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REQUIEM PRAYER SERVICE FOR THE VICTIMS OF THE COVID-19 PANDEMIC  
AKATHIST SATURDAY,  MARCH 20, 2021 

 
 
Dear Brothers and Sisters in Christ! 

Glory to Jesus Christ! 
 
 A year  has passed and we continue to struggle with the coronavirus pandemic. Each and every one of us 
knows Covid-19 victims, their families, the sick, health care workers, volunteers and all those on the front line 
during this perilous time. 
 
 During the Great Fast, we ask all of our Ukrainian Catholic parish communities in the United States of 
America to gather in liturgical prayer for the victims of the Covid-19 pandemic.  We ask our priests to celebrate 
with the participation of our beloved faithful, the Requiem Divine Liturgy for the souls of the victims        fol-
lowed by the Panakhyda Service on Akathistos Saturday, March 20, 2021. Let us pray to the Lord our    Savior 
that He may place the souls of the Coronavirus pandemic victims:  “in a place of light, a place of      verdure, 
and a place of tranquility, from which pain, sorrow and mourning have fled” (Panakhyda service). 
    
 Let us remember in our prayers, the bereaved families and all those who are still suffering from the    virus.  
Let us continue to remember, pray and be thankful to all those who devote themselves to those in need. We 
support them with our words, and above all, with our prayers. 
 
 May the memory of the Covid-19 victims be eternal!  
 

 Вічная Пам’ять! 
 

+Borys Gudziak 
 Archbishop of Philadelphia  

Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States 
+Paul Chomnycky, OSBM 

 Eparch of Stamford 
+Benedict Aleksiychuk  

Eparch of St. Nicholas in Chicago 
+Bohdan J. Danylo 

 Eparch of St. Josaphat in Parma 
+Andriy Rabiy 

 Auxiliary Bishop of Philadelphia 
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ПОМИНАЛЬНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ ЗА ЖЕРТВ КОРОНАВІРУСУ 

АКАФІСТОВА СУБОТА, 20 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 
 

Дорогі брати та сестри у Христі! 
Слава Ісусу Христу! 

 
 Понад рік ми всі боремося з пандемією коронавірусу. Кожен з нас, напевно, знайомий з людьми, 
які були інфікованими коронавірусом та їхніми сім'ями, з хворими та медичними працівниками, з 
волонтерами та з всіма тими, хто перебуває на передовій у цей тривожний час. 
 
 Під час Великого Посту ми звертаємося до всіх наших українських католицьких парафіяльних 
спільнот в Сполучених Штатах Америки зібратися на Літургію за численних жертв пандемії 
коронавірусу. Ми просимо наших священиків відслужити Поминальну Божественну Літургію та 
Панахиду за душі жертв пандемії в Акафістову Суботу 20 березня 2021 року з участю наших вірних. 
Молімося до Господа, нашого Спасителя, щоб Він упокоїв душі жертв пандемії коронавірусу: “У місці 
світлому, у місці квітучому, у місці спокійному, звідки втекли біль, печаль і зітхання” (Чин Панахиди). 
 
 Своєю молитовною увагою не обділяймо сім’ї тих, хто страждає та всіх хворих на цю недугу 
коронавірусу. Пам’ятаймо, молімося і будьмо вдячними всім, хто продовжує служити найбільш 
потребуючим. Підтримуймо їх словом, і головно, своїми молитвами. 
 
 Нехай пам’ять тих, хто відійшов до вічності внаслідок пандемії буде вічною! 

 
Вічная Пам’ять! 

 
+Борис 

Архиєпископ Філадельфійський  
Митрополит Української Католицької Церкви у США 

 
+Павло 

Єпископ Стемфордської єпархії 
 

+Венедикт 
Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая 

 
+Богдан 

Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата 
 

+Андрій 
Єпископ-Помічник Філадельфійський 


