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Н А С Т У П Н І  З Б О Р И  П А Р А Ф І Я Л Ь Н О Ї  У П Р А В И  
відбудуться у середу, 11го травня 06:30-ій год веч. у парафіяльній 
залі  

Свято матері, 
Лагідна, рідненька, добра і проста, 

Субота, 30го  Год. 12:00 опівночі  Великодня Утреня  і 

посвячення пасок.  
Неділя, 1го Великдень. Воскресіння Господнє. Пасха 

Год. 10:00 р.  Урочиста Великодня  Літургія 
та посвячення пасок. 

Пон-лок, 2го Світлий понеділок. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія.    

Неділя, 8го  Фомина або антипасxа. Провідна неділя. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія та загальна  
Панахида. Після цього в залі відбудеться 
перекуска. Проситься допомоги парафіян.                                        
Год. 1:00 по полудні. Панахиди на могилках 
Сансет Меморіал. Відносно відправ на інших 
цвинтарях проситься порозумітися з отцем 
настоятелем. Тел: 612.379.2280 

Неділя, 15го  Жінок – мироносиць. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія  
Молебень в честь Дня матері. 

Неділя, 22го   Про розслабленого. 
 Год. 8:45 р.Обідниця в англійській мові. 
 Год. 10:00 р. Свята Літургія   

Неділя, 29го Самарянки. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія. 



Наша дорогенька, наша золота, 
Натруджені руки, мудрії слова, 

Вам ніколи, мамо, спокою нема. 
Тож дозвольте в день такий святковий 

Побажати щастя, радості в житті,  
Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи  

І до 100 років Ви для нас жили! 
Вітаємо всіх матерів із святом Матері. 

 
Суботня школа  українознавства закінчує свою працю в цьому 
році в суботу 21 травня. Бажаємо вчителям, родичам та дітям 
доброго відпочинку під час літніх вакацій.    
 

 

 
 

 
 

Згадаймо і помолімось за здоров’я наших братів і сестер:  
Поліна Коробейко, яка перебувала у лікарні, а тепер виздоровлює             
дома.  
Heхай добрий Господь Бог допоможе їй перебороти недугу і 
повернутись до повного здоров'я. 
 
 

ВИСЛОВЛЮЄМО  ЩИРІ СПІВЧУТТЯ  Діані Пасічник та всій 
родині у звязку із смертю її чоловіка Юрія Пасічника, який  відійшов 
у вічність 7го квітня ц.р. Вічна йому пам’ять!   
 
  

 ВИСЛОВЛЮЄМО  ЩИРІ СПІВЧУТТЯ  Людмилі Прествіч і всій 
родині у звязку із смертю її матері Катерини Остроушко, яка  
відійшла у вічність 14го квітня ц.р. Вічна їй пам’ять!   
 
 
ВИСЛОВЛЮЄМО  ЩИРІ СПІВЧУТТЯ  Розалії Полець та всій 
родині у звязку із смертю її чоловіка Бориса Полеця, який  відійшов 
у вічність 24го квітня ц.р. Вічна йому пам’ять!   



БІБЛІОТЕКА 
Пан Ілько Перчишинн подарував для Парафіяльної Бібліотеки 
книжку про социольогію, дві касетки”Вечірня на 1000 Ліття 
Хрещення”, дві “Хор Дніпро”, три – курс англійської мови, а також 
11 VHS касеток на різні теми, між якими є три дослідчо-
документальних фільми: про Голодомор в Україні, фільм Славка 
Новицького “Між Гітлером і Сталіном”, та відеоверсія, 1997 року, з 
концерту “Кому  Вниз”. Дякуємо пану Ількові, за цінний подарунок.      
 
Парафіяльна бібліотека буде відчинена у першу і третю неділю 
після Служби Божої, а також кожної суботи під час заняття дітей в 
українській школі.  Просимо бажаючих відвідати бібліотеку, 
подивитися що маємо нового.  Запрошуємо добровольців 
допомогти в бібліотеці.  Просимо звертатися до Валентини 
Полець (612-781-8204) та Ольги Ярмулович (612-379-4073). 
  

 
Х Т О  М А Є  І Н Ф О Р М А Ц І Ї  про життя парафії та її плани, 
оголошення, звернення, подяки, повідомлення про хворого у 
лікарні чи вдома, просимо звертатися безпосередньо до 
священика. Інформації мають бути подані від 1го до 15го 
відповідного місяця, щоб вони  були  поміщені у наступому бюлетні.  
 

Великдень. 
Христове Воскресіння, як історичний факт, сталося на перший по 
суботі день, тобто у неділю. Тому християни почали святкувати 
цей день – неділю. Для євреїв часів Ісуса число 8 (вісім) 
символізувало настання нових месіанських часів. Тому часто 
неділю у старохристиянських текстах називали і восьмим днем 
тижня, тобто месіанським. Великдень – Світлий празник 
Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа – є найстаршим і 
найбільшим християнським святом. На Великдень Христова 
Церква прославляє найголовніший історичний факт – Вокресіння 
Христове. Христове Воскресіння є фундаментом християнської 
віри, без Христового Воскресіння ані християнська проповідь 
немає жодного сенсу, ані християнська віра немає жодного 



смислу.  
Офіційна назва цього християнського свята є Воскресіння Господа 
нашого Ісуса Христа, а також Пасха та Неділя Воскресіння 
Господнього. 
Назва Пасха походить від старогебрейського «песах», що означає 
«перескочити», «перейти». Юдеї відзначали це свято, як день 
визволення Ізраїлю з єгипетського рабства. Християни надали 
цьому святу також подібного значення, святкуючи Визволення 
людства з неволі гріха, смерті й диявола. 
У ІІ столітті виник спір між християнами коли відзначати 
Великдень. Частина християн в Малій Азії відзначала Великдень 
за єврейським календарем, тобто 14 нісана. Нікейський собор 
постановив, що християни мають відзначати Великдень першої 
неділі після повного місяця, який буває після 21 березня. Оскільки 
місяць є повним у різні дні після 21 березня то і Великдень 
відповідно відзначається кожного року у різний час, але завжди у 
неділю. 
Різниця між григоріанським і юліанським календарем спричиняє 
також різницю між відзначанням Великодня. 
За григоріанським календарем дата Великодня припадає між 22 
березня і 25 квітня, відповідно за юліанським від 4 квітня до 8 
травня. 
VІ Вселенський собор 691 року розтягнув святкування Великодня 
на цілий Світлий тиждень. 
Неділя є також стародревнім щотижневим християнським святом, 
під час якого Церква згадує Христове Воскресіння. 
Стародревнім християнським звичаєм є також розпочинати 
Велекодні богослужіння опівночі. 
Благодатний Вогонь – що його багато хто рекламує, як 
надприродне чудо, є звичайним обрядом, для якого Православна 
Церква в Єрусалимі має окремий чин – Чин Благодатного вогню. 
Цей Чин має своє походження зі старохристиянських часів, коли 
літургійні відправи Великодня тісно пов'язувались зі символом 
вогню, як символом Світла – Христа, який просвічує вірних. 
Сама запалена свіча символізує Христа, який розганяє морок 
гріха, символізує також вогняний стовп, який провадив Ізраїля 



через пустелю, а також світильник, з яким Церква спішить на 
зустріч Своєму Обручнику – Христові. 
На Великдень у старохристиянські часи оглашенні приймали 
Таїнства християнської ініціації – Св. Хрещення, Св. 
Миропомазання і Пресвяту Євхаристію. Новоохрищені цілий 
світлий тиждень зодягалися у білі одежі – символ нової чистоти, 
яку їм дарував Христос. 
В багатьох європейських народів зберігся звичай уночі з Великої 
Суботи на Великдень палити великі вогнища на знак того, що 
Христос переміг темряву поганства. 
Звичай розфарбовувати яйця не є тільки український. Цей звичай 
відомий усім європейським народам. Українці надали йому 
питомих рис, розфарбовуючи яйця звиклими в українській 
народній культурі орнаментами. Звичай розфарбовувати, а потім 
розбивати яйця символізує нове життя. Тобто, яким би гарним не 
було туземне життя, воно мусить відійти і дати місце новому 
життю. Розбивання свяченого яйця також символізує Воскресіння, 
яке чекає кожного християнина. Старе християнське передання 
пов'язує звичай розфарбовувати яйця зі св. Марією Магдалиною, 
яка проповідувала римському цісарю Тиберію про Христове 
воскресіння. Як приклад, свята взяла яйце, яке, хоч і гарне, 
мусить позбутися своє шкарлупки, щоб з нього вийшло курча, 
нове життя. 
Український звичай Великоднього сніданку символізує собою 
багатство Небесного столу в Домі Отця. За старим українським 
звичаєм, коли родина зібралася на Великодній сніданок, 
найстарший член родини ділиться з усіма присутніми свяченим 
яйцем – символом нового життя в Христі, бажаючи кожному 
зокрема різних Божих благословень. 
Древній звичай Православної Церкви читання Євангелії у цей 
день на Літургії різними мовами символізує те, що Христова наука 
голоситься по всьому світі різними мовами. 
Відвідування цвинтарів у Світлому тижні означає віру християн у 
воскресіння. 
  
 



З нагоди Світлого Празника Воскресіння Христового 
вітаємо: 

Протоієрея Євгена Кумку з 
родиною, хористів з 
диригентом Андрієм 
Каркоцем, дяка Петра 
Гахова та всіх парафіян і 
прихожан! 
Нехай мир в серці Вашому 
панує, 

Нехай ангел Божий щастя 
Вам дарує. 

Хай Христос здоров’я шле з небес! 
Христос Воскрес! 
Христос Воскрес! 

 
                               Юрко і Леся Гелецінські      

 

 
 

Настоятель парафії, протоієрей Євген 
Кумка з сім’єю, та члени парафіяльної 
управи щиро вітають: 
Високопреосвященнішого Митрополита 
Антонія, Преосвященнішого Єпископа 
Даниїла, членів Консисторії та 
Митропольної Ради, всіх наших парафіян 
та прихожан, хористів та диригентів хорів, 
членів всіх прицерковних організацій, 
настоятеля та всіх членів сусідньої 
української парафії  із великим Празником 

     С В І Т Л О Г O  В О С К Р Е С І Н Н Я  Х Р И С Т О В О Г О .  
                  Бажаємо всім доброго здоров’я, щастя, радості,  
                             Божого Миру та спокійного життя. 
 
          ХРИСТОС ВОСКРЕС!          ВОІСТИНУ ВОСКРЕC! 



  

 Члени Церковної Управи 2016 р.  
 

 
Настоятель Прот. Євген Кумка 612.379.2280 

Голова: Ілько Перчишин 612.270.9345 

1
ший

 заступник: Юрій Лучко 612.718.6289 

2
гий

 заступник: Вітор Лобзун 763.546.9568 

Ceкретар:   

Фін. Секретар Степан Коноплів 763.781.6010 

Cкарбник Марія Кірик 612.327.5536 

Куль. Освіт. Реф. Калина Павлюк 763.571.0620 

Вільний член Василь Мосуйчук 612.532.6571 

Трости Валентина Яр 612.751.0200 

 Діана Пасічник 763.560.8796 

 Юля Павлюк 651.439.7702 

 Iван Прокопюк 612.481.7315 

 Орися Бобчек 703.346.0485 

Контрольна Комісія Петро Гахов 612.788.8762 

 Мирослава Мосейчук 612.532.6813 

 Маруся Семенюк 612.331.8475 

 
 

2016 Church Board Members  
 

Pastor: V. Rev. Evhen Kumka 612.379.2280 

President: Elko Perchyshyn 612.270.9345 

1
st
 Vice President: Juri Loutchko 612.718.6289 

2
nd

 Vice President: Viktor Lobzun 763.546.9568 

Secretary:   

Financial Secretary: Steve Konopliv 763.781.6010 

Treasurer: Mariya Kiryk 612.327.5536 

Cultural Chair: Jackie Pawluk 763.571.0620 

Member at Large: Vasyl Moseychuk 612.532.6571 

Trustees: Valentina Yarr 612.751.0200 

 Diana Pasichnyk 763.560.8796 

 Julie Pawluk 651.439.7702 

 Ivan Prokopiuk 612.481.7315 

 Orysia Bobcek 703.346.0485 

Controlling Committee: Peter Hachow 612.788.8762 

 Myroslava Moseychuk 612.532.6813 

 Maria Semeniuk 612.331.8475 

 
 
 



 
У  т р а в н і  д е н ь  н а р о д ж е н н я  м а ю т ь :  

M a y  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n s :  
 

4го Роксолана Тичиніна 4th Lana Tychinina  

5го Валентина Полець 5th Valentyna Poletz 

6го Юрій Лучко 6th Juri Loutchko 

14го Тетяна Давидович 14th Tatiana Dawydowycz 

16го Cвітлана Прокоп’юк 16th Svitlana Prokopiuk 

17го Валентин Лукасевич 17th Walentyn Lukasewycz 

18го Maрія Шайда 18th Maria Shayda 

19го Володимир Коноплів 19th Walter Konopliv 

25го Степан Голуб 25th Stefan Golub 

25го Іван Сингаївський 25th Ivan Synhaivsky 

26го Михайло Прокоп’юк (Мол.) 26th Michael Prokopiuk (Jr) 

27го Тамара Неприцька 27th Tamara Nieprytzky 

29го Анастасія Крейг 29th Anastasia Craig 

 

Щиросердечно вітаємо всіх вище перечислених парафіян та 
прихожан з днем народження.  Бажаємо всім міцного здоров'я, 
щастя, радості, успіхів у всьому та Божого благословіння на 
МНОГІ, МНОГІ ЛІТА! 

 
Birthday greetings to all of the parish members and visitors listed 
above.  Best wishes for good health, prosperity, happiness, 
success, and all God’s blessings for many years to come! 
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SCHEDULE OF SERVICES FOR THE MONTH OF MAY  

 
  

 
12:00 Midnight. Paschal  Matins. Blessing of 
  Easter Baskets.     

Sunday, 1th Holy   Pascha.   
10:00 a.m.  Easter Divine Liturgy.   
 Bl e s s i n g  o f  E a s t e r  B a s k e t s .   

Monday, 2nd Bright  Monday. 
10:00 a.m. Divine Liturgy.  

Sunday, 8th ST. THOMAS SUNDAY. ANTI-PASCHA. 
10:00 a.m. Divine Liturgy and Memorial  
Service. Refreshments will be served in 
the church hall immediately following the 
Liturgy. We need your help with food. 
1:00 p.m. Memorial Services at Sunset  
Cemetery. Anyone wishing to have the 
pastor visit grave sites at other 
cemeteries, please make arrangements 
with Father directly. Rectory Phone: 
612.379.2280.  

Sunday, 15th   Myrrh – bearing women. 
10:00 a.m. Divine Liturgy.  
Mother’s Day Moleben. 

Sunday, 22th  The paralytic. 
 8:45 a.m.  Pro Liturgy in English. 
 10:00 a.m. Divine Liturgy  

Sunday, 29th Samaritan woman 
10:00 a.m. Divine Liturgy  

  
  

Looking Ahead……... 
 

THE NEXT CHURCH BOARD MEETING  is scheduled for 
Wednesday, May 11th at  6:30 p.m. in the church hall. 

 



M O T H E R ’ S  D A Y  
 

Come, sing praises to our Mothers 
who have tuned our hearts to You. 
You share praises with no others -  
but these ones whose love is true. 
They must hear our truest feelings 

if they would know how we're blessed 
by unwearied, careful teachings 

given without thought of rest. 
 
MAY 21S T  - LAST DAY OF UKRAINIAN SCHOOL .  We wish 
to the teachers, parents and children have a good time and great rest 
during the summer vacation. 
 

N e w s  a n d  N o t e s . . .  
 

PLEASE REM EMBER TO PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL: 

Polina Korobeyko was in the hospital and is now recuperating at 
home.  
May the good Lord help her through her illness and to make a full 
recovery. 
 
W E  E X T E N D  O U R  D E E P E S T  s y m p a t h y  t o  Diana 
Pasichnyk and to all her family upon the death of her husband, 
George Pasichnyk, who passed away on April 7th. May his memory 
be eternal! 
 
W E  E X T E N D  O U R  D E E P E S T  s y m p a t h y  t o  Ludmila 
Prestwich and all her family upon the death of her mother, Katherina 
Ostroushko, who passed away on April 14th. May her memory be 
eternal! 
 
W E  E X T E N D  O U R  D E E P E S T  s y m p a t h y  t o  Rosalina 
Polez and all her family upon the death of her husband, Borys Polez, 
who passed away on April 24th.  May his memory be eternal! 



  
LIBRARY 
Mr. Elko Perchyshyn has donated to the Parish Library a book on 
sociology, 2 cassettes – “Vespers on Millennium of the Baptism, 2 – 
“Chorus Dnipro” and 3 – “Course in English Language”, also 11 VHS 
cassettes on various topics among which are three documentary films 
about Holodomor in Ukraine, a film “Between Hitler and Stalin” by 
Slavko Nowytsky, and also a video version of a 1997 concert by a 
famous Ukrainian singing group called “Komu Vnyz”. Thank you, pan 
Elko, for the valuable gift. 
 
The Parish Library will be open on the first and third Sunday after the 
Liturgy as well as on every Saturday during the Ukrainian School 
session.  Please visit the library to see what’s new, check out a book 
and/or video.  Volunteers are welcome to help in the library.  Please 
contact Valentina Poletz (612-781-8204) or Olga Jarmulowycz (612-
379-4073). 
  

 

ANYONE WISHING TO SUBMIT ANNOUNCEMENTS  
about upcoming church activities, requests or acknowledgements 
as well as information regarding parishioners who are sick in the 
hospital or at home, please contact Fr. Kumka directly. In order to 
be included in a specific issue, information must be submitted 
between the 1st and 15th of the prior month. 

  
 
 

 
 
 
 

CHEREMOSH UKRAINIAN DANCE ENSEMBLE invites you to its 
Spring Concert, Saturday, May 14, at 5 p.m. Be sure to join for an 
exciting performance of traditional Ukrainian folk dances featuring 
several dancers from the St. Michael's community. Tickets are $12 
for adults, and $6 for children ages 6-12 and are available at the 
door, at the Ukrainian American Community Center, 301 Main 
Street NE. Discounted tickets are available in advance from a 
dancer's family. You can learn more on at UACCmn.org.   
 

Submitted by Maria Matlash 



Easter. 

Orthodox Easter commemorates Jesus' resurrection three days after 
his crucifixion and death. Following his death, he was removed from 
the cross and hastily buried in a tomb. On Sunday, it was discovered 
that Jesus' tomb was empty and angels informed onlookers that Jesus 
had risen. Throughout the next 40 days, Jesus appears to his apostles 
and disciples before finally ascending to heaven. Orthodox Easter is 
the highest and holiest of holidays in the Christian Orthodox faith. 
Orthodox Easter follows the Julian calendar and must take place after 
the Jewish Passover. For these reasons, Orthodox Easter is 
celebrated on the first Sunday, after the first full moon, following the 
vernal equinox and always after Jewish Passover.  

 Easter is often called Pascha in the Orthodox tradition.   
Pascha normally falls either one or five weeks later than the 
feast as observed by Christians who follow the Gregorian 
calendar.  However, occasionally the two observances 
coincide, and on occasion they can be four weeks apart. 

 Eggs represent new life as well as Jesus' tomb.  In some 
Orthodox churches eggs are dyed red to symbolize either the 
blood of Christ or the red cloak Roman soldiers put on Jesus as 
they tortured him.  

 In the Orthodox tradition, the Easter season lasts for 100 days. 
 It begins as a time of preparation, 49 days before the holiday. 
 The proceeding 50 days after Easter is dedicated for 
strengthening faith in Jesus Christ.  

 The final worship service of Pascha is usually held at noon on 
Sunday.  Called the Agape Vespers, the service highlights St. 
Thomas' encounter with the risen Jesus.  Thomas doubted that 
the resurrection was real until Jesus told him to touch his 
wounds. Thomas' story is usually read in a number of 
languages to emphasize the universal nature of Christ's life, 
death, and resurrection. 

  



Feast of the Sunday of Thomas 

The events commemorated on the Sunday of Thomas are recorded in 
the Gospel of Saint John 20:19-29. Following the crucifixion and burial 
of Christ, the disciples were gathered in a room with the doors closed 
and locked for fear of the Jews. On the evening of the Sunday after 
Passover, Jesus Christ entered the room and stood in their midst, 
greeting them with the words, “Peace be with you.” (v. 19) He showed 
the disciples his hands, feet, and side. (v. 20) 

Thomas was not present with the disciples when Jesus appeared, and 
he did not accept the testimony of the other disciples concerning 
Christ’s Resurrection. He stated, “Unless I see the mark of the nails in 
his hands and put my finger in the mark of the nails and my hand in 
his side, I will not believe.” (vv. 24-25) 

Eight days later, the disciples were gathered together again with 
Thomas present, and the Lord appeared in the same manner. 
Standing in their midst he said, “Peace be with you.” He then spoke 
directly to Thomas and said, “Put your finger here and see my hands. 
Reach out your hand and put it in my side. Do not doubt but believe.” 
(vv. 26-27) Thomas answered, “My Lord and my God!” Jesus replied 
by saying, “Have you believed because you have seen me? Blessed 
are those who have not seen and yet have come to believe.” (v. 29) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Father Evhen Kumka, his family and the members of the Parish 
Council sincerely greet  His Eminence Metropolitan Antony,his 
Grace Bishop Daniel, members of the Consistory and the 
Metropolitan Council, all our parishioners, choirs and their 
leaders,visitors, church organizations and the priest and parishioners 
of our neighbor Ukrainian Orthodox Church of St. Katherine with 
blessing of this Great  Holiday. 
 

THE RESURRECTION OF OUR LORD JESUS CHRIST. 
We wish you all good health, good fortune, happiness, 

 God’s peace and blessings. 
 

         CHRIST IS RISEN!           INDEED HE IS RISEN!  
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



VALENTINA YARR – Realtor, CRS,GRI         Edina Realty 
Direct: (651) 639-6394                                     2803 Lincoln Drive 
Cell:    (612) 751-0200                                     Roseville, MN 55113 
Fax:    (651) 639-6418 

valentinayarr@edinarealty.com            www.valentinayarr.edinarealty.com 

LUBA PERCHYSHYN                               Ukrainian Gift Shop 
                                                                 1008 North 5th Street 
Tel:(612) 788-2545                                      Minneapolis, MN  55411 
www.ukrainiangiftshop.com  
========================================================= 
VIKTOR LOBZUN – owner                       Viktor’s services 
Janitorial Services – Commercial &              3740 Saratoga Ln. No. 
Residential                                                    Plymouth, MN 55441 
Office: (763) 546-9568           Other Services: Window Cleaning – Handyman 
Cell: (612) 281-8640             Parties Services: Wait Staff, Set-Up & Clean Up 
=========================================================  
Nick & Danielle Radulovich –            Kozlak-Radulovich Funeral Chapel 
Owners                                              1918 University Ave. NE 
Office: (612) 789-8869                         Minneapolis,MN 55418 

www.kozlakradulovich.com  

JULIE M. PAWLUK –                                           HHPM 
Attorney at law                                      900 Long Lake Road. Suite 330 
Office: (763) 566-8832                            New Brighton, MN 55412 
Fax:    (763) 566-9214 
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