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ON MAY 15TH, METROPOLITAN BORYS (GUDZIAK) WAS THE COMMENCEMENT SPEAKER FOR 
THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME AND RECEIVED AN HONORARY DOCTORATE. METROPOLITAN 
BORYS SPOKE OF THE STUDENT'S FUTURES AND ALSO SPOKE ABOUT THE CURRENT SITUATION 
IN UKRAINE, THE FOLLOWING IS THE TRANSCRIPT OF HIS SPEECH.  
 

METROPOLITAN BORYS’ NOTRE DAME COMMENCEMENT ADDRESS 2022 
 

HEART TO  HEART 
  As a boy, watching Ara Parseghian’s championship 

football teams and mimicking Adrian Dantley’s moves on the 

basketball court, I dreamt of appearing in a Notre Dame arena. 

So many kids dream of Notre Dame. Dear graduates, you have 

lived this dream. My youthful ambition was far-fetched: to make 

the NBA. These dreams were dashed early, when I was cut from 

my high school team. God had different plans. No NBA, no 

sports stardom at Notre Dame. Yet 

childhood fantasies never die. Today, I 

am here with you dear graduates. Thanks 

to you, I made it to the House that Rock-

ne Built and … with your permission … 

I am not going to waste an opportunity 

to try and complete a pass…to you 

(throws out a football) 

 My personal awareness of 

Notre Dame was hardly just athletic. 

There have been many connections. I 

grew up as Father Hesburgh’s paesano. 

His home parish was Most Holy Rosary 

on Bellevue Avenue near my house in 

Syracuse. In my graduate school days in 

Cambridge, Father Brian Daley, SJ of 

your Theology Faculty —one of the 

most respected theologians in world—

was my professor and confessor. A 

priest and writer who had a singular im-

pact on my life and who began his teach-

ing career here, Henri Nouwen, introduced me to life with per-

sons with cognitive and developmental challenges, something 

that came to define the Ukrainian Catholic University. 

 Representing UCU in this arena I express my profound 

gratitude for the warmth of your hospitality—Fr. John, gradu-

ates, parents, faculty and staff of the University of Our Lady. 

The vocation of the University —an institution invented by the 

Catholic Church— is to foster the flourishing of the whole per-

son. It is not merely a place to download information into a 

cyberbrain. Universities should strive to embrace and enlighten 

the whole person, mind and body, soul and spirit. They are 

called to be not only institutions of learning but homes of wis-

dom, communities in which each is helped to discern one’s des-

tiny, God’s plan for us. Notre Dame’s vocation is to be a home 

of whole and holy wisdom. I hope that studying here under the 

golden statue of Our Lady you felt embraced and blessed by 

God to the depth of your hearts. Healed of your wounds and 

filled with hope. It is an ongoing process, but I trust it has begun 

and will continue. 

 During your years of study, you were confronted with 

basic life questions: what to do, how to live, what to cultivate in 

yourselves and how to shape your character. You learned to rec-

ognize and affirm human dignity even under adverse circum-

stances. Hopefully, you learned how to forgive and ask for for-

15ГО ТРАВНЯ МИТРОПОЛИТ БОРИС (ГУДЗЯК) БУВ ГОЛОВНИМ ДОПОВІДАЧЕМ 
УНІВЕРСИТЕТУ НОТР-ДАМ І ОТРИМАВ ПОЧЕСНИЙ ДОКТОРСЬКИЙ СТУПІНЬ. МИТРОПОЛИТ 
БОРИС РОЗПОВІВ ПРО МАЙБУТНЄ СТУДЕНТІВ, А ТАКОЖ РОЗПОВІВ ПРО СУЧАЦНУ СИТУАЦІЮ 
В УКРАЇНІ.   
 

ПРОМОВА НА ВИПУСКНИХ УРОЧИСТОСТЯХ В УНІВЕРСИТЕТІ НОТР-ДАМ,  
2022 РОКУ  

 

У дитинстві, коли я спостерігав за грою футбольних команд 

Ари Парсегяна і на баскетбольному майданчику копіював 

рухи Адріана Дантлі, я мріяв зіграти на стадіоні Нотр-Дам. 

Багато дітей мріють про Нотр-Дам. Дорогі випускники, у 

вашому житті ця мрія здійснилася. 

Мої юнацькі амбіції були далекосяжними: стати 

професійним баскетболістом і увійти в NBA.  

Ці мрії розбилися об реальність 

досить рано, у старшій школі, коли 

мене виключили з команди. Бог мав 

інші плани. У них не було ні NBA, ні 

спортивної слави на стадіоні Нотр-

Даму. І я Богові вдячний. Але дитячі 

мрії ніколи не вмирають. Сьогодні я 

тут, з вами, дорогі випускники. 

Завдяки вам я потрапив на омріяний 

стадіон і ... з вашого дозволу ...  не 

хочу змарнувати нагоду і… передати 

пас на вас.... (кидає футбольний м'яч)  

Мої знання про Університет Нотр-

Дам не обмежувалися лише спортом. 

Було багато ниточок, які нас 

зв’язували. Я є земляком отця 

Теодора Гесбурга (багатолітній 

ректор Університету Нотр-дам. Його 

рідна парафія Святої Вервиці 

розташовувалася на Бельвю авеню 

недалеко нашого родиннного дому в 

Сіракузах. Коли я навчався в аспірантурі в Кембриджі, отець 

Браян Дейлі з  “Товариства Ісуса”, який належав до вашого 

богословського факультету — один із найшанованіших 

богословів у світі — був моїм професором і сповідником. 

Ще один священник і письменник, який мав особливий 

вплив на моє життя і який тут розпочав свою викладацьку 

кар’єру — Герні Ноуен. Отець Генрі познайомив мене з 

людьми з розумовою неповносправністю, і це знайомство 

стало визначальним у становленні Українського 

католицького університету. 

Представляючи УКУ тут на цій сцені, дозвольте висловити 

глибоку вдячність за теплоту та гостинність — вам, отче 

Джоне, вам, дорогі випускники, батьки, викладачі та 

співробітники Університету.  

Покликання Університету — установи, яку започаткувала 

Католицька Церква — сприяти розквіту та розвитку людини 

як цілості. Це не просто місце для завантаження інформації у 

ваш мозок. Університети повинні прагнути охопити і 

просвітити всю людину: розум і тіло, душу і дух. Вони 

покликані бути не лише навчальними закладами, а й 

домівками мудрості; спільнотами, в яких кожному 

допомагають розпізнати своє покликання, Божий план щодо 

кожного з нас. Покликання Університету Нотр-Дам — бути 

домом цілісної і святої мудрості. Сподіваюся, що 
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giveness, how to give thanks. 

 To be an authentic person, to live a good life is not a 

theoretical exercise. It takes practice. It’s not easy, it takes 

heart. It is about the heart that I would now like to speak to you, 

heart to heart. 

 By the grace of God at the center of our being, in what 

is often called our heart, we have been given the capacity to 

love, to make ourselves vulnerable to others, and to experience 

the mystery and gift of relationships. Everything important, 

true, and eternal is in relationship to the other, and the Other 

(makes a small circle with one hand and a big circle with two). 

We Christians confess God in three Persons in relationship. 

God is a communion of persons. We are persons created in 

God’s image and likeness. We are personal. A person needs to 

relate. We thrive in relationships. Alone, we are lonely, sad, 

and ultimately impotent. Self-centered we become isolated and 

idiotic. That harsh word comes from the Greek ἴδιος (ídios, 

“one's own, private”) +  -ώτης.  An idiot is actually one who is 

self-absorbed, self-limiting, confined to oneself. 

 In a mundane sense the heart is but an organ, one ana-

tomical feature among many. Yet its pulse conveys so much 

about our life, in fact our very life. It is symbolic, it is sacra-

mental. We share it with God, God shares it with us. We use 

the word heart to speak of the locus of our ecstasy and anguish, 

anxiety and harmony, sadness and consolation. It is there that 

we connect with one another. That communion becomes a par-

ticipation in the life of God. In God’s heart we find our true 

peace and our true joy. 

 Can I ask you at this moment to pause and feel your 

neighbor’s pulse? That’s right! Ask for a hand and feel the 

heartbeat of the person next to you. Just do it! Even if you’re 

not a pre-med graduate, I trust you can find the beat, the 

rhythm, the pulse of the person the Lord has placed in your life 

right here and right now, at this joyous celebration. 

 Be still and listen. Touch—with permission—and feel. 

Yes, even those of my age. The throb is still there. Wow! The 

life of the other. A life to respect and enhance, celebrate and 

protect. Imagine: there are 8 billion pulsing hearts on this plan-

et. Full of hope and promise, love and life. 

 It was the moments flowing from the heart that 

touched the core of your being during your years at Notre 

Dame. These we celebrate: your hearty work and achievements, 

the openhearted love of parents accompanying–and yes, paying

–for your education, the heartthrobs and heart breaks, the hearty 

laughter, your largehearted volunteering, along with the seem-

ingly heartless demands of professors. (High expectations are a 

sign of respect.) Your best moments at this university have 

been heart to heart. This is the call of Notre Dame. The human 

vocation and capacity to share in God’s heart by loving, giving, 

and suffering with and for others…this is what Our Lady’s Uni-

versity has offered to you, and through you to the world. 

 I can’t but mention another place representing Mary so 

vividly today: Mariupol or “the city of Mary.” For two months 

— in the headlines. Besieged by the Russian invaders, de-

stroyed, and plundered. Driven into the catacombs of a steel 

plant, its defenders are symbols of unyielding courage, steely 

will, and yes, deep love. The members of the so-called Mariu-

pol garrison stayed to protect the city of Mary, to protect the 

innocent, to fight for our —for humanity’s — dignity and free-

dom. Many are like you. Your age, with similar hopes and 

dreams. In these very hours these heroes stand on death row. 

навчаючись тут під золотою статуєю Богородиці, ви відчули 

себе в обіймах Бога і під Його благословенням. Зціленими і 

сповненими надії. Це постійний процес, але вірю, що він 

почався і триватиме. 

За роки навчання перед вами поставали важливі життєві 

питання: що робити, як жити, які якості розвивати і як 

формувати свій характер. Ви навчилися визнавати й 

стверджувати людську гідність навіть за несприятливих 

обставин. Сподіваюся, ви навчилися прощати і просити 

прощення, навчилися дякувати. 

Бути автентичною людиною, жити добре – це не теорія. Для 

цього потрібна практика. Це нелегко, це торкає до глибини 

серця. Саме про серце я хотів би зараз поговорити з вами, від 

серця до серця. 

З Божої благодаті в центрі нашого буття — саме його часто 

називають серцем — ми отримали здатність любити, бути 

чуйними до інших, досвідчувати чар і дар стосунків. Усе, що 

насправді важливе, справжнє, вічне, відбувається у 

відношенні до І(іншого). Ми, християни, віримо у Бога у 

трьох Особах, які перебувають у стосунках любові. Ми 

створені на Божий образ і подобу. Ми особисті. Людині 

потрібно бути у стосунках. Саме так ми розквітаємо. На 

самоті ми почуваємося самотніми, сумними і безсилими. 

Зосереджуючись на собі, стаємо ізольованими та ідіотичними. 

Це різке слово походить від грецького ἴδιος (ídios, «власний, 

особистий») +  -ώτης. Насправді слово “ідіот” немає нічого 

спільного із інтелектуальною оцінкою – це той, хто 

поглинений собою, замкнений у собі. 

У прямому значенні серце - це лише один із наших 

анатомічних органів. А все ж його биття розповідає так багато 

про наше життя, свідчить про саме. Це символ. Це таїнство. 

Ми ділимося цим таїнством з Богом, а Бог ділиться ним з 

нами. Ми використовуємо слово «серце», щоб описати місце 

наших радостей і страждань, тривоги і гармонії, смутку і 

втіхи. Саме там, у серці, ми єднаємося один з одним. Це 

спілкування стає нашою участю в житті Бога. У Божому серці 

ми знаходимо свій справжній мир і нашу автентичну радість. 

У цьому наше призначення. 

Ми пережили місяці і навіть роки соціального 

дистанціювання і ковідних протоколів. Чи можу я попросити 

вас зараз зробити паузу і виміряти пульс вашого сусіда? Саме 

так! Візьміть свого сусіда чи сусідку за руку і відчуйте 

серцебиття людини поруч. Просто зробіть це! Навіть, якщо ви 

не збираєтеся бути медиком, я вірю, що ви зможете знайти 

ритм, пульс людини, яку Господь поставив поруч з вами тут і 

зараз, на цьому радісному святі. 

Затихніть і слухайте. Попросіть дозволу доторкнутись і 

відчуйте. Так, навіть людей мого віку. Пульс все ще є. 

Оце так! Життя іншої людини. Життя, яке треба поважати, 

підтримувати, радіти ним і захищати. Уявіть собі: 8 мільярдів 

пульсуючих сердець є на цій планеті. Сердець, повних надії, 

сподівань, життя і любові. 

Саме моменти, що випливають із серця, торкнулися 

серцевини, сутності вашого єства під час перебування в Нотр-

Дамі. І саме це ми святкуємо сьогодні: вашу віддану працю та 

досягнення, щиру любов батьків, які супроводжують – і так, 

платять – за вашу освіту, ваші злети та падіння,  сміх від душі, 

вашу самовідданість у служінні іншим, а також, здавалося б, 

безсердечні вимоги професорів. Знайте, високі очікування є 

ознакою поваги. Ваші найкращі моменти в цьому університеті 

були від серця до серця. У цьому і є покликання Нотр-Даму. 

 

продовження на с. 4 
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 Yet right there, they are pronouncing marriage vows to 

each other, as did Valeria and Andriy Karpylenko, on May 5, ten 

days ago, three days before he was killed. You can imagine how 

their hearts raced. But they do not surrender. They exchanged 

marriage bands made of tin foil. As a killer army closes in, God 

helps the defenders overcome fear. They speak clearly, with 

composure to the world. Their wives take their case to the pow-

erful of the world, to Pope Francis, as did Kateryna Prokopenko 

and Yulya Fedosiuk this past Wednesday. Their hearts pound 

with a passion for the virtues: justice, beauty, and truth.  Since 

fearlessness is the onset of eternity, this is their commencement. 

 Why are we so mesmerized by Kyiv and Chernihiv, 

Irpin and Kharkiv, Volnovaha and Kherson? Why have we 

learned difficult names of faraway places? Why did a coura-

geous and colorful expletive make the tiny stone and grass cov-

ered Snake Island world renown? Why have Americans and 

people of good will internationally contributed so generously to 

help? Why has your university committed itself in a special way 

to the Ukrainian Catholic University at this time of war? Why 

am I here? 

 Why? Because you and I see the heart of a people and a 

country, the humanity and strength of its leaders who reflect the 

posture and character of the whole nation. Zelensky has become 

a household word, an icon of an intrepid nation, which actually 

made him who he is. A nation of down to earth heroes, plucky 

patriots, hardcore lovers. Those that look into eternity overcom-

ing their fears. Countless Ukrainians demonstrate the greatest 

love for “No one has greater love than this, to lay down one’s 

life for one’s friends” (Jn, 15:13). Despite the devastation and 

war crimes, marauding and torture, mendacious lies and craven 

cruelty, we see their life. They have heart and we want to share 

our hearts with them. 

 Ukrainians have made the Bible come alive for the 

world — David withstands Goliath, the way of the cross has 

stations in Bucha and Borodianka, Mariupol and Sumy, Jesus 

suffers with his people. We had a Lent and Holy Week like no 

other. We pray that the Cross will again lead to the Resurrection, 

to the victory of life over death. 

 From the viscera and netherworld of Azovstal, those 

warriors, including students, recent graduates, and university 

professors, teach us the most important lesson — how to live 

fully, remain human, children of God, even in impossible cir-

cumstances. How to give of ourselves, how to sacrifice. At a 

time of great relativism, they teach us an eternal lesson. Some 

things are simply right and just, and some are manifestly wrong, 

downright evil.  There are things worth living for, there are those 

worth dying for. 

 Notre Dame has offered a singular response to the Rus-

sian invasion and devastation of Ukraine. My presence reflects 

your heartfelt solidarity. It is a sign of your capacity to love gen-

erously, to embrace, serve, and save the suffering, to bless the 

cursed and lift up the downtrodden and trampled. A friendship 

launched by the Nanovic Institute for European Studies and Jim 

McAdams 18 years ago is being continued by the present direc-

tor of the Nanovic Institute Clemens Sedmak and his wonderful 

team. On Friday, Father Jenkins announced a comprehensive 

program supporting UCU’s students and scholars with opportu-

nities for study and research internships to help UCU prepare for 

its post-war mission in Ukraine. May the Lord reward you 

hundredfold! The calling of the community of Our Lady’s uni-

versity is indeed a high one. In fact, the 

Людське покликання та здатність брати участь у Божому 

серці, люблячи, віддаючи, страждаючи з іншими та для 

інших… це саме те, що Університет Богоматері дарував вам, 

а через вас – світові. 

Дозвольте перенести вас у ще одне місце, де Богородиця 

сьогодні так живо присутня: Маріуполь або «місто Марії». 

Протягом двох місяці місто Маріуполь — у заголовках усіх 

провідних медіа. Оточене російськими окупантами, 

зруйноване, пограбоване. Загнані в катакомби 

металургійного заводу, його захисники є символом 

непохитної мужності, сталевої волі і глибокої любові. 

Учасники так званого Маріупольського гарнізону 

залишилися захищати місто Марії, захищати невинних, 

боротися за нашу гідність і свободу. Там багато таких, як ви, 

дорогі випускники. Вашого віку, зі схожими надіями та 

мріями. Саме в ці години ці герої борються, стоять у 

поєдинку зі смертю. Але водночас вони дають один одному 

шлюбні обіти, як Валерія та Андрій Карпиленки, які 

одружилися 5 травня, десять днів тому, за три дні до того як 

Андрія вбили. Ви можете собі уявити, як билися їхні серця? 

Але вони не здаються. Вони обмінялися обручками з фольги.  

Армія вбивць наближається, а Бог допомагає захисникам 

долати страх. Вони говорять зі світом чітко, спокійно. Їхні 

дружини намагаються достукатися до сильних світу цього, як 

от Катерина Прокопенко та Юля Федосюк, які минулої 

середи були на аудієнції у Папи Франциска. Їхні серця 

б’ються у прагненні до чеснот: справедливості, краси та 

правди. Безстрашність — це початок вічності, це їхні 

випускні урочистості. Подумайте про це, безстрашність — 

початок вічності. Коли Ісус з'явився своїм учням, перше, що 

Він сказав, було “Не бійтеся!” Заохочую вас, дорогі 

випускники, не боятися. Ваша довіра до Господа є початком 

вічного життя. Це ваш випускний.  

Чому ми зачаровано дивимося на Київ і Чернігів, Ірпінь і 

Харків, Волноваха, Херсон? Чому ми вивчили складні назви 

цих далеких місць? Чому смілива і емоційно забарвлена 

лайка зробила острів з трави і каменю Зміїний відомим у 

всьому світі? Чому американці та люди доброї волі з усього 

світу так щедро нас підтримують? Чому ваш університет у 

час війни демонструє солідарність з Українським 

католицьким університетові? Чому я тут? 

Чому? Тому що ми бачимо серце народу і країни; людяність і 

сила її лідерів відображають позицію та характер усієї країни. 

Слово Зеленський у всіх на слуху, і він є символом 

безстрашного народу, який зробив його тим, ким він є. Народ 

тихих героїв, відважних патріотів, які вміють по-

справжньому любити. Ті, хто долаючи свої страхи, дивиться 

у вічність. Безліч українців виявляють найбільшу любов, 

адже  «ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу 

поклав би за друзів своїх» (Ів., 15:13). Незважаючи на 

спустошення і воєнні злочини, мародерство і тортури, 

брехню і жагучу жорстокість, ми бачимо їхнє життя. У них є 

серце, і ми хочемо поділитися з ними своїми серцями. 

Українці роблять Біблію живою — Давид протистоїть 

Голіафу, хресна дорога має стації в Бучі та Бородянці, 

Маріуполі та Сумах, Ісус страждає зі своїм народом. Ми 

пережили унікальний Великий Піст і Страсний тиждень. 

Молимося, щоб цей Хрест знову закінчився Воскресінням, 

перемогою життя над смертю. 

Із підземель “Азовсталі” воїни, серед яких студенти, 

нещодавні випускники та викладачі продовження на с. 6 

  Cont from page 3 продовження із стор 3 

Continued on p.6 



 

No  21  5 may 22,  2022 

This Week                                                  Цього Тижня 

Keep in your prayers:   Olga Kozak, Rosalie Deeds, Ed 

Coleman, Riley Nolan, Johanna Riznyk, Laura, 

Lucille Maryniw, Sean Patterson, Maria Lojuk, 

Anna Hajduk, Mark Lawrin, Marta Stadnyk,  Reed Meersman,  

Irena & John Skrypnyk, Mary Papinko,  Max & Valentina 

Laurtaire, James Styokes,  Spirit of St Joseph, Fr. Michael 

Bliszcz, Michael & Debbie Cerkowniak; wounded soldiers, our 

clergy; the refugees of Ukraine, Soldiers, orphans of Ukraine; 

the soldiers who have fallen fighting for the freedom of 

Ukraine; and sick and shut-ins of the parish 

INTENTIONS 
 

SUNDAY, MAY 22ND - SUN OF THE MAN BORN BLIND; MARTYR BASILISCUS  (G) 
SUN  OF THE SAMARITAN WOMAN;  
TRANSFER OF THE RELICS OF ST NICHOLAS FROM MYRA TO BARI (J) 
8:00 AM -Pray for the Seniors of the Parish;  For the health of 

our community “Nasha vsyudy, Roman, Hanna, Andrij, Ihor 

9:30 AM - For the sick and shut-ins of the parish 

11:30 AM -For the youth of the parish; Health & blessing for 

Ruslan 
 

MONDAY, MAY  23RD-  VENERABLE CONFESSOR MICHAEL OF SYNADA (G) 
APOSTLE SIMON THE ZEALOT  (J) 
9:00 AM - For the wounded soldiers of Ukraine 

6:30 PM -Moleben to the Mother of God 
 

TUESDAY, MAY  24TH-  VENERABLE SIMEON OF THE “MOUNTAIN OF WONDERS” (G) 
CYRIL & METHODIUS, TEACHERS OF THE SLAVS (J) 
9:00 AM - Health for: Ilona, Daria, Daneila, Martyn, Olha, 

Iryna, Viktoria, Bohdan, Oksana 

6:30 PM -Moleben to the Mother of God 
  

WEDNESDAY, MAY 25TH  - 3RD FINDING OF THE HEAD OF JOHN THE BAPTIST (G)  
HIERMARTYRS EPIPHANIUS OF CYPRUS, GERMANUS OF CONSTANTINOPLE (J) 
9:00 AM - Health: Artem 

6:30 PM -Moleben to the Mother of God 
 

THURSDAY, MAY 26TH –ASCENSION OF OUR LORD (G) 
MARTYR GLYCERIA (J)  
9:00 am - Health:  Chrystyna, Mike, Michael, Ukrainian  

soldiers; In memory: +Brudny Fam,+Kostecz  Fam, 

Melinyshyn Fam,+Ovcharchyn Fam (Irene & Luba Nowak) 

6:30 PM -Moleben to the Mother of God 
 

FRIDAY, MAY 27TH  -  HIEROMARTYR THERAPONUS (G) 
MARTYR ISIDORE (J) 
9:00 AM - Birthday Blessing for Xavier & Easton Kane 

(Kathleen Gruszesky); In memory: +Katherine Gruszesky, 

Birthday Remembrance (Kathleen Gruszesky)  

6:30 PM -Moleben to the Mother of God 
 

SATURDAY, MAY 28TH - VENERABLE NICETAS  OF CHALCEDON (G) 
VENERABLE PACHOMIUS THE GREAT (J) 
9:00 AM -  In memory: +Bohdan Adamko, +Bohdan, 

+Natalka, +Mykola, +Natalie, +Oksana,  +Ivan, +Ihor, 

+Tamara, +Taisiia, +Ivan, +Pida, +Yura, +Stepan, +Ira, 

+Mykhailo, +Mykhalena, +Yaroslav, +Stepan, Dmytor, 

+Maria, +Zenoviy, +Roman, +Maria, +Stefania 

5:00 PM  - VESPERS 
 

SUNDAY, MAY 29TH - HOLY FATHERS OF THE FIRST COUNCIL NICAEA; 
VENERABLE VIRGIN-MARTYR THEODOSIA (G) 
SUNDAY OF THE MAN BORN BLIND; VENERABLE THEODORE THE SANCTIFIED  (J) 
8:00 AM - Pray for the Seniors of the Parish;  Health of our 

community “Nasha vsyudy”, Roman,  Hanna, Andrij, Ihor 

9:30 AM - For the sick and shut-ins of the parish 

11:30 AM -For the youth of the parish; Health & blessing for 

Ruslan 
  

CANDLES FOR  MAY 2022 
 

Memorial Candles 

* In loving memory of Bohdan Durbak, Wasyl & Luba 

Palahniuk 

* Available 
Perpetual Oil Lamp 

* In loving memory of Nathaniel & Dorothy Zabiaka 

(Eleanor Goeters) 

Lady of Hoshiw Shrine 

*In loving memory of Dackiw, Crowhurst,  

Barnas & Zubrycky Families (L Zubrycky) 

* Available 

* Mother of God Shrine 

* In loving memory вуянка Lyubomyra Rudakewicz 

(Viktor & Maria) 

*Available 

Iconostas Icon Vigil  
 Christ the Teacher  
*In loving memory of тато Mykhailo  

(Viktor & Maria) 

* That fathers raise up righteous sons and holy daugh-

ters  

Mother of God   
*In loving memory of сестра Lyudmyla  

(Viktor & Maria) 

 * Available 

St. Joseph the Betrothed  
*In loving memory of дядко Stanislav  

(Viktor & Maria) 

*In loving memory of Walter F. & Wayne Szulkowski 

St. Nicholas the Wonderworker  
*Available 

* Available 

Our Lady of Protection 
* In loving memory of Mae Kuzma, Barbara 

Gawaluch, Xenia Kuzma (George & Diane) 

* For the health of all family members  

(Viktor & Maria Pritchevski) 
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Cont from page 4 продовження із стор 4 

founders understood it to be divine. To uphold the duty and hon-

or of a Notre Dame diploma means to feel the pulse of the peo-

ple on all continents, of immigrants at our southern border and 

refugees throughout the world, of those in our towns and cities 

who do not have equal opportunities, to feel the pulse of the 

unborn, the disabled, the sick and the aged. To feel their pulse 

and follow its call.You have heard your neighbor’s heartbeat. 

Now check your own. You know where it is. Let this be your 

everyday practice. I have in mind the ancient γνῶθι σεαυτόν. 

Really know yourself for who you are and who you are meant to 

be. Because you do have a destiny. 

 You have been prepared for life by this university. To 

live it well; to rejoice whole heartedly; to give life’s challenges 

your full self; to relate and speak heart to heart; to live without 

fear with a vision of eternity. Congratulations Class of 2022! 

Your parents, grandparents, family and friends, your teachers 

and mentors at Notre Dame hearten you to become confident, 

mature, creative persons who have the gifts to fight for the good. 

They have loved you into being who you are. Now, be stout-

hearted, go and love the world in return, person by person, heart 

to heart! 

університетів, дають нам найважливіший урок — як жити 

вповні, залишатися людьми, дітьми Божими, навіть за 

неможливих обставин. Як віддавати себе, жертвувати. У час 

релятивізму вони дають нам урок вічності. Деякі речі є 

просто правильними і справедливими, а деякі – відверто 

неправильними і злими. Є речі, заради яких варто жити і 

заради яких можна померти. 

Нотр-Дам дав відважну та виняткову відповідь на 

вторгнення Росії в Україну. Моя присутність серед вас 

показує вашу щиру солідарність. Вона є промовистим 

свідченням того, що керівництво і викладачі університету 

вміють щиро любити, приймати тих, хто страждає, служити, 

благословляти та підтримувати. Глибоко ціную нашу дружбу 

з Університетом Нотр-Дам, яка почалася 18 років тому зі 

співпраці з Інститутом Нановіка під керівництвом Джима 

МакАдамса і продовжується з нинішнім директором 

Клеменсом Седмаком та його чудовою командою. У 

п’ятницю отець Дженкінс оголосив про комплексну 

програму підтримки студентів та науковців УКУ, що дає 

можливість навчатися і проводити дослідження і таким 

чином допомогти Українському католицькому 

університетові підготуватися до діяльності після 

закінчення війни. 

Нехай Господь винагородить вас сторицею! 

Покликання спільноти Університету Нотр-Даму 

справді високе. Засновники розуміли його як щось 

божественне. Несіть надалі із собою покликання своєї 

університетської спільноти – відчувайте серцебиття 

людей на всіх континентах, іммігрантів на наших 

кордонах і біженців по всьому світу і тих, хто в 

наших містах в Америці не отримує рівних 

можливостей, ще ненароджених, людей з 

інвалідністю, хворих і немічних. Відчуйте їхній пульс 

і йдіть за його покликом! 

Ви чули серцебиття свого сусіда чи сусідки. Тепер 

перевірте своє. Ви знаєте, де воно. Нехай це буде 

вашою щоденною практикою. Я маю на увазі 

стародавнє γνῶθι σεαυτόν (Пізнай себе). Справді 

пізнавайте, ким ви є і ким ви покликані бути. Тому 

що у вас є покликання. Воно вічне. 

Цей університет підготував вас до життя. Щоб ви 

могли прожити його добре, радіти усім серцем, 

долати виклики, спілкуватися і говорити від серця, 

жити без страху, тримаючи у полі зору вічність. 

Вітаю випускників 2022! Ваші батьки, бабусі й дідусі, 

ваша родина та друзі, ваші вчителі та наставники в 

Нотр-Дамі надихали вас бути впевненими, зрілими, 

творчими людьми, які мають дар боротися за добро. 

Вони викохали вас, щоб ви стали такими, якими ви є. 

А тепер будьте мужні, ідіть і любіть світ навзаєм, 

кожну людину, від серця до серця! 
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    News              Вісті 

ДО УВАГИ УКРАЇНСЬКОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОЛОДІ АМЕРИКИ і тих, хто 

себе відчуває молодим незважаючи на свій вік !, до 

уваги всіх , хто хоче гарно і змістовно відпочити   

та підтримати один одного в цей нелегкий для всіх нас 

час:  Пармська єпархія св. Йосафата УГКЦ в рамках 

продовження програми «Жива парафія місце зустрічі з 

Живим Христом», запрошує всіх бажаючих   до участі 

у ІV-ій Всеамериканській Молодіжній Прощі, яка 

цього року пройде під назвою .... 
 

"У ХРИСТІ НАША НАДІЯ, ЗАХИСТ І 

ЗЦІЛЕННЯ". 
 

Цього року цей захід відбудеться за участю трьох 

наших владик: митрополита Філадельфійського 

владики Бориса Ґудзяка, єпископа Стемфордської 

єпархії владики Павла Хомницького і єпископа 

Пармської єпархії владики Богдана Данила. 
Проща відбудеться 3-5 червня 2022 р.Б на гостинній 

парафії Покрова Пресвятої Богородиці в м. 6812 Broad-

view Rd  *Парма, ОН  * Parma, Ohio 44134 
 Довідки за тел: 773-407-9477  

MOLEBEN TO THE MOTHER OF GOD  
Throughout the month of May we will be praying the 

Moleben to the Mother of God every weekday evening at 

6:30 PM.  

МОЛЕБЕНЬ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОПОДИЦІ  
Продовж місяця травня ми будемо молитися молебень 

до Пресвятої Богоподиці щодня и ввечері о 6:30.  

Spiritual Bouquet for Father’s Day 
 Father’s day is June 19th  and all Liturgies on that day 

will be offered for Fathers, living and deceased. You 

will find envelopes in the back of the church.  Please 

print your Father’s first and last name and indicate 

whether he is living or deceased. You may drop the en-

velope in the collection basket or bring it to the office. 

 

духовний Букет 
19 червня святкуватимемо день батька, тому всі 

літургії будуть служитися за татів: живих і 

померлих. Ви можете скористатися конвертами при 

вході. Напишіть ім'я і прізвище свого тата і вкажіть 

чи він живий, чи помер. Заповнений конверт можна 

залишити у кошику в церкві, або  принести до 

канцелярії.  
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Відвідини Хворих  

Просимо повідомити парафіяльних отців про 

потребу відвідин хворих у лікарнях чи вдома. 

Visitation of the Sick 
Please contact our parish clergy when a family member 

requests a hospital or home visitation. 

Станьте членами  Парафії св. Йосифа Обручника! 
Аплікаційні форми для заповнення можна взяти в 

церковній канцелярії  тел: 773 625 4805. 
  

Become a member of St. Joseph the Betrothed Church! 
Parish membership forms are available at our church office, 

telephone number: 773 625 4805. 

 

Порядок Богослужень - Liturgical Schedule 
  

У Неділю - Sundays: 
 8:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 англійською / in English 
 9:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy   
 українською / in Ukrainian 
 11:30am   Св. Літургія/Divine Liturgy                              
 для молоді / Children’s 
  
У Свята - Holy Days: 
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 6:30pm   Св. Літургія/Divine Liturgy 
  

Надвечір'я Свят - Eve of Feasts: 
 6:30pm   Велика Вечірня з Литією/Great Vespers, Litia 
  

Під час тижня - During the week:  
 9:00am   Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві / in the church 
  

У Суботу - Saturdays: 
 9:00am  Св. Літургія/Divine Liturgy 
 в церкві / in church 
 5:00 pm  вечірня/Vespers  

St Joseph Office Hours  

св Йосифа Години Роботи 
  

Monday/Понеділок  CLOSED/ ЗАКРИТО 

Tuesday/Вівторок 9:30 am - 6:00 pm 

Wednesday/Середа                  9:30 am - 2:00 pm 

Thursday/Четвер                    CLOSED/ ЗАКРИТО 

Friday/П’ятниця                    9:30 am - 6:00 pm 

Saturday/Субота                     9:00 am - 1:00 pm 

Sunday/Неділя                          9:00 am - 1:00 pm 

On major holidays the office will be closed. 

На великі свята канцелярія буде закрита. 

On Church Holy Days the office will be closed 

during the Liturgy 9:00 am - 10:30 am. 
 

На церковні свята канцелярія буде закрита 

протягом Літургії 9:00 - 10:30 рано. 

If you have a matter of importance that needs im-

mediate assistance please call: 

773-510-9445 оr 312-493-9970  

 Якщо маєте важнусправу яка вимагає швидке 

рішення, просимо звертатися на тел: 

773-510-9445 оr 312-493-9970. 


