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DIVINE LITURGY SCHEDULE 

ONLY AVAILABLE ON LIVE STREAM THROUGH FACEBOOK: 
March 29 - April 4 

 
. 

8:30 For Our Parishioners 
 

10:00 Health & God’s Blessings for Nadia, Mykhaylo, Daria, Yaroslav Orest, Zoryana, Sophia,  
   Petro, Roman, Yaryna, Bohdan and Stephania….…………..… Bidnyk family 
 Health & God’s Blessings for Bohdan and Daria Hawryluk………………….……….. family 
 Health & God’s Blessings for Rostyslav Shulyha…………………...…………………. family 
 Health & God’s Blessings for Mykhaylo ……………………… Bohdan and Daria Hawryluk 
 Health & God’s Blessings for the sick of our parish 
. 

 
. 

 NO DIVINE LITURGY 
6:00 PM Stations of the Holy Cross 
. 

 
. 

 NO DIVINE LITURGY 
6:00 PM Moleben. 

. 

 
. 

6:00 PM Liturgy of the Presanctified Gifts  
 + Ostap and Maria Firchuk ……………………………………….… daughter Lydia Hajduizok 
 + Yaroslav Petruch …………………………………………………………….… wife and family 
 

 
. 

 NO DIVINE LITURGY 
6:00 PM Moleben 
 

 
. 

6:00 PM Liturgy of the Presanctified Gifts  
 + Andriy, Anna, Bohdan, Orest, Omelan, Daria, Krissy and Bill ………... Luba Huraleczko 
 + Ruth Schaaf (40th day) ……………………………………………………………...… family 
 

 
. 

 Divine Liturgy & Sorokousty 
 + Basilio Cynajko ………………………………………………….…. Bohdan & Katia Kucyna 
 + Volodymyr …………………………………………………….….… Mykhaylo Stashchyshyn 

Sunday 29 (5th Sunday of the Great Fast) 

Monday 30 (St. John Climacus, venerable) 

Tuesday 31 (St. Hipatius, hierarch) 

Wednesday 1 (St. Mary of Egypt, venerable) 

Thursday 2 (St. Titus; Bl. Bishop Mykolay Charnetsky, confessor, Exarch of Volyn) 

First Friday 3 (St. Nicetas, venerable) 

Saturday 4 (Sts. Joseph the Hymnographer & George of Maleon, venerables) 
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Парох: о.Тарас Свірчук, ЧНІ 
Сотрудник: 
      о. Тарас Кшик, ЧНІ 
Завідує канцелярією:  
           Ксеня Гапій 
Дяк та диригент церковного хору: 
           Михайло Стащишин 
***************************** 
Pastor: 
    Rev. Taras Svirchuk, CSsR 
Assistant pastor: 
 Rev. Taras Kchik, CSsR 
Office administrator:  
            Ksenia Hapij 
Cantor & choir director: 
       Michael Stashchyshyn 
 

***************************** 
Marriages & Baptisms by  

 appointment only 
***************************** 
Address:  719 Sanford Ave., 
          Newark, NJ   07106-3628 
Phone:  (973) 371-1356 
FAX:     (973) 416-0085 
Web site: www. stjohn-nj.com 
E-mail: stjohn-nj@outlook.com 
Facebook: St. John Ukrainian  
           Catholic Church Newark NJ 
YouTube: St. John UCC Newark NJ 
Preschool:  (973) 371-3254 

 

УКРАЇНСЬКА  
КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА  

СВ. ІВАНА  
XРЕСТИТЕЛЯ 

 

The Lord is your keeper; 
    the Lord is your shade 

    on your right hand. 
The sun shall not smite you by day, 

    nor the moon by night. 
The Lord will keep you from all evil; 

    he will keep your life. 
(Psalm 121, 5-7). 

————————–-———— 
Господь стереже тебе, Господь - твоя 
прохолода праворуч тебе. Удень не 

вдарить тебе сонце, ні вночі - місяць. 
Господь від усього злого стерегтиме, 

Він стерегтиме твою душу. 
(Псалом 121, 5-7). 
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Sunday tropar, tone 1: Though the stone was 
sealed by the Jews* and soldiers guarded Your most 
pure body,* You arose, O Savior, on the third day,* 
and gave life to the world.* And so the heavenly 
powers cried out to You, O Giver of life:* Glory to 
Your resurrection, O Christ!* Glory to Your kingdom!* 
Glory to Your saving plan,* O only Lover of Mankind. 
Tropar of Mary of Egypt, tone 8: In you, O Mother 
Mary, the faithful image shone forth;* you carried 
your cross and followed Christ.* You taught by your 
deeds how to spurn the body,* for it passes away, 
and how to value the soul, for it is immortal.* 
Therefore, your soul is forever in happiness with the 
angels. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Spirit. 
Kondak of Mary of Egypt, tone 3: Formerly laden 
with every kind of immorality,* today because of your 
repentance, you were made a bride of Christ,* 
longing for citizenship with angels* crushing demons 
by the Cross as your weapon.* And so, glorious Mary, 
you became a bride of heaven.  
Now and for ever and ever. Amen! 
Theotokion, tone 3: Today the Virgin stands before 
us in the church*, and together with the choirs of 
saints invisibly prays to God for us*. Angels are 
worshiping with hierarchs*; apostles exult with 
prophets*, for the Mother of God prays in our behalf 
to the eternal God. 
Prokimen, tone 5: You, O Lord, will guard us and 
will keep us from this generation, and for ever. 
Verse: Save me, O Lord, for there is no longer left a 
just man. 
Prokimen of Mary of Egypt, tone 4: God is 
wondrous in His saints, the God of Israel. 
Epistle: A reading from the Epistle to the Hebrews 
(9: 11-14)  
Brothers! When Christ came as high priest of the 
good things which have come to be, he entered once 
for all into the sanctuary passing through the greater 
and more perfect tabernacle not made by hands, that 
is, not belonging to this creation. He entered, not 
with the blood of goats and calves, but with his own 
blood, and achieved eternal redemption. For if the 
blood of goats and bulls and the sprinkling of a 
heifers ashes can sanctify those who are defiled so 
that their flesh is cleansed, how much more will the 
blood of Christ, who through the eternal spirit offered 
himself up unblemished to God, cleanse our 
consciences from dead works to worship the living 
God!  
Alleluia Verses: Your mercies, O Lord, I will sing for 
ever; from generation to generation I will announce 
Your truth with my mouth. 
For You have said: Mercy shall be built up for ever; in 
the heavens Your truth shall be prepared. 
 

Тропар воскресний, глас 1: Хоч камінь 
запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло 
Твоє,* воскрес Ти, тридневний Спасе,* даруючи 
світові життя.* Ради цього сили небесні взивали 
до Тебе, Життєдавче:* Слава воскресенню 
Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава 
промислові Твоєму,* єдиний Чоловіколюбець. 
Тропар Преп. Марії Єгипетській, глас 8: В 
Тобі, мати, дбайливо зберігся образ, * бо, 
прийнявши хрест, Ти пішла слідом за Христом * 
і ділом навчала Ти погорджувати тілом, бо воно 
проминає, * а дбати про душу – єство 
безсмертне. * Тим-то з ангелами разом 
радується, * преподобна Маріє, дух твій. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Кондак Преп. Марії Єгипетській, глас 3: 
Перше блудами всякими сповнена, * як 
Христова невіста через покаяння днесь 
явилася, * ангельське життя наслідуючи, 
демонів оружжям хреста Ти убиваєш. * Ради 
цього як невіста царева Ти явилася, Маріє 
преславна. 
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Богородичний, глас 3: Діва днесь предстоїть 
у церкві* із ликами святих невидимо за нас 
молиться Богу.* Ангели з архиєреями 
поклоняються,* апостоли з пророками 
ликують,* бо ради нас молить Богородиця 
превічного Бога. 
Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорониш нас 
і збережеш нас від роду цього і повік. 
Стих: Спаси мене. Господи, бо не стало 
праведного. 
Прокімен Преп. Марії Єгипетській, глас 4: 
Дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів. 
Апостол: До Євреїв послання святого апостола 
Павла читання (9: 11-14) 
Браття! Христос же, з'явившись як архиєрей 
майбутніх благ, через більший і досконаліший 
намет, що зроблений не людською рукою, 
тобто не земної будови, - і не з кров'ю козлів та 
телят, але з власною кров'ю, - увійшов, раз 
назавжди у святиню і знайшов вічне 
відкуплення. Бо коли кров волів і козлів та 
попіл із телиці, як покропить нечистих, освячує, 
даючи їм чистоту тіла, то скільки більше кров 
Христа, - який Духом вічним приніс себе самого 
Богові непорочним, - очистить наше сумління 
від мертвих діл, на служіння Богові живому! 
Стихи на Алилуя: Милості твої, Господи, повік 
оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істину твою 
устами моїми.  
Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на 
небесах приготовиться істина твоя. 

5th Sunday of Lent 5-та Неділя Великого Посту 
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історія про Бога, Який увійшов в світ, 
заражений гріхом. Він жив серед хворих людей, 
не надягаючи костюм хімічного захисту, а 
дихаючи тим же повітрям, вживаючи ту ж їжу, 
що і ми. Він помер в ізоляції, відлучений від 
Своїх людей, відокремлений від Свого Отця на 
хресті ― і все це для того, щоб дати хворому 
світу антидот до цього вірусу, щоб зцілити нас і 
подарувати нам вічне життя. Почуйте Його 
слова: «Я – воскресіння і життя. Хто в мене 
вірує, той навіть і вмерши – житиме! Кожен, 
хто живе і в мене вірує, – не вмре повіки. 
Віриш тому?» (Йоана 11: 25-26). 

chemical protection, but breathing in the 
same air, eating the same food as we. He 
died on the cross in isolation, separated 
from His people, separated from His Father 
- and all of this in order to give the sick 
world an antidote to this virus, to heal us 
and give us eternal life. Hear His words: “I 
am the resurrection and the life. The one 
who believes in me will live, even though 
they die; and whoever lives by believing in 
me will never die. Do you believe 
this?" (John 11:25-26) 

Дорогі Брати і Сестри. 
Запрошуємо Вас до спільної молитви, 
яка транслюватиметься наживо на 
нашій сторінці у Facebook. Подаємо 
розпорядок до 5-го квітня включно: 
 

Понеділок   - 6 вечора - Хресна Дорога 
Вівторок    - 6 вечора - Молебень 
Середа    - 6 вечора - Літургія 
        Напередосвячених Дарів 
Четвер         - 6 вечора - Молебень 
П'ятниця     - 6 вечора - Літургія 
        Напередосвячених Дарів 
Неділя    - 8:30 ранку - Св. Літургія 
            (англійською) 
  - 10:00 ранку - Св. Літургія 
          (українською). 

Dear Brothers and Sisters. 
We invite you to join us in prayer services 
which will be broadcast live on our Face-
book page. The following schedule will be 
until April 5 inclusively: 
 

Monday  - 6 pm - Way of the Cross 
Tuesday  - 6 pm - Moleben 
Wednesday - 6pm - Liturgy of the                     
             Pre-sanctified Gifts 
Thursday  - 6 pm - Moleben 
Friday  - 6pm - Liturgy of the  
     Pre-sanctified Gifts 
Sunday  - 8:30 am - Divine 
     Liturgy (English) 
   - 10:00 am - Divine  
    Liturgy (Ukrainian).  

Glory be to Jesus Christ! 
Due to continuous food shortages and eco-
nomic hardships recently being experienced 
by the faithful because of the spreading 
coronavirus pandemic, the obligation to fast 
from meat on Fridays, March 27 and April 3 
is lifted. 
However, the faithful are strongly encour-
aged to continue observing the fast if cir-
cumstances allow in addition to prayers and 
almsgiving. 

Most Reverend Andriy Rabiy. 

Слава Ісусу Христу! 
Беручи до уваги довготривалий дефіцит 
продуктів та фінансові труднощі, які 
переживають наші вірні через поширення 
пандемії короновірусу, вірні звільняються 
від обов'язку стримання споживання м'яса 
у п'ятниці, 27 березня та 3 квітня. 
У той самий час дуже заохочуємо вірних 
дотримуватися посту повноцінно якщо 
обставини дозволяють, у додаток до 
посиленої молитви та давання милостині. 

Преосвященний Андрій Рабій. 
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щоб заразити мене. Чи охоплює нас паніка? 
Можливо, ця криза кидає нам виклик, щоб ми 
реагували по-іншому ― з вірою, а не зі 
страхом. І з вірою не в зірки або невідоме 
божество, а вірою в Ісуса Христа, який є 
воскресіння і життя. Безумовно, лише Ісус 
тримає цю ситуацію під контролем; 
безсумнівно, лише Він може вивести нас з 
цього шторму. Він закликає нас вірити і 
довіряти, мати віру і не боятися. 
6. Ми потребуємо Бога і молитви. Що ми, 
як окремі особистості, можемо зробити, щоб 
поліпшити ситуацію серед глобальної кризи? 
Адже нерідко ми відчуваємо себе такими 
дрібними і незначними. Але все-таки щось ми 
можемо зробити. Ми можемо звернутися до 
нашого Отця, Який на Небесах. Моліться за 
влади, які відповідають за наші країни і міста. 
Моліться за медперсонал, який лікує хворих. 
Моліться за інфікованих чоловіків, жінок і дітей, 
за людей, які бояться вийти з дому, за тих, хто 
живе в червоних зонах, за тих, які стикаються з 
високим ризиком захворіти, а також за літніх. 
Моліться, щоб Господь захистив і зберіг нас. 
Моліться Йому, щоб Він явив нам Свою милість. 
Також моліться, щоб Господь Ісус, щоб 
здійснилося сказане в Святому Письмі: «Почув 
я від престола голос великий, що говорив: «От, 
житло Бога з людьми, і він житиме з ними, 
вони ж народом його будуть, і сам Бог буде з 
ними» (Богослова 21: 4). 
7. Наше життя наповнена суєти. 
«Марнота марнот, каже Когелет, марнота 
марнот ― геть усе марнота» (Проповідник 1: 
2). Так легко втратити правильний фокус серед 
божевілля нашого часу! Наші дні так 
переповнені людьми і проектами, роботою і 
списками бажань, будинками і святами, що нам 
доводиться докладати зусилля, щоб відрізнити 
важливе від невідкладного. Ми втрачаємо себе 
серед наших життів. 
Можливо, ця криза нагадує нам про те, що 
повинно бути головним для нас. Можливо, це 
допоможе нам розрізнити важливе від 
несуттєвого. Ймовірно, Прем’єр Ліга або та 
нова кухня, або той пост в Інстаграмі не так 
вже й важливі для мого виживання. Можливо, 
коронавірус вчить нас тому, що дійсно має 
значення. 
8. Наша надія. Цей вірус призводить не тільки 
до фізичної вірної смерті, а й до смерті вічної. 
Ісус говорив, що наш людський рід живе під 
неминучою печаткою пандемічного недуги під 
назвою гріх. На що ви сподіваєтеся перед 
обличчям цього вірусу? Біблійна оповідь ― 

and not with fear. And faith not in stars or in 
an unknown diety but in Jesus Christ, who is 
the resurrection and life. Certainly only Jesus 
keeps this situation under control; undoubted-
ly only He can bring us out of this storm. He 
calls us to believe and to trust, to have faith 
and not to be afraid. 
6.We need God and prayers. What can we, 
as separate individuals do to improve this 
global crisis? We often feel so small and insig-
nificant. We can turn to our heavenly Father. 
Pray for he authorities that are responsible for 
our countries and cities. Pray for the medical 
personnel that tends to the needs of the sick. 
Pray for the infected men, women and chil-
dren and for those who are afraid to leave the 
house, for those who live in red zones, for 
those who are in contact with those who are 
infected and are at risk of becoming sick 
themselves and also for the elderly. Pray that 
our Lord protect and save us. Pray that he 
show us His mercy. Also pray that the words 
of the Scriptures be fulfilled. “I heard a loud 
voice from the altar that said ‘the dwelling 
place of God is with men, and He shall live 
with them, and they will be his people and 
God himself will be with them.’” 
7.Our lives are full of vanity. "Meaningless! 
Meaningless!" says the Teacher. "Utterly 
meaningless! Everything is meaning-
less." (Ecclesiastes 1: 2).  It's so easy to lose 
proper focus in the madness of our time! Our 
days are so filled with people and projects, 
work and wish lists, homes and holidays that 
we have to work hard to distinguish the im-
portant from the urgent. We lose ourselves in 
our lives. Perhaps this crisis reminds us what 
our priorities should be. Perhaps it will help us 
to distinguish the important from the insignifi-
cant. Probably the Premier League or that new 
cuisine or that Instagram post is not that im-
portant to my survival. Perhaps the corona 
virus is teaching us about that which really 
has meaning. 
8.Our Hope. This virus leads not only to 
physical death, but also to eternal death. Je-
sus told us that our human race lives under 
the inevitable seal of a pandemic disease 
called sin. What do you hope for in the face of 
this virus? The Bible Story is the story of God 
who entered the world infected with sin. He 
lived among sick people, not wearing a suit of 
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Євангеліє: Від Марка 10: 32-45 
Одного разу Ісус взявши дванадцятьох, почав 
їм говорити, що має статися з ним: Оце йдемо 
в Єрусалим, і Син Чоловічий буде виданий 
первосвященикам та книжникам, і засудять 
його на смерть, і видадуть його поганам; і 
насміхатимуться з нього, плюватимуть на 
нього, бичуватимуть його й уб'ють, він же по 
трьох днях воскресне. Яків же та Йоан, сини 
Заведея, підходять до нього та й кажуть 
йому: Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив 
те, чого попросим. Він же їм відповів: Що 
хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, - ті 
йому кажуть, - щоб ми сиділи: один праворуч, 
другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же 
сказав їм: Не знаєте, чого просите. Чи можете 
пити чашу, яку я п'ю, і христитися 
хрищенням, яким я хрищусь? Ті йому 
відповіли: Можемо. Ісус сказав їм: Чашу, яку 
я п'ю, питимете, і хрищенням, яким я 
хрищуся, христитиметесь. Сидіти ж праворуч 
від мене чи ліворуч, - не моя річ вам дати, а 
кому приготовано. Почули про те десятеро, 
тож обурились на Якова та Йоана. Тоді Ісус 
прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, 
яких вважають князями народів, верховодять 
ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так 
воно хай буде між вами, але хто з-між вас 
хоче стати великим, хай буде вам слугою, і 
хто з-між вас хоче бути першим, хай буде 
рабом усіх. Бо й Син Чоловічий прийшов не 
на те, щоб йому служити, лише щоб служити 
й віддати своє життя як викуп за багатьох. 
Замість “Достойно”: Тобою радується, 
Благодатная, всяка твар, ангельський собор і 
чоловічеський рід, освященний храме і раю 
словесний, дівственна похвало, що із неї Бог 
воплотився і младенцем став – перед віками 
сущий Бог наш. Лоно бо Твоє престолом 
сотворив і утробу Твою просторішою небес 
учинив. Тобою радується, Благодатная, всяка 
твар, слава Тобі. 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте 
його в вишніх. В пам’ять вічну буде 
праведник, злих слухів не убоїться.         
Алилуя, (3) 

Gospel: Mark 10: 32-45  
At that time, Jesus taking the twelve aside once 
more, began to tell them what was going to 
happen to him. “We are on our way up to 
Jerusalem, where the Son of Man will be handed 
over to the chief priests and the scribes. They 
will condemn him to death and hand him over to 
the Gentiles, who will mock him and spit at him, 
flog him, and finally kill him. But three days later 
he will rise. Zebedee's sons, James and John, 
approached him, “Teacher,” they said, “we want 
you to grant our request.” “What is it?” he 
asked. They replied, “See to it that we sit, one at 
your right and the other at your left, when you 
come into your glory.” Jesus told them, “You do 
not know what your are asking. Can you drink 
the cup I shall drink or be baptized in the same 
bath of pain as I?” “We can,” they told him. 
Jesus said in response, “From the cup I drink of 
you shall drink; the bath I am immersed in you 
shall share. But as for sitting at my right or my 
left, that is not mine to give, it is for those to 
whom it has been reserved.” The other ten, on 
hearing this, became indignant at James and 
John. Jesus called them together and said to 
them: “You know how among the Gentiles those 
who seem to exercise authority lord it over 
them; their great ones make their importance 
felt. It cannot be like that with you. Anyone 
among you who aspires to greatness must serve 
the rest; whoever wants to rank first among you 
must serve the needs of all. The Son of Man has 
not come to be served but to serve - to give his 
life in ransom for the many.”   
Іnstead of “Indeed, it is fitting”:  In you, 
Lady full of grace, all creation rejoices, the world 
of angels and the human race. Sanctified temple, 
spiritual paradise, boast of virgins, God took flesh 
from you and became a child; He was God before 
the ages. He made your womb a throne and 
made it more encompassing than the heavens. In 
you, Lady full of grace, all creation rejoices, glory 
be to you.  
Communion Hymn: Praise the Lord from the 
heavens, praise Him in the highest. The just man 
shall be in everlasting emembrance; of evil 
hearsay he shall have no fear. Alleluia! (3) 

 

+Joanna Jaworsky was buried from our 
church.  We pray to our Almighty Father 
that He accept her into His Heavenly King-
dom.  May she rest in peace! 

 

З нашої церкви поховано бл. п. Іванну 
Яворську.  Молимо Милосердного Бога, 
щоб прийняв її до Свого Небесного 
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Писання анонімного італійського автора,    
переложене Наталією Павлишин в 
www.dyvensvit.org. 
 
Цього ранку я прокинувся в Неаполі, 
Італія, і тут же опинився в умовах 
карантину. Будь-які масові зібрання, 
включаючи церковні служби, були 
заборонені. Весілля, похорони, 
хрестини ― скасовані. Школи, 
кінотеатри, музеї, спортзали ― все 
зачинено.  
Ми з дружиною щойно повернулися з 
продуктового магазину, де витратили 
близько двох годин через величезній черзі 
біля каси. На даний момент Італія займає 
друге після Китаю місце за кількістю 
заражених коронавірусів. 60 мільйонів осіб 
повинні залишатися вдома, за винятком 
крайньої необхідності. Як нам, як християнам, 
реагувати на таку кризу? Відповідь ― вірою, 
а не страхом. Ми повинні дивитися бурі в 
обличчя і запитувати: «Господи, чого бажаєш 
навчити мене через цю ситуацію? Як Ти 
хочеш мене змінити? » 
Ось вісім уроків цієї коронавірусної паніки, які 
нам слід засвоїти. 
1. Ми вразливі.  Така глобальна криза 
вчить нас, наскільки ми, люди, слабкі. 
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб запобігти 
подальшому розповсюдженню вірусу. І ми 
впевнені в обов’язковому успіху. 
А тепер уявіть собі вірус, який був би ще 
агресивніший і заразніший, ніж коронавірус. 
Вдалося б нам зберегти себе, як вид, перед 
лицем такої загрози? Відповідь однозначна ― 
ні. Легко про це забути, але люди слабкі й 
вразливі. 
«Чоловік бо – дні його, немов билина: квітне, 
мов квітка в полі. Потягне над ним’вітер, і 
його немає, і місце, де він був, його не 
впізнає більше.» (Псалми 103 (102): 15-16) 
Що нам слід засвоїти з цього уроку 
вразливості? Можливо, ми повинні нагадати 
собі, що не потрібно сприймати наше життя 
на цій землі як даність: «Навчи ж нас дні 
наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму 
доброго» (Псалми 90 (89):12). 
2. Ми рівні.  Цей вірус не дивиться на 
етнічні відмінності або національні кордони. 
Це не китайський вірус, це наш загальний 
вірус. Він в Афганістані, Бельгії, Камбоджі, 
Данії, Франції, Америці ― уже 77 країн було 
заражено, і ця цифра зростає. 

Written by an anonymous Italian and        
translated by Natalia Pawlyshyn, in 
www.dyvensvit.org. 
 
This morning I woke up in Naples, Italy 
to find myself under quarantine. Any sort 
of large gatherings, including church ser-
vices were forbidden. Weddings, funer-
als, baptisms – cancelled. Schools, movie 
theaters, museums, gyms – everything 
was closed. 
My wife and I had just returned from a super-
market where we spent almost two hours in 
line to the cash register. At the moment Italy 
is in second place after China in numbers of 
people infected with the corona virus.  60 mil-
lion people should stay at home except for ex-
treme necessities. How are we, Christians, to 
react to such a crisis? The answer is – with 
faith, not fear. We should look the storm in the 
face and ask: “Lord, what do you want to 
teach me through this? How do you want to 
change me? Here are eight lessons from this 
coronavirus panic that we need to learn.  
1.We are vulnerable. Such a global crisis 
shows how weak we, humans, are. We work 
hard to prevent the virus from spreading fur-
ther and we are confident that we must suc-
ceed. But now imagine a virus which would be 
even more aggressive and contagious than the 
corona virus. Would we be able to survive 
this? The answer is unambiguously – no. It’s 
easy to forget but people are weak and vulner-
able. “The life of mortals is like grass, they 
flourish like a flower of the field; the wind 
blows over it and it is gone, and its place re-
members it no more. Psalm 103: 15-16) What 
should we learn from this lesson about vulner-
ability? Perhaps we should remind ourselves 
that we need not take life here on earth for 
granted: “Teach us to number our days, that 
we may gain a heart of wisdom.» (Psalm 
90:12). 
2.We are equal. This virus does not look at 
ethnic differenced or national boundaries. This 
is not a Chinese virus but a general virus. It is 
in Afganistan, Belgium, Cambidia, Denmark, 
France, the US – to date 77 countries have 
been infected and this number is growing. We 
are all members of a human family, created in 
the image of God (Genesis 1:17). The color of 
our skin, our language, our culture – none of 
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Ми всі члени великої людської сім’ї, створеної за 
образом Божим (Буття 1:17). Колір нашої шкіри, 
мова, наша культура ― для інфекції всього 
цього не існує. 
В очах світу ми всі різні; в очах вірусу ― всі 
однакові. 
У наших стражданнях, в болю від втрати 
коханої людини ми абсолютно рівні ― слабкі і 
без відповідей. 
3. Ми не можемо нічого контролювати.  Ми 
любимо все тримати під контролем. Нам 
подобається уявляти себе капітанами свого 
життя, вершителями своєї долі. Дійсно, 
сьогодні, як ніколи раніше, ми можемо 
контролювати значні частини нашого життя. Ми 
на відстані можемо управляти обігрівом і 
системою безпеки наших будинків; ми можемо 
переводити гроші по всьому світу лише 
клікнувши в мобільному додатку; ми навіть 
можемо контролювати наші тіла через фізичні 
вправи і медицину. Але, можливо, це відчуття 
контролю ― ілюзорне … Коронавірус оголив 
реальність того, продемонструвавши, що 
насправді ми нічого не контролюємо. 
Зараз тут, в Італії, влада намагається обмежити 
поширення вірусу через закриття, відкриття і 
повторне закриття шкіл, в яких навчаються 
наші діти. Контролюють вони ситуацію? 
А що скажемо про нас самих? Озброївшись 
дезінфекційними спреями, ми намагаємося 
знизити ризик зараження. І в цьому немає 
нічого поганого. Але чи контролюємо ми 
ситуацію?  
4. Ми однаково відчуваємо біль 
відчуження. Нещодавно 55-річного власника 
ресторану в центральному Неаполі помістили на 
карантин. Отримавши позитивні результати 
тесту на COVID-19, він, за його словами, 
відчував себе порівняно непогано фізично, але 
реакція багатьох сусідів засмутила його. 
Ізоляція і відчуження ― вельми важкі для нас 
речі, так як ми створені для стосунків. Але 
зараз багатьом людям доводиться мати справу 
з ізоляцією. Такий досвід був добре знайомий 
прокаженим у часи Ісуса. Вони були змушені 
жити самі по собі, а проходячи вулицями своїх 
міст ― кричати «Нечистий! Нечистий » (Левіт 
13:45). 
5. Між страхом і вірою є різниця. Як ви 
реагуєте на цю кризу? Дуже легко піддатися 
страху. Легко бачити коронавірус всюди, куди 
не подивишся: на клавіатурі омп’ютера, в 
повітрі, яким я дихаю, в кожному фізичному 
контакті і за кожним кутом ― він ніби чекає, 

this makes a difference to this virus. In the 
eyes of the world we are all different; in the 
eyes of the virus we are the same. In our suf-
fering and pain at losing a loved one we are 
all absolutely the same – weak and without 
answers. 
3.We cannot control anything. We like to 
keep everything under control. We like to im-
agine ourselves as captains of our life in con-
trol of our own destinies. In fact today, as 
never before, we can control significant parts 
of our lives. We can control the heating and 
security of our homes from a distance; we can 
transfer money worldwide simply by clicking 
on a mobile app; we can even control our 
bodies through physical exercise and medica-
tion. But maybe this feeling of control is an 
illusion. The coronavirus exposed this reality 
by demonstrating that we are in fact not in 
control. Here in Italy the authorities are trying 
to restrict the spread of the virus through the 
closure, opening and re-closure of the schools 
that our children attend. Do they control the 
situation? And what can we say about our-
selves? Armed with disinfectant sprays, we try 
to reduce the risk of infection. And there is 
nothing wrong with that. But are we in control 
of the situation? 
4. We all feel the pain of alienation in the 
same way. A 55-year-old restaurant owner in 
central Naples was recently quarantined. Hav-
ing received a positive result for the test of 
COVID-19 he said that he wasn’t feeling all 
that bad but the reaction of many of his 
neighbors saddened him. We are created for 
relationships with people so isolation and al-
ienation are very difficult things for us to ac-
cept. But now many people have to deal with 
isolation. This experience was well known to 
the lepers in Jesus' time. They were forced to 
live on their own, and when they walked 
through the streets people would shout 
“Unclean! Unclean ». (Levit 13:45) 
5.There is a difference between fear and 
faith. How are you reacting to this crisis? It’s 
so easy to give into fear. It’s easy to see the 
coronavirus no matter where you look: on the 
keyboard of the computer, in the air which we 
breathe, at every physical contact and around 
every corner – it’s as if it is waiting to infect 
us. Do we panic? Perhaps this crisis is giving 
us a challenge to react differently – with faith 


