
8 

Sunday, November 12, 2017 Vol. 58 #45     Неділя, 12 листопада, 2017 

 

 

DIVINE LITURGY SCHEDULE: 
November 12 - 18 

 

 
8:00 For Our Parishioners 
9:30 Health & God’s Blessings for Daria & Yaroslav……………………………………Bidnyk family 
 Health & God’s Blessings for Hanna, Oksana, Mykolka, Pavlo, Petro, Luba, Maryana, Matviy, 
               Jewhen……………………….……………...Family 
11:30 Health & God’s Blessings for Roman & Yaryna……………………………………Bidnyk family 
 Health & God’s Blessings for the sick of our parish………………………………..…………..… 

 

 
7:45 +Myron Martynetz………………………………………………………………….…...Nadia Bihun 
 +Lev……………………………………………………………………………….…Hawryluk family 

 

 
7:45 +Maria Semanyshyn………………………………………..…...UNWLA of NJ Regional Council 
 +Boshena Olshaniwska…………………………………………UNWLA of NJ Regional Council 
 +For the deceased of the Zarytsky family…………………………...………..Taissa Bohdansky 

 

 
7:45 +Waclaw & Zofia Skoncej…………………………………………………...Krystyna Bodniewicz 
 +Oksana & Evhen Lutzky…………………………………………………………….………Family 

 

 
7:45 +Orest Mandrusiak……………………………………………………………………….…...Family 
 +For the deceased of the Dzerowych family…………………………………Taissa Bohdansky 

 

 
7:45 +Stephan Ivanylo……………………………………………...………...Natalie & Bohdan Ivanylo 
 +Hrystofor…………………………………………………………………...………Hawryluk family 

 

 
7:45  +Vasyl Ciurpita…………………………………………………………………………………...Wife 
 +Alexander Fedoruk & all deceased of Fedoruk Family & Halya & Mirko Yaremko………….. 
        …………………..Marijka Tershakovec & family 
5:00 PM +Michael Lytwyn…………………………………………………………………..…...Wife Jean 
     +Orest Huraleczko……………………………………………………………..Luba Huraleczko 
 

Sunday 12 (23rd Sunday after Pentecost)             Eph. 2:4-10 ~ Lk. 8:26-39 

Monday 13 (John Chrysostom, Bish.)              Heb. 7:26-8:2 ~ Jn. 10:9-16 

Tuesday 14 (Philip, Apos.)                          1 Cor. 4:9-16 ~ Jn. 1:43-51

Wednesday 15 (Gurias, Samonas & Habib, Mrtr)            1 Thess. 4:1-12 ~ Lk. 15:1-10 

Thursday 16 (Matthew, Apos.)                         1 Cor. 4:9-16 ~ Lk. 9:9-13                                                                      

Friday 17 (Gregory, Bish.)          1 Thess. 5:9-13,24-28 ~ Lk. 16:15-18,17:1-4  

Saturday 18 (Plaro & Roman, Mrtr.)                  2 Cor. 11:1-6 ~ Lk. 9:57-62 
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Парох: о.Тарас Свірчук, ЧНІ 
Отець-помічник: 
   о. Микола Бичок, ЧНІ 
Завідує канцелярією:  
           Ксеня Гапій 
Дяк та диригент церковного 
хору:                   
           Михайло Стащишин 
***************************** 
Pastor: 
    Rev. Taras Svirchuk, CSsR 
Assistant pastor: 
    Rev. Mykola Bychok, 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 
YouTube and Facebook account:  
         St. John UCC Newark NJ 
Preschool:  (973) 371-3254 

 
 
 

У  КРАЇНСЬКА  
КАТОЛИЦЬКА 
ЦЕРКВА СВ.     

        ІВАНА 
XРЕСТИТЕЛЯ 

 

Найбільшим задоволенням  
в житті є зробити те, 

що інші вважали неможливим.  
(Ми дуже пишаємося  

нашими парафіянами!) 
__________________________ 

 
One of the greatest pleasures in life 

to do that which the people around you 
considered impossible.  
(We are very proud  

of our parishioners!) 
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23rd Sunday after Pentecost 23-тя неділя по Зісл. Св. Духа 

Тропар воскресний, глас 6: Ангельські 
сили на гробі твоїм* і ті, що стерегли, зме-
ртвіли* і стояла Марія у гробі,* шукаючи 
пречистого тіла твого.* Полонив Ти ада, та 
не спокусився ним,* зустрів єси Діву, дару-
ючи життя.* Воскреслий з мертвих Госпо-
ди, слава Тобі. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Кондак, глас 6: Життєначальною доло-
нею* умерлих із мрячних долин* Життєда-
вець воскресив усіх – Христос Бог,* воск-
ресення подав людському родові.* Він бо 
всіх Спаситель, воскресення і життя, і Бог 
усіх. 
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Богородичний, глас 6: Заступнице хрис-
тиян непостидна,* молитвенице до Творця 
незамінна,* не погорди голосами молінь 
грішників,* але випереди як благая з по-
міччю нам, що вірно співаємо Тобі:* поспі-
шись на молитву і скоро прийди на молін-
ня,* заступаючи повсякчас, Богородице, 
тих, що почитають Тебе. 
Прокімен, глас 6: Спаси, Господи людей 
твоїх і благослови насліддя Твоє. 
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже 
мій, щоб не відвертався Ти мовчки від ме-
не. 
Апостол: До Ефесян послання святого 
апостола Павла читання (2: 4-10) 
Браття!  Бог, багатий милосердям, з-за ве-
ликої своєї любови, якою полюбив нас, 
мертвих нашими гріхами, оживив нас ра-
зом із Христом - благодаттю ви спасені! - І 
разом з ним воскресив нас, і разом посадо-
вив на небі у Христі Ісусі; щоб у наступних 
віках він міг показати надзвичайне багат-
ство своєї благодаті у своїй доброті до нас 
у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю 
через віру. І це не від нас: воно дар Бо-
жий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хва-
литися. Бо ми його створіння, створені у 
Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже 
наперед був приготував, щоб ми їх чинили. 
Стихи на Алилуя: Хто живе в помочі Все-
вишнього, під покровом Бога небесного 
оселиться.  
Скаже Господові, заступник мій єси і прибі-
жище моє, Бог мій, і надіюся на нього. 
Євангеліє: Від Луки 8: 26-39 

Sunday tropar, tone 6: Angelic powers were 
upon Your tomb* and the guards became like 
dead men;* Mary stood before Your tomb seek-
ng Your most pure body.* You captured Hades 
without being overcome by it.* You met the Virg-
n and granted life.* O Lord, risen from the dead, 
glory be to You. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the 
Holy Spirit. 
Kondak, tone 6: With His life-giving hand Christ 
our God, the Giver of life,* raised all the dead 
from the murky abyss* and bestowed resurrect-
ction upon humanity.* He is for all the Savior,* 
the resurrection and the life, and the God of all. 
Now and for ever and ever. Amen! 
Theotokion, tone 6: Undaunted patroness of 
Christians*, O steadfast intermediary with the 
Creator*, turn not away from the suppliant voices 
of sinners*, but in your kindness come to help us 
who cry out to you in faith*. Be quick to inter-
cede, make haste to plead*, for you are ever the 
patroness of those who honor you*, O Mother of 
God. 
Prokimen, tone 6: Save Your people, O Lord, 
and bless Your inheritance. 
Verse: Unto You I will cry, O Lord my God, lest 
You turn from me in silence. 
Epistle: A reading from the Letter of the Holy 
Apostle Paul to the Ephesians (2: 4-10)  
Brothers! God is rich in mercy; because of his 
great love for us he brought us to life with Christ 
when we were dead in sin. By this favor you were 
saved. Both with and in Christ Jesus he raised us 
up and gave us a place in the heavens, that in 
ages to come he might display his kindness to us 
in Christ Jesus. I repeat, it is owing to his favor 
that salvation is yours through faith. This is not 
your own doing, it is God’s gift; neither is it  a 
reward for anything you have accomplished, so 
let no one pride himself on it. We are truly his 
handiwork, created in Christ Jesus to lead the life 
of good deeds which God prepared for us in 
vance. 
Alleluia Verses: He who lives in the aid of the 
Most High, shall dwell under the protection of the 
God of heaven.  
He says to the Lord: You are my protector and 
my refuge, my God, in Whom I hope. 
Gospel: Luke 8: 26-39 
At that time, Jesus came into the country of the 
Gerasenes, which is opposite Galilee. When he 
came to land, he was met by a man from the 
town who was possessed by demons. For a long 
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9-го листопада, отці Редемптористи святкували 285-ту річницю 
 від заснування свого Згромадження. 

У 1732 р. в Церкві з‘явилося нове чоловіче згромадження – Згромадження 
Найсвятішого Відкупителя - Отці Редемптористи. На сьогодні це одне із найбільш чи-
сельних згромаджень у Церкві. Та все це тепер, а що було сотні років тому?  

XVIII ст. це століття великих політичних змін як у Європі, так і в цілому світі. Всі 
зміни відбувалися через радикальні і несподівані революційні заворушення. Властивою 
рисою тих часів була – війна, яка ділила світ між різними «великими цього світу» в 
дуже швидкому темпі. Також і в Церкві відбувалися «війни», а точніше між Церквою та 
світською владою. 

В цей же час в неаполітанському королівстві на 300 тис. мешканців – тільки 50 
тис.  працювали, а понад 20 тис. були жебраками. Однак більшість населення королів-
ства проживала в занедбаних селах. Ось як описували селян-рільників сучасники свя-
того Альфонса: селян трактували «вже не як людей, рівних іншим людям, а як тварин, 
схожих на людей». Селяни жили на межі виживання, тому дуже велике їх число вдава-
лося в еміграцію до великих міст у пошуках праці – саме вони у XVIII ст. були 
найбільш опущеними людьми південної Італії. 

Альфонс Марія де Лігуорі народився 27 вересня 1696 року в містечку Маріанел-
лі неподалік Неаполя (Італія). Він був першою дитиною доволі великої аристократич-
ної родини. Хлопець був надзвичайно інтелектуально обдарованим. Дуже молодим, він 
став адвокатом і за 8 років не програв жодної справи. З часом він щораз більше пізна-
вав світ і в цьому світі щораз більше розчаровувався. В кінці він відчув покликання до 
монашого життя і у 29 років його висвятили на священика. Альфонс посвятив своє 
життя, перед усім, нижчим класам людей в Неаполі - людям які бідували, як матеріаль-
но так і духово і які найбільше потребували духовної поживи. 1732 року, Альфонс за-
просив інших священиків до співпраці і так повстало згромадження отців Редемпторис-
тів. Сьогодні Редемптористи знаходяться на п’яти континентах світу, служать у семи 
обрядах у 77 країнах світу. Редемптористи носять чорний габіт з білим коміром. На 
грудях – хрестик. На поясі – велика вервиця, складена буквою "М", що символізує осо-
бливу набожність до Марії - Матері Божої. Вервиця від самих початків займає особливе 
місце в місії Редемптористів. Навіть під час облечин (коли дають монаший одяг) насто-
ятель говорить до кандидата у Згромадження такі слова: «Прийми, брате, меч духов-
ний». 
 Українська гілка Редемптористів постала стараннями Митрополита Андрея Шеп-
тицького , який 1913 року прийняв членів згромадження з Бельгії.  Ці священики змі-
нили свій обряд з римо-католицького на греко-
католицький і перше працювали в Уневі, біля Перемишля 
і пізніше в Збоїску, недалеко Львова. Українських Редем-
потристів в Канаді заснував о. Архілій Деларій, 1906 року.  
Він приїхав з Бельгії, змінив свій обряд, вивчив українську 
мову та працював з українськими іммігрантами які виїха-
ли до Західної Канади. Отець Деларій працював з канад-
ськими українцями  продовж 40 років, аж до його смерті 
1939 року. 1947 року канадські Редемптористи вислали 
своїх отців працювати з українцями в нашій парафії св. 
Івана Хрестителя в Нюарку. Канадські Редемптористи 
працювали в нас до 2007-го року, коли вони передали 
нашу парафію під опіку отців Редемптористів з України, 
які по сьогоднішній день обслуговують нашу парафію.   
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On November 9th the Redemptorist Fathers celebrated the 285th anniversary 
of the founding of their congregation. 

 In 1732 the Church witnessed the beginning of a new 
men’s congregation – the Congregation of the Most Holy Re-
deemer – the Redemptorist Fathers.  Today it is one of the 
most numerous congregations in the Catholic Church. But this 
is today, what was it like hundreds of years ago? 
 The 18th century was a time of great political change in 
both Europe and the rest of the world. These changes oc-
curred due to radical and unexpected revolutionary unrest. An 
inherent feature of this time was a war which very quickly di-
vided the world among various of the strong of that time.  
There were also “wars” within  the Church and between the 
Church and the secular authorities.   
 At this time there were three hundred thousand inhabit-
ants in the Neapolitan kingdom of which only 50 thousand had 
jobs and 20 thousands were beggars. Most of the population 

lived in the abandoned villages of the kingdom. The village farmers of St. Alphonse’s time 
“were not treated like people but like animals, who looked like people”. The villagers were 
barely surviving and that is why very many of them emigrated to large cities to look for 
work.  In the 18th century they were the most neglected people in southern Italy. 
 Alphonsus Maria de’Liguori  was born September 27, 1696 in the town of Marianelli 
not far from Naples, Italy.  He was the first child of a large aristocratic family. He was a 
child prodigy and became an attorney at a very early age and within the first 8 years of his 
career never lost a case.   As he matured and learned more and more of the world, he liked 
it less and less, and finally felt a call to religious life and was ordained at age 29.  Alphonsus 
decided to dedicate his life first of all to the lower classes of the Naples society – to people 
who were on the margins of both social and church life and who were most in need of spir-
itual nourishment.  In 1732 Alphonsus invited other priests to join him in working with these 
abandoned people and that is how the Redemptorist congregation was founded.  Today 
there are Redemptorists on five continents of the world, they serve in 7 different rites in 77 
different countries of the world. The Redemptorists wear a black habit with a white collar.  
They wear a cross on their chest and a large rosary around their waste. The rosary has a 
large letter M in it which symbolizes a devotion to the Blessed Mother.  The rosary holds a 
very special meaning for the Redemptorists from their very beginnings. Even at the ceremo-
ny when they receive their monastic clothing for the first time the provincial tells the new 
candidate “Brother, accept this spiritual sword.” 
 The Ukrainian branch of the Redemptorists was started by Metropolitan Andrey Shep-
tytsky, who in 1913 accepted members of the Redemptorist congregation from Belgium.  
These priests changed their Roman Rite to the Greek-Catholic Rite and worked first in Univ 
(Ukraine) close to Peremyshyl and later in Zboyisk, not far from Lviv.  The Ukrainian Re-
demptorists in Canada were started by Father Achilles Delaere in 1906.  He came from Bel-
gium and changed his rite, learned to speak Ukrainian and worked with the Ukrainian immi-
grants who came to Western Canada.  Father Delaere worked with Ukrainian Canadians for 
40 years until his death in 1939.  In 1947, the Canadian Redemptorists sent some of their 
priests to work with the people in our St. John’s parish here in Newark and they continued 
to send priests to us until 2007 when they handed over our parish to the Redemptorists of 
Ukraine, who till this day continue to serve us.  
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town who was possessed by demons. For a long 
time he had not worn any clothes, he did not live 
in a house, but among the tombstones. On see-
ing Jesus he began to shriek; then he fell at his 
feet and exclaimed at the top of his voice, 
“Jesus, Son of God Most High, why do you med-
dle with me? Do not torment me, I beg you.” By 
now Jesus was ordering the unclean spirit to 
come out of the man, This spirit had taken hold 
of him many a time. The man used to be tied 
with chains and fetters, but he would break his 
bonds and the demon would drive him into pla-
ces of solitude. “What is your name?” Jesus dem-
anded. “Legion,” he answered, because the dem-
ons who had entered him were many. They ple-
aded with him not to order them back to the 
abyss. It happened that a large herd of swine 
was feeding nearby on the hillside, and the dem-
ons asked him to permit them to enter the swi-
ne. This he granted. The demons then came out 
of the man and entered the swine, and the herd 
charged down the bluff into the lake, where they 
drowned. When the swineherds saw what had 
happened, they took to their heels and brought 
the news to the town and country roundabout. 
The people went out to see for themselves what 
had happened. Coming on Jesus, they found the 
man from whom the devils had departed sitting 
at his feet dressed and in his full senses; this 
sight terrified them. They were told by witnesses 
how the possessed man had been cured. Shortly 
afterward, the entire population of the Gerasene 
territory asked Jesus to leave their neighborh-
ood, for a great fear had seized them; so he got 
into the boat and went back across the lake. The 
man from whom the devils had departed asked 
to come with him, but he sent him away with the 
words, “Go back home and recount all that God 
has done for you.” The man went all through the 
town making public what Jesus had done for 
him. 
Communion Hymn: Praise the Lord from the 
heavens, Praise Him in the highest. Alleluia! All-

В той час прийшов Ісус в край Геразинський, 
що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, 
трапився йому назустріч один чоловік з 
міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже 
не носив одежі й мешкав не в хаті, а по гро-
бах. Побачивши Ісуса, закричав, припав йо-
му до ніг і сказав голосом сильним: “Що мені 
й тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Бла-
гаю тебе, не муч мене!” Бо він велів нечи-
стому духові вийти з чоловіка. Дух той часто 
хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайдана-
ми та ланцюгами й стерегли, та він трощив 
окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус 
же спитав його: “Як тобі на ім'я?” “Легіон!” - 
відповів той, багато бо бісів увійшло в нього. 
І вони благали його, щоб він не велів їм іти в 
безодню. А було там велике стадо свиней, 
що паслося на горі. І демони просили його, 
щоб він дозволив їм увійти в них. І він доз-
волив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, 
увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі в 
озеро та й потонуло. Побачивши, що стало-
ся, пастухи кинулись урозтіч і розповіли про 
це в місті та по селах. І вийшли люди поди-
витися, що сталось. Вони прибули до Ісуса й 
знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, 
сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при умі 
- і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як 
вилікувався біснуватий. Тоді все населення 
Геразинської округи почало його просити, 
щоб відійшов від них, бо великий страх 
огорнув їх. І він увійшов до човна й повер-
нувся. А чоловік, з якого вийшли біси, про-
сив Ісуса, щоб бути з ним, але він відпустив 
його, кажучи: “Вернися додому й розкажи 
все те, що Бог зробив тобі.” Пішов той, 
сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив 
йому. 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хвалі-
те його в вишніх. Алилуя, Алилуя, Алилуя.  

 We would like to remind you that 
оur St. John’s Charitable Fund is now 
suggesting two different charitable pro-
jects - the Angels of Mercy and a collection 
of warm jackets and warm boots for the 
poor of Ukraine.  We will be mailing ON-
LY jackets and boots and ask that you 
leave them at the entrance to our church 
hall. Thank you in advance for your kind-
ness and generosity!  

 Ми хочемо нагадати Вам, що Бла-
годійний Фонд нашої церкви тепер за-
ймається двома проектами - акцією Анге-
лів Милосердя а також переводимо збір-
кою теплих курток та теплого взуття для 
бідних людей в Україні.  Ми висилаємо 
виключно куртки і взуття. Просимо зали-
шати в куточку при вході до церковної 
залі. Заздалегідь дякуємо Вам за вашу 
чуйність та щедрість! 
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Let us pray for the sick, for the outcasts of society, 
for the poor, for refugees, and for the hungry…. 

Молімося за хворих, знедолених бідних,  
за переселенців, та за голодних... 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

СЬОГОДНІ 
Товариство Лемків запрошує всіх  

до церковної залі на сніданок. 
 
 

Листопад  
16-го -  Клуб Карпе Діем запрошує вас до 

культурного центру у Випані на доповідь др. 
Дениса Бурачинського на тему втрати слуху. 
Доповідь відбудеться від 1:00 - 3:00 години. 
Хто має бажання може прийти о год 12:00 на 
обід ($12.) 

 

18-го -  Як щороку, в катедрі св. Патрика в 
місті Ню Йорку відправиться Панахида в 
пам’ять 7-10 мільйонів українців заморених 
голодом в 1932-33-их роках.  Українсько-
Американська Федеральна Кредитна Спілка 
спонсорує автобус до катедри св. Патрика, 
який від’їде з культурного центру у Випані рів-
но о 10:30 рано а тоді з церкви св. Івана рівно 
11:30 рано.  Члени Кредитівки їдуть безплатно 
а оплата з не членів (незворотна) $10,00 від 
особи. Прошу записатися на цей автобус (до 
17-го листопада) в тій Кредитівці звідки Ви 
хотіли б цього ранку від’їхати. В автобусі є ма-
ксимум 50 місць і будуть роздавати квитки по 
черзі, перше тим, хто перший прийшов.   

ANNOUNCEMENTS 
 

TODAY 
The Lemko Society invites you  
to our church hall for breakfast. 

 

November 
16th -  Carpe Diem Club invites you to the Cul-

tural Center in Whippany  for a lecture by Dr. 
Dennis Burachynsky who will speak from 1:00 -  
3:00 pm about hearing loss and common ear 
disorders. You are also invited to come to the 
luncheon before the lecture at 12:00 ($12).  

18th - As every year there will be a Panakhyda 
offered at St. Patrick’s Cathedral in New 
York City for the 7-10 million Ukrainians con-
demned to death by starvation by Moscow in 
1932-1933. The Ukrainian American Federal 
Credit Union is sponsoring a bus to St. Patrick’s  
which will leave the Cultural Center in Whippany 
at exactly 10:30 am and then from St. John’s 
Church in Newark at exactly 11:30 am.  Mem-
bers of the credit union may travel for free and 
non-members will be charged a non-refundable 
$10.00 per person.  Please register at the Self 
Reliance branch from which you wish to depart.  
There is room for a maximum of 50 people on 
the bus and tickets for the bus ride will be dis-
tributed on a first come - first serve basis.   

               ПРЕКРAСНИЙ УСПІХ! 
Минулого тижня анонімний добродій пода-

рував нашому благодійному фон-
ду тисячу доларів і попросив, 
щоб парафіяни на недільному 
сніданку дарували добровільні 
датки, які дорівняли б його тися-
чці.  Відгук від парафіян був над-
звичайний і прийшло більше гро-
шей в датках, як можна було на-
діятися, чи мріяти.  Щедрі пара-
фіяни не лиш дорівняли тисячі, 
але зробили цю суму в три рази 

більшою!!! Який прекрасний приклад хрис-
тиянської любові до ближнього - доброти 
яка уможливить нам торкнутися багато 
потребуючих людей допомогою та підтри-

мкою.          ДЯКУЄМО!!! 

           WONDERFUL SUCCESS! 
Last week an anonymous donor gave our St. 
John’s charitable program a thou-
sand dollars and asked that the 
rest of the parish match his thou-
sand through voluntary donations 
at our Sunday morning breakfast. 
The response from our parishion-
ers was remarkable and the do-
nations greater than anyone 
could have dreamed.  Many gen-
erous parishioners not only 
matched our donor’s thousand 
but did so three times!!!  What a beautiful 
example of love of neighbor and Christian 
charity - a  kindness that will enable us to 
touch many needy people with help and sup-

port.                            THANK YOU!!! 
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КІЛЬКА СЛІВ 
ВІД НАШОЇ БЛАГОДІЙНОЇ АКЦІЇ 

 
 Олег, чоловік, якому вже 85 років, у 

двох із дружиною, якій 83 роки, 
проживають в Києві. Одного дня 
він захворів. Пролежав у лікарні 
більше місяця і в кінці вийшовши 
з лікарні радів, що все позаду. 
Але не пройшло і трьох тижнів, як 
знову  зловили його сильні болі, 
але тепер вже у нозі. Швидка за-
брала його в лікарню і саме тут, 
після обстеження, на яке віддав 
всю пенсію, діагноз його шокував 
– лікар повідомив, що йому потрі-

бно ампутувати ногу, а якщо ж цього не 
зробити, то швидко буде параліч. Сильні 
болі і ускладнення змусили дати згоду і від-
різали йому ногу. Коли почав приходити до 
себе – марячи шукав ногу, але її немає. Те-
пер приходиться жити – з одною ногою, а 
старенька жінка багато не може допомогти, 
бо він ходити на одній нозі не може. Це ду-
же складна ситуація. А тут Ангели Милосер-
дя (з нашої церкви св. Івана Хрестителя в 
Нюарку) несподівано торкнулися їх добро-
тою і передали їм кошти на ліки на рік.  Ця 
невелика допомога їх повністю не поряту-
вала але напевно огріла їх теплом і надією, 
що в світі є добрі люди, які про них подба-
ли.  

A FEW WORDS  
FROM OUR CHARITABLE FUND 

 

 85 year old Oleh lives with his 83 year 
old wife in Kyiv. One day he fell ill 
and spent over a month in the 
hospital.  When they discharged 
him from the hospital he was very 
happy to have left his troubles 
behind but in a matter of three 
weeks he was inflicted with a 
sharp pain, this time in his leg.  
An ambulance took him back to 
the hospital and he went through 
an examination (which cost him 
his entire monthly pension).  The 
diagnosis shocked him – for they told him 
that his leg would have to be amputated.  If 
he should not agree to the amputation he 
could expect an onset of paralysis.   When 
he came out of the anesthesia he started 
looking for the leg that was no longer there 
and now has to manage with one leg and 
his wife is in no condition to be of much 
help as he can barely walk.  This is not 
easy.  Unexpectedly, the Angel of Mercy 
from our St. John’s parish touched them 
with kindness and gave then money to help 
cover the cost of Oleh’s medication for a 
year, giving the both of them warmth and 
hope that there are indeed good people in 
this world who care for them.   

РОЗДУМИ МАТЕРІ ТЕРЕЗИ 
 

Запам’ятай! 
Крик - народжує грубість; 

Обман - народжує недовір’я; 
Непрощення - народжує озлобленість; 

Посмішка - розтоплю лід; 
Покаянна - пом’якшує покаянна; 

Прощення – приносить полегшення; 
Відкритість -  викликає довіру; 

Турбота -  наповнює життя змістом; 
Посієш бажання - пожнеш вчинок; 
Посієш вчинок - пожнеш звичку; 

Посієш звичку - пожнеш характер; 
Посієш характер - пожнеш долю. 

REFLECTIONS OF MOTHER TERESA 
 

Remember! 
Shouting -  gives rise to rudeness; 
Cheating -  gives rise to distrust; 

Lack of forgiveness -  generates anger; 
A smile -  melts ice; 

Repentance -  softens repentance; 
Forgiveness -  brings relief; 
Openness -  brings trust; 

Care -  fills life with meaning; 
Plant a desire - reap a deed; 
Plant a deed - reap a habit; 

Plant a habit -  reap a character; 
Plant a character -  reap a fate. 

 


