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Українська Католицька  
Церква Св. Миколая 

 

Pastor:  Rev. Andriy Dudkevych 
 

 
                       Pastoral Care:  

In emergencies, please call Fr. Andriy  
directly - mobile  267-269-4990 if you,  a family 

member, or someone you know who cannot  
attend church, is homebound,  

hospitalized, or gravely ill and will need the  
Eucharist or Anointing of the Sick.  

DO NOT WAIT TO THE LAST MINUTE. 

 
    Church Mailing Address:   

      60 Holdsworth Ct. 
       Passaic, NJ  07055 

       Phone:    973-471- 9727 
       FAX:        973-473- 7197 

www. stnicholasucc.org   
email: stnicholasucc@gmail.com 

 

Pyrohy:    973-778-9734 

Parish School:   
Sr. Eliane, SSMI - Principal 

Phone:  973-779-0249 
Convent:  973-778-0208            

                                     
Cantors :  

  Anatoli Dolyk - Ukrainian 
 Jerome Mykietyn - English 

 

 
 

 
 

 

St. Nicholas Ukrainian Catholic School News 
Phone: 973-779-0249   *    Fax: 973-779-6309 

E-mail: snucs.news@gmail.com 
Web: www.stnicholaschool.com 

 

CHRIST  IS  RISEN !  *  INDEED  HE  IS  RISEN ! 
 

 

CВЯТІ ЛІТУРГІЇ: 
Неділя: 8:30 р., [АНГЛ]. 

10:30 р.,[УКР] 
На будні: 7:00 р., 

Субота:  
8:00 р.,  і  5:00 пп. 

Свята:9:00 р., і 6:00 пп. 

СПОВІДЬ:   
Перед Св. Літургіями  -  в Суботу вечером. 

Неділі  -  Святочні дні.  
CONFESSIONS: 

Before Liturgies  - Saturday evening. 
Sundays & Holy Days. 

  DIVINE LITURGIES: 
Sunday: 8:30 am, [ENG] 

10:30 am, [UKR] 
Weekday: 7:00 am, 

Saturday:  
8:00 am, & 5:00 pm. 

Holy Days:  
9:00 am, & 6:00 pm. 

ЗАПРОШУЄМО НА КАВУ 
 
 

 

Нaйсвітліший цeй дeнь у 
життi, Нaповняється 

сeрце cнагою. Тoй, Xто 
вaжко вмиpав нa xресті, 
Вжe вoскрес і cьогодні зi 
мнoю. Ллютьcя пpомeні 

cонця з нeбес, O Iсус, я pадію дитиннo: 
Ти вoістину нинi вoскрес, 

Щoб нe вмeрла мoя Укpаїно! 

 Дорогі парафіяни, щиро вітаємо Вас 
із великим святом - днем воскресіння 

Ісуса Христа. Бажаємо смачної 
паски, гарного великодного настрою,  

щастя та достатку і здійснення  
усіх Ваших мрій та задумів. 

 
 

Our dear brothers and sisters in Christ, we would 
like to wish everyone a very Blessed and 

Holy Easter.  
May the Light that shines forth from the empty tomb  
embrace every aspect of your life and fill your heart 
and home with the Good News that death has been  

conquered, the Gates of Paradise  
are reopened to us all. Let us live in that Light each 

day and share the Love Christ has for us with all 
whose lives touch ours. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 
                  Спитайте будь-якого українського імігранта, котрий далеко від рідного 
дому та церкви, губиться в морі чужинців, що йому найбільше на Великдень бракує, і 
направду вам кажу, що кожний із них скаже, що їм бракує перелив дзвонів та гучний 
спів «Христос Воскрес»!  Багато із цих звуків та співу, що їм бракують є тісно 
переплетені зі спогадами їхньої родини та дитинства і можливо, що дехто приходить 

до церкви тільки з почуття сентименту, але я маю надію, що глибоке значення Христового воскресіння 
раніше,чи пізніше, торкнеться душі кожного.  Я маю надію, що до часу, що кожний вийде з церкви, всі 
зрозуміють, що Син Божий, котрий помер за наші гріхи і на третій день воскрес із мертвих, зробив це 
заради нашого спасення. Я маю надію, що молитви великоднього ранку дадуть силу не тільки сильно 
віруючим але кожному, хто прийшов до церкви, вірити, що в Христі ми помираємо до гріха і в Христі ми 
воскресаємо до нового життя. 
 Сьогодні, в це свято, приходжу до вас з чудовими побажаннями і кожне із них – це побажання 
воскресення.  Передусім, нехай кожний з нас воскресне з хибних шляхів та поверне на здоровий спосіб 
життя. Нехай наша віра в Бога буде джерелом сили та спокою та щоб з Божою допомогою ми могли один 
одного підсилювати.  
 Нехай ми з вами воскреснемо у щирій та глибокій любові ближнього. Багато із нас має дуже різні 
оправдання, чому ми когось не долюблюємо чи ненавидимо і ми це робимо так часто, що ми направду не 
розуміємо, що наслідком нашої недбайливості, любов тратить силу або зовсім гине. Воскресім її та 
відновім її, бо без любові життя не має жодного значення.   
 Воскресім у своєму житті дійсне співчуття та розважмо над словами Ричарда О’Фил, який сказав, що 
«Людина, яка не розуміє, що рак людину вбиває, не може мати правдивого співчуття до людей, які від 
раку терплять. Людина, яка не розуміє страждання та розпуки убогости, не може мати співчуття до 
бідних. Людина, яка не розуміє, що ціна гріха -  це вічна смерть, не буде мати співчуття до грішників.»  
Нехай кожний із нас торкнеться один одного дійсним співчуттям. 
 І нехай ми з вами воскреснемо надією, бо надія – це основа людського духа а ми не можемо без 
цього жити. В житті є різні надії: ми маємо надію, що всі війни    скінчаться; ми маємо надію, що діждемося 
здорового суспільства; ми маємо надію на вилікування різних хворіб; ми маємо надію на сильну економіку; 
ми маємо надію на щастя для своїх родин.  Але, яка би у нас не була надія, наша найбільша надія – це 
мусить бути надія на Бога, бо саме Бог нас провадить і на Нього складаємо всю надію нашого життя. Наше 
життя не має значення без Бога. 
 Дякую вам, що ви прийшли з нами святкувати. Нехай чудо Христового воскресіння дасть нам надію 
на власні воскресіння, щоб ми могли перетворити ніч у ранок і ненависть у любов та створити світ кращим 
місцем, кращим місцем, якого я вам від щирого серця бажаю. Амінь. 

Бути добрим священиком не є так важко тоді, коли …  
Бути добрим священиком не є так важко тоді, коли ти не сам, коли тебе оточують  

ті, котрі тебе люблять і хочуть бути люблені тобою,  
ті, хто тебе підтримує і хочуть отримати підтримку від тебе,  
ті, хто довіряє тобі і з трепетом бережуть твою довіру,  
ті, хто потребують прощення і готові простити й тебе,  
ті, хто не бояться тебе, але мають страх тебе втратити,  
ті, хто слухає твоїх поучень і у слушний час буде мати відвагу тобі їх пригадати,  
ті, хто проситиме тебе про молитву і хто тихо помолиться за тебе, коли ти будеш в 

потребі,  
ті, хто з смиренністю прийме твоє зауваження і з смиренністю зверне твою увагу у 

момент засліпленості,  
ті, хто поважатиме твоє священство, але не забуде про потреби твоєї людськості…  

Бути добрим священиком не є так важко, коли ти не сам, коли є поруч ті, які хочуть, що ти 
був поруч них. Дякую вам, дорогі у возлюблені у Христі, за те, що інколи чую добрі слова від 
вас відносно мого служіння … лиш прошу пам’ятати, що в цьому є і ваша заслуга. Дякую Богу 
повсякчас за вас усіх, молюся за вас усіх і потребую вашої молитви…  
 
 

A gentle reminder that our  
Parish expenses will continue during this 

difficult time.  Kindly mail your weekly 
contribution to the St. Nicholas parish  

office at 60 Holdsworth Court,  
Passaic, NJ 07055.  



Sunday          - April 19th     -      Thomas Sunday  -  Неділя Апостола Томи    
                                                            ВЕЛИКДЕНЬ ( Старий календар) 
10:30 am            God's Blessings for our parishioners  
                             Благословення Пасок і великодних страв (ONLINE) 
 

Monday          - April 20th       
                                    No services 
 

Tuesday     -    April 21st        
9:00 am             +Gregory Lohwin (with Panakhyda)              Family 
 

Wednesday  - April 22nd   
9:00 am             +Hedwig Djatschenko (with Panakhyda)       Anna Kushla  
 

Thursday      -   April 23rd     -   George Great-Martyr  -  Св. Юрія Великомученика   
9:00 am             +Slawka Skala                                               Filewicz Family 
 

Friday             -   April 24th        
9:00 am             +Stefan kapitula (with Panakhyda)                Anna Kosciolek     

Saturday        -   April 25th     
9:00 am             +Andriy & Melania Kapitula (with Panakhyda)        Family 
5:00 pm              +Hryhoriy & Stefania Jawni (with Panakhyda)         Daughter Family  
 

Sunday          - April 26th     -    Thomas of the Myrrh-Bearers -  Неділя Мироносиць  
10:30 am            God's Blessings for our parishioners  

Sunday          - April 19th     -      Thomas Sunday  -  Неділя Апостола Томи    

SUNDAY  OF  ST.  THOMAS   *  Epistle Acts: 5, 12-20   -   John:  20,  19-31 
CHRIST  IS  RISEN !!    INDEED  HE  IS  RISEN !! 

On this Sunday of St. Thomas, we celebrate how Christ’s bodily resurrection is the basis 
of hope for our own. Today we proclaim that our Savior brings healing and transformation 
to whole, embodied persons, for that is how He conquered death on the third day. 
 

As we continue to celebrate the glorious good news of this season of Pascha, we recall 
how Christ called doubting Thomas to faith in His great victory.  “He said to Thomas, ‘Put 
your finger here, and see My hands; and put out your hand, and place it in my side; do 
not be faithless, but believing.’ Thomas answered Him, ‘My Lord and my God!’”  Still 
bearing His wounds even in His glorified body as the God-Man, the Risen Christ brought 
Thomas to faith through the witness of His own deified flesh. 
 

We have probably heard the story so many times that we have become deaf to its im-
portance.  Nonetheless, it remains the case that the Savior’s resurrection is not an es-
cape from the body or the physical world, but instead their healing and sanctification.  
Likewise, St. John referred in his epistle to that “which we have seen with our own eyes, 
which we have looked upon and touched with our hands, concerning the word of life—the 
life was made manifest, and we saw it…”  The Apostles saw the Lord after His resurrection with their eyes, touched Him with 
their hands, heard His voice with their ears, felt His breath on their skin, and even saw Him eat food.  (Luke 24: 36-43)  The 
good news that “God is light and in Him is no darkness at all” comes from a resurrection in glory of a complete Person with a 
human body marked by the wounds of torture and crucifixion.  His resurrection is not an escape from the body, but its fulfillment. 
The Eternal Word Who created us by breathing into the dust of the earth now breathes physically on His Disciples as He em-
powers them to carry out His ministry of bringing salvation to the world, even to the point of forgiving sins in His name.  Here are 
powerful signs of what it means for human beings to be in the likeness of God and partakers of the divine nature by grace. 
 

These are not merely details of ancient history, but reminders that we participate in Christ’s Passover from death to life by how 
we live as whole, embodied persons.  We were baptized physically with water into Christ’s death in order to put Him on like a 
garment, in order to rise with Him into a new life of holiness.  To be blunt, the Christian life is not simply about our emotions, ide-
as, or opinions; it is not reduced to what we say we believe.  For those who are truly in Christ will live in ways that manifest the 
brilliant life of the resurrection, that radiate the holy light of the Savior’s great victory over sin and death.  As St. John put it,  “If 
we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not live according to the truth; but if we walk in the 
light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin.” 
 

We participate in the new life of our Risen Lord by walking into His light, by embracing as fully as we can the blessed healing of 
the human being that He has brought to the world.  Christ’s Passion was not a matter simply of His feelings, words, or ideas, but 
of His complete Self-offering through crucifixion, burial, descent to Hades, and resurrection from the dead. He rises in glory with 
His wounds, and we cannot begin to make sense of His salvation without speaking of the most bodily of realities, such as tor-
ture, execution, death, and burial in a tomb that was later found to be empty. 
We are probably all tempted at times to think how much easier it would be to serve God if we did not have our particular set of 
bodily limitations and problems.  Some are challenged by physical or mental illness, while others wrestle with passions for the 
pleasures of food, sex, alcohol, or other substances.  Eating disorders and unrealistic expectations of what their bodies should 
look like ruin the health and well-being of some, while others struggle to accept that their male or female bodies are signs of who 
they are in God’s image and likeness. Many today ignore the sacredness of the intimate bodily union of man and woman, which 
makes two into one flesh.  The epidemic of pornography in our culture reflects a repudiation of the sacredness of the flesh and 
blood through which we encounter the living icons of Christ. Some refuse to honor the bodies of their neighbors by becoming 
blind to the humanity of children in the womb, of people with skin of a different color, or of terminally ill patients in chronic pain.  
And whether it is greed, sloth, anger, or refusal to help the needy with our time, attention, and resources, there is no sin that 
does not show itself physically in some way in the lives of those who struggle with it. 
 

No matter what someone’s particular struggles, weaknesses, or failings are, we must respond with compassion, for we too are 
among the sick who need the Physician. Nonetheless, no physical condition can ever make us sin or do evil.  The problem is not 
that we have bodies, but that we choose to remain in the tomb that we would rather walk in the darkness than in the light.  For it 
is no sin to be ill or to be tempted in any way.  The Lord Himself suffered terribly on the cross and 
was tempted.  It is a sin, however, to let any of our wounds become excuses for not walking in the 
light as best we can.  It is a sin to let anything fill our lives with such darkness that we refuse to open 
our eyes—and our lives—to the good news of the resurrection.  It is a sin when we think that God 
must remove this or that problem in order to earn our faithfulness, in order to be worthy of our devo-
tion.  As we celebrate Christ’s great victory over sin and death, we must not be afraid to expose our 
wounded selves to Him with humility as we say with St. Thomas “’My Lord and my God!’”  (Excerpt 
from Ancient Faith blogs) 
 

CATECHISM  -  CHRIST OUR PASCHA  -  TODAY’S GOSPEL LESSON : 
HOPE: Page 85, Section 236; Page 96, Section 271; Page 268, Section 840-842 
SALVATION: Page 137,Section 400; Page 138, Section 403-404; Page 181, Section 545 

“The Vibrant Parish  -  A Place to Encounter the Living Christ” 
“Жива Парафія -  Місце зустрічі Живого Христа ” 
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Молитва духового Св. Причастя - Мій Ісусе! Вірую, що Ти є присутній у Пресвятій 
Тайні Євхаристії. Люблю Тебе понад усе! Моя душа тужить за Тобою. А що не можу 
Тебе тепер прийняти у Пресвятій Євхаристії, тому бодай духовим способом прийди 
до мого серця. Обіймаю Тебе так, якби Ти вже був у мені і лучуся зовсім з Тобою. Не 
допусти, щоб Я колись відлучився від Тебе. Ісусе, моя найвище Добро і моя солодка 
Любове! Обійми й запали моє серце, щоб воно ціле горіло завжди для Тебе. Амінь. 

Неділя Жінок Мироносець.   Другу неділю після Пасхи Церква присвячується святим Жонам-Мироносицям, 
які явили зразок надзвичайно живої і діяльної віри до Христа Спасителя. Безмежно віддані Божественному 
Вчителю, вони залишили все щоб усюди слідувати за Ним і служити Йому. І навіть тоді, коли в останні дні 
земного життя Господа, від Нього відвернувся увесь світ, коли Його залишили улюблені учні, тільки святі 

жінки з Богоматір'ю, незважаючи ні на що не відступили від Нього ні на крок. Вони не боючись виявили свою 
любов до Божественного Наставника і тоді, коли Тіло його лежало у гробі,- вони прийшли помазати Його 

ароматами. Відданість і любов слабких, але сильних духом жінок були нагороджені. Вони першими 
довідалися про славне Воскресіння Спасителя, коли Ангел біля пустого гробу сказав до них "Не бійтеся, 
нема тутІсусарозп'ятого, Він воскрес'. Ми можемо тільки уявити радість Святих Жінок Мироносиць коли 
вони почули ці ангельські слова-слова. "Не бійтеся!" Як легко ми деколи забуваєм ці слова, живучи у світі, 
який переповненний насильством і смертю, зі страхом і непевністю. Христос своїм Воскресінням зруйнував 

стіну ворожнечі, яка відділяла нас від нашого Спасителя. Але всеж стіни ненависті, гніву і небезпеки 
продовжують бути побудованими, ці стіни темноти пробують загасити Світло Христової Віри у наших серцях. 

Жодна криза, жодне розчарування й випробування не приходить до нас без волі Провидіння. Тож, гідно 
приймо іспит, що пропонує нам Божа ласка. І нехай сила Воскреслого з мертвих Христа сповнить нас 

життєвої снаги й віри в тріумф правди, яких нам так бракує. Хай у голосі великодніх співів почуємо ми поклик 
до праці, до євангельської віднови себе самих і довколишнього світу. Хай радістю й надією бринить для нас 

слово великоднього вітання:      Христос воскрес! Воістину воскрес! 

A PRAYER FOR PROTECTION IN TIME OF PANDEMIC  
O Mary, you always brighten our path as a sign of salvation and of hope. We entrust ourselves to you, Health of the 
Sick, who, at the Cross, took part in Jesus’ pain while remaining steadfast in faith. O loving Mother, you know what 
we need, and we are confident you will provide for us as at Cana in Galilee. Intercede for us with your Son Jesus, the 
Divine Physician, for those who have fallen ill, for those who are vulnerable, and for those who have died. Intercede 
also for those charged with protecting the health and safety of others and for those who are tending to the sick and 
seeking a cure. Help us, O Mother of Divine Love, to conform to the will of the Father and to do as we are told by Je-
sus, who took upon himself our sufferings and carried our sorrows, so as to lead us, through the Cross, to the glory of 
the Resurrection. Amen. Under thy protection we seek refuge, O Holy Mother of God. In our needs, despise not our 
petitions, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen.  (Adapted from the prayer of 
Pope Francis  -   KNIGHTS OF COLUMBUS ) 


