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UKRAINIAN CATHOLIC NATIONAL SHRINE OF THE HOLY FAMILY 

4250 Harewood Road NE 

Washington, DC 20017 

Phone: 202-526-3737           Fax: 202-526-1327       E-mail: ucnsholyfamily@gmail.com 

Webpage: www.ucns-holyfamily.org 

IN CASE OF AN EMERGENCY PLEASE CALL: 202-262-5040 

Pastoral Care entrusted to: 

Father Robert Hitchens  Father Wasyl Kharuk          Deacon Theophil Staruch 

Most Reverend John Bura, Auxiliary Bishop of Philadelphia - in residence  

Sunday – February 22, 2015  

Слава Ісусу Христу – Слава на віки  Glory to Jesus Christ – Glory to Him Forever 

 
 

Sunday February 22 

9:00 a.m. 

11:30 a.m. 

First Sunday of the Fast-Sunday of Orthodoxy 

(+Helen Fedkiw from Family) 

(For the Parish) 

Wednesday February 25 

*5:00 p.m.* 

At Basilica – Byzantine Chapel – Presanctified Liturgy 

(+Wally and +Linda Keyes from Family) 

Friday February 27 

*7:00 p.m.* 

At Parish – Presanctified Liturgy 

 

Saturday February 28 

*10:30 a.m.* 

At Parish 

(Sorokousty) 

Sunday March 1 

9:00 a.m. 

11:30 a.m. 

Second Sunday of the Great Fast St. Gregory Palamas 
(For the Parish) 

(+Maria and +Hryhoriy Bura from Family) 

 

THE GREAT FAST IS HERE – A TIME FOR PENANCE AND METANOIA 

The Great Fast began Monday, February 16.  Our parish will make a commitment to observe this sacred 

time in accord with the authentic traditions of our Ukrainian Greek Catholic Church. We will celebrate the Liturgy 

of the Presanctified Gifts on Wednesdays at 5:00 p.m. during the Great Fast in the Byzantine Chapel of the 

Basilica of the National Shrine.  On Fridays, we will celebrate the Liturgy of the Presanctified Gifts at 7:00 p.m. 

in our Church.  On Saturdays, we will celebrate the Divine Liturgy for the Souls enrolled in the Sorokousty 10:30 

a.m.  in our Church. All parishioners are urged to resolve to make their best effort to attend at least 7 of these 

services during the Great Fast, especially those in which we remember our deceased loved ones.  All must attend 

the Divine Liturgy on Sundays.   
 
FASTING AND ABSTINENCE REGULATIONS FOR THE GREAT FAST 2015 
Abstinence from Meat and Dairy Products: Good Friday, April 3. This is obligatory for those between the ages 
of 14 and 59. 
Abstinence from Meat: All Fridays of the Great Fast and Holy Saturday April 4. This is obligatory for those 
between the ages of 14 and 59.  The Wednesdays of the Great Fast are recommended but not obligatory.  Monday, 
Tuesday, Wednesday and Thursday of Holy Week are customary but not obligatory. Since ancient times, 
Christians have been challenged to practice: FASTING – ALMSGIVING – PRAYER – AS A WAY OF LIFE 
AND A WAY TO ETERNAL LIFE.  Please try your best to make the effort to observe these Lenten Disciplines 
and Practices during the GREAT FAST 2015. 
Everyone, regardless of age, is encouraged to observe the GREAT FAST as piously as possible! 
 

PLEASE REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR WILL 

Have you remembered our Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family in your will? Ask your 

attorney to include such words as these in your will: “I give, devise, or bequeath to UCNS Holy Family, 4250 

Harewood Rd. NE, Washington, DC 20017, for its general purposes ALL (or state a fraction or percentage) of 

the rest, residue, and remainder of my estate, whether real or personal.” OR “I give to UCNS Holy Family, 

4250 Harewood Rd. NE, Washington, DC 20017, ($ __.00 ) to be used for the general purposes of UCNS Holy 

Family.” Thank you and God bless you for caring about your church. 

 



GETTING MARRIED IN 2015 OR 2016? 
 If you are considering getting married at our parish in 2015 or 2016; please contact the priests. 

 

PLEASE SUBMIT YOUR SOROKOUSTY 2015 (LIST OF YOUR DECEASED LOVED ONES) 
 Remembrances and prayers for the dead are held on Saturdays with Divine Liturgy at 10:30 a.m.  Please 

take the time to remember your deceased family members on the Saturdays of the Great Fast. .  They hope for 

our prayers; and in turn, they pray for us.  The sorokousty envelope is in the current set of envelopes please return 

with your list of names and offering. 

 

PYROHY-VARENYKY SEASON - SATURDAY, February 28, AT 9:00 A.M. 

We hope that are usual helpers will be able to come on Saturday, February 28, to be part of our opening 

day for pyrohy-varenyky season.  Please see the any of the members of the Hospitality Ministry to sign-up so 

that we know we will have enough help.  Newcomers are always welcome and needed.  We also do not 

discriminate – men are needed and welcomed. If you cannot make it for 9:00 a.m.; please come later.  We will 

also be making them on Saturday, February 28 and March 14. Please help! 

 

FIRST CONFESSION PREPARATION CLASSES – SUNDAY TODAY AT 10:30 A.M. 

 First Confession will be celebrated in our parish for children ages 7 and older on Saturday March 28 

(Lazarus Saturday).  In order to prepare to receive this sacrament, the children must attend the preparation 

classes on Sundays at 10:30 a.m. on Feb. 22, Mar. 1, 8, 15, and 22.  Children must also attend the Divine 

Liturgy on these days.  Please do not be late. 

 

CHURCH CHOIR 
The Church Choir sings choral liturgies in both Ukrainian and in English. Now is the perfect time to join 

as the choir is learning a new liturgy by contemporary composer Roman Hurko, who will conduct our Washington 

DC premiere of it at the end of May! If you've ever thought about singing in a choir, or just admired one from 

afar, come to a rehearsal, or just come up to the loft and give us a whirl! There are no auditions, and all are always 

welcome.  The church choir schedule through May of 2015 (The weekly rehearsals are Sundays about 10:15-

11:15 AM - between the English and Ukrainian language services.) 22 Feb Ukr. liturgy, 08 Mar Ukr. liturgy, 22 

Mar Eng. liturgy, 05 Apr joint liturgy – Easter, 19 Apr. English liturgy, 3 May Ukrainian liturgy, 17 May English 

liturgy, 31 May - 10:30 Premiere of Roman Hurko Liturgy #3 

 

PRAYER LIST OF THE SICK OR AGED 
Our prayer list of the sick or elderly and friends of our parish: Charles Belanger, Barbara Blendy, Bluey 

Family, Mary B.H., John Butler, Theodore Caryk, Rostyslav Chomiak, Mary Dutkewych, Theodore 

Fedak, Nancy Fisanich, Jacqueline Harrell, Steve Henshaw, Catherine Hetmansky, Julia Hetmansky, 

Walter Hetmansky, Daniel Horeczko, Msgr. Kevin Irwin, Tyler Jeffries,  Sr. Mary King, Michele Pretka 

Litvar, Mufada and Family, John Moeller, Nadia O’Shea, Fr. Ruslan Romaniuk, Margaret Mary Burger 

Rose, Lisa Schaible, Deacon Charles Schultz, Christopher Sell, Lindsey Sydnor, Lisa Pretka Turner, and 

Tamra Ward.  If you know of someone who should be on this list, please email or call with the name of the 

individual.  Our intercessory prayer for the sick and the aged is truly helpful and comforting.  In your Christian 

Charity, kindly remember our sick parishioners in your prayers and perhaps a card or note. 

 

FUTURE EVENTS 

Pyrohy/Varenyky Saturdays, FEB. 28, and MAR 14. 

2015 Women’s Day of Prayer to celebrate 

Faith and the Family 

Come pray, reflect and grow spiritually while being inspired to contribute actively to the spiritual development 

of your family members and fellow parishioners. 

This year, Women’s Day will be held on a Regional basis as follows: 

Sunday, March 1, 2015 

St. Nicholas Ukrainian Catholic Church 

Sunday, March 8, 2015 

Presentation of Our Lord Ukr. Catholic Ch. 



217 President Street, Passaic, New Jersey 1564 Allentown Road, Lansdale, Pennsylvania  

On Sunday, March 22 at 4 p.m. a moleben and healing service before a relic of Blessed Mykola 

Charnetsky, C.Ss.R., will be led by Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka at the Ukrainian Catholic 

Cathedral of the Immaculate Conception, 830 North Franklin Street, Philadelphia, Pa.  During the service 

Metropolitan Soroka will also bless a newly commissioned icon of Blessed Charnetsky, which will be available 

with the relic for prayer and veneration.  During the service the faithful will be anointed with the holy oil of 

healing. Blessed Charnetsky, known as “the healer of souls” was beatified by St. John Paul II on June 27, 2001 

in Lviv, Ukraine.  All the faithful are invited and encouraged to attend these services and to bring their intentions 

for healing through the intercession of Blessed Bishop Mykola. 

Sunday March 22 – Pysanka Workshop and Easter Bazaar 

Sunday April 5 – Pascha 

 

What are relics and why does the church encourage veneration of relics? 

Relics are physical objects that have a direct association with the saints or with 

Our Lord. They are usually broken down into three classes. First class relics are 

the body or fragments of the body of a saint, such as pieces of bone or flesh. 

Second class relics are something that a saint personally owned, such as a shirt 

or book (or fragments of those items). Third class relics are those items that a 

saint touched or that have been touched to a first, second, or another third class 

relic of a saint. 

 

The veneration of relics is an ancient custom dating from the reverence shown 

at the graves of the martyrs even in the time of the apostles. Miracles have been 

worked by God in association with relics – “…not that some magical power 

existed in them, but just as God’s work was done through the lives of [holy 

people], so did His work continue after their deaths. Likewise, just as [others] 

were drawn closer to God through the lives of [holy people], so did they (even 

if through their remains) inspire others to draw closer even after their deaths. This perspective provides the 

Church’s understanding of relics.” (Fr. W. Saunders, “Keeping Relics in Perspective”, © 2003 Arlington Catholic 

Herald) 

 

The veneration of relics is a communion with the heroes of our Christian faith, asking for their powerful 

intercession. Many people have reported outstanding blessings and conversions through this ministry, and many 

have reported healings. Attendees are encouraged to bring their articles of devotion and pictures of ill 

friends/family members which may be touched to the reliquaries as a means of intercessory prayer." 

 

With the moleben with the relic and icon of the Blessed Bishop-Martyr Mykola Charnetsky,” the healer of souls,” 

in the golden domed Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception on Sunday, March 22, 2015, at 

4 p.m. the faithful will have an opportunity to receive the blessings of this act of pious devotion and veneration 

as well as the blessings of healing through the anointing and through their intercessory prayers to Bishop Mykola. 

  



УКРАЇНCЬКИЙ  КАТОЛИЦЬКИЙ  КРАЙОВИЙ СОБОР ПРEСВЯТОЇ РОДИНИ 

4250 Harewood Road NE 

Washington, DC 20017 
Phone: 202-526-3737                         Fax: 202-526-1327           Email: ucnsholyfamily@gmail.com 

Webpage: ucns-holyfamily.org 

IN CASE OF AN EMERGENCY PLEASE CALL: 202-262-5040 
 Духовна Опіка під зарядом отців: 

Father Robert Hitchens           Father Wasyl Kharuk   Deacon Theophil Staruch 

Most Reverend John Bura, Auxiliary Bishop of Philadelphia - in residence  

неділя – 22 лютого, 2015  

Слава Ісусу Христу – Слава на віки  Glory to Jesus Christ – Glory to Him Forever 

 

Неділя 22 лютого 

9:00 ранку 

11:30 ранку 

1-а Неділя Посту - Неділя православія 

(+Helen Fedkiw from Family) 

(For the Parish) 

Середа 25 лютого 

*5:00 вечора* 

БАЗИЛІКА (в Візантійській каплиці)-Літургія Передосвячених Дарів 

(+Wally and +Linda Keyes from Family) 

П’ятниця 27 лютого 

*7:00 вечора* 

В парохії  – Літургія Передосвячених Дарів 

Субота 28 лютого 

*10:30 ранку* 

В парохії 

(Сорокоусти) 

Неділя 1 березня 

9:00 ранку 

11:30 ранку 

2-а Неділя Посту Неділя  святого отця нашого Григорія Палами 

(For the Parish) 

(+Maria and +Hryhoriy Bura from Family) 

 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ РОЗПОЧАВСЯ  16-ГО ЛЮТОГО - ЧАС НА ПОКУТУ  

      Наша парохія відмічає цей час за традиціями нашої Української Греко-Католицької Церкви і 

Христянського Сходу. В часі Великого Посту, ми служимо Літургію Передосвячених Дарів в середу, в 

годині 5:00 вечора, в Візантійській каплиці Базиліки Непорочного Зачаття. В п’ятницю св. Літургія 

відслужиться в нашому Храмі в годині 7:00 вечора. В суботу, в годині 10:30 відслужиться св. Літургія за 

душі померлих, які є на листі Сорокоустів.  Ми заохочуємо всіх наших парохіян взяти участь у всіх 

відправах в часі Великого Посту, а особливо в тих відправах, де ми молимося за наших покійних. Всі є 

зобов’язані взяти участь у святих  Літургіях в неділі. 

 

ПРАВИЛА ВЕЛИКОГО ПОСТУ  

Прошу здержатись від  м’яса і молочних продуктів: У Великодну П’ятницю 3го квітня. Це 

відноситься до людей у віці від 14 до 59 року життя. 

Стримання від м’ясних страв: Кожної пятниці під час Великого Посту і в страсну суботу 4го квітня. 

Це зобов’язує всіх у віці від 14 до 59 того року життя. Ми поручаємо Вам також постити по середах, але 

без зобов’язання.   Ще з ранніх часів христяни закликали дотримуватися посту і молитви, як дороги до 

вічного спасіння. Просимо Вас постаратись якнайсумлінніше відбути ці традиції під час Великого 

Посту. Ми заохочуємо усіх дотримуватися правил під час Великого Посту з належною  покорою. 

 

СОРОКОУСТИ 2015    ПРОШУ ПРИГОТОВІТЬ ЛИСТУ ВАШИХ ПОКІЙНИХ  

 Ми розпочали згадувати наших покійних в суботу 21го лютого на св. Літургіях в годині 10:30. 

Прошу долучитися до всіх відправ і згадати покійних членів Вашої родини. Вони надіються на наші 

молитви; і також моляться за нас. У Вас є включена коверта на цю ціль. Прошу вложіть туди листу імен, 

як також Вашу пожертву. Ми їх будемо згадувати по суботах під час Великого Посту.  

 

28 ЛЮТОГО ТА 14 БЕРЕЗНЯ В 9:00 РАНКУ ПРИЄДНАЙТЕСЯ ДО РОБЛЕННЯ ВАРЕНИКІВ 

 Прошу зголоситися до Сестрицтва Гостинності про ваше бажання допомогти.  Раді будемо, як 

новим жінкам, так і мужчинам.  

 



ПІДГОТОВЧІ КЛАСИ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ В НЕДІЛЮ В 10:30 РАНКУ 

 В суботу 28 березня (субота Лазаря) відбудеться Перша Сповідь в нашій парохії для дітей у віці 7 

років, або старших. Щоб гідно підготуватися до тайни Сповіді, діти є зобов’язані приходити до 

підготовчих класів в неділю в 10:30 ранку 1, 8, 15 і 22 березня. Діти також мають бути присутні на 

Службі Божій в ці неділі. Прошу не запізнюватися. 

 

ВІНЧАННЯ В 2015 АБО 2016? 
 Якщо Ви бажаєте повінчатись в 2015 або 2016 році, будь ласка зв’яжіться з нашими священиками  

якнайшвидше. 

 

ЦЕРКОВНИЙ ХОР 
Церковний хор дуже радий новим хористам. Запрошуємо всіх, які хочуть прославляти Господа 

Бога співом. Якщо  Ви  зацікавлені співати в хорі, завітайте на пробу, або прийдіть і спробуйте. Ми усім 

раді. Наші репетиції відбуваються між літургіями, або приблизно в 10:15 ранку. Прийдіть і разом 

піднесімo наші голоси до Господа! Якщо у Вас запитання, зверніться до нас за адресою 

ucns.hfchoir@gmail.com, 

8 Mar Ukr. liturgy, 22 Mar. Eng. liturgy, 05 Apr. joint liturgy – Easter, 19 Apr. Eng. liturgy, 3 May Ukr. 

liturgy, 17 May Eng. liturgy, 31 May - 10:30 Premiere of Roman Hurko Liturgy 

 

СПИСОК МОЛИТОВ ЗА ХВОРИХ НАШОЇ ПАРОХІЇ І ПРИЯТЕЛІВ 

Charles Belanger, Barbara Blendy, Bluey Family, Mary B.H., John Butler, Theodore Caryk, 

Rostyslav Chomiak, Mary Dutkewych, Theodore Fedak, Nancy Fisanich, Jacqueline Harrell, Steve 

Henshaw, Catherine Hetmansky, Julia Hetmansky, Walter Hetmansky, Daniel Horeczko, Msgr. Kevin 

Irwin, Tyler Jeffries, Sr. Mary King, Michele Pretka Litvar, Mufada and Family, John Moeller, Nadia 

O’Shea, Fr. Ruslan Romaniuk, Margaret Mary Burger Rose, Lisa Schaible, Deacon Charles Schultz, 

Christopher Sell, Lindsey Sydnor, Lisa Pretka Turner, and Tamra Ward.  Якщо Ви знаєте когось, хто 

пoвинен бути на цьому списку, прошу повідомити нас. Наші молитви за хворих парохіян є дуxoвно 

помічні. У Вашій християнській ласкавості просимо згадати про наших хворих у своїх молитвах і 

листовних вітаннях. 
 

ПРОШУ ПАМЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРОХІЮ В СВОЄМУ ЗАПОВІТІ 

Чи Ви включили наш Собор Пресвятої Родини у Вашому заповіті? Прошу попросіть Вашого 

адвоката включити такі слова у вашому заповіті: “I give, devise, or bequeath to UCNS Holy Family, 4250 

Harewood Rd. NE, Washington, DC 20017, for its general purposes ALL (or state a fraction or percentage) of 

the rest, residue, and remainder of my estate, whether real or personal.” або“I give to UCNS Holy Family, 

4250 Harewood Rd. NE, Washington, DC 20017, ($ __.00 ) to be used for the general purposes of UCNS Holy 

Family.” Дякуємо і нехай Всевишній Господь благословить Вас за Вашу дбайливість супроти  Вашоі 

церкви. 
 
FUTURE EVENTS 
Pyrohy/Varenyky Saturdays: FEB. 28, and MAR 14. 

День Молитви Жіноцтва у 2015 р., щоб вшанувати Віру й Родину 

Приходьте, щоб молитися, роздумувати та одухотворюватися задля 

активного сприяння духовному розвитку членів Вашої сім’ї та парафіяльної родини. 

Цьогорічний Жіночий День пройде в регіонах: 

Неділя, 1-го березня 2015 р. 

Українській Католицькій Церкві 

Св. Миколая, 

217 President Street, Passaic, New Jersey 

Неділя, 8-го березня 2015 р. 

Українській Католицькій Церкві  

Стрітення Господнього, 

1564 Allentown Road, Lansdale, Pennsylvania  

У неділю, 22 березня о 4-ій  год. по полудні під час Молебню в золотоверхій українській 

католицькій Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії, Пенс., за адресою: 830 North Franklin 

Street, Митрополит Стефан Сорока встановить мощі блаженного священномученика Миколи 



Чарнецького, ЧНІ. Під час відправи Митрополит Стефан Сорока також поблагословить новостворену 

ікону блаженного священномученика Чарнецького, яка буде встановлена разом з  його мощами для 

почитання й молитви.  Після служби також відбудеться чин зцілення-мировання вірних.  Єпископ 

Микола Чарнецький, ЧНІ, відомий також, як «цілитель душ» і був проголошений  Папою Іваном 

Павлом ІІ Блаженним Церкви 27 червня 2001 р.  у Львові, Україна. 

Sunday March 22 – Pysanka Workshop and Easter Bazaar 

Sunday April 5 – Pascha 

 

 

Чим є мощі і чому Церква заохочує їх вшанування? 

 

Мощі – це фізичні речі, які мають прямий зв’язок зі святими або з 

нашим Господом Ісусом Христом.  Заголом вони поділяються на 

три катеґорії.  Перший вид мощей – це тіло, чи часточки тіла 

святого, такі як частинки костей чи тіла.  Другий вид – це речі, що 

належали до святого, яко одяг, книжки  (або їх частини). Третім 

видом мощей є ті речі до яких торкалися святого, або до яких 

торкалися мощі першого, другого та інших мощей святих третього 

виду. 

 

Вшанування мощей є давньою традицією, яка започаткована 

вшануванням могил мучеників, починаючи  з  апостольських часів.  

Чуда здійснювалися Богом через мощі – «не тому, що якась магічна 

сила присутня в них, але тому, що як Боже діло проявилося в житті цих [святих людей], так 

само Його діла проявляються і після їхньої смерті.  Подібно як  інші наблизилися до Бога через 

їхнє життя [божих людей], так само й вони (навіть через свої останки), спонукають інших до 

зближення з Богом навіть після  своєї смерті.  Ця перспектива дає Церкві зрозуміння значення 

мощей»  

 

Почитання мощей – це співпричастя з героями нашої християнської віри, прохання про їхній 

могутній захист.  Багато людей повідомляють про надзвичайні благословення та навернення 

через них, як і про численні оздоровлення.  Тих, хто прибуде для вшанування, заохочуємо 

приносити свої релігійні речі та фото хворих близьких, якими можна торкатися мощей у 

очікуючи благословення черезз аступництво святого». 

 

Підчас молебня в його честь коли  будуть встановленні його мощі в золотоверхій українській 

католицькій Катедрі Непорочного Зачаття в неділю, 22  березня 2015 р., о 4 год. по пол. вірні 

отримають можливість прийняти благословення за його застипництвом яко «цілителем душ». 

Буде посвячена новостворена ікони його і вірні матимуть нагоду принимати мировання на 

зцілення за заступництвом блаженного священномученика Миколи Чарнецького. 
 

 


