
Dedicated to                                       
Blessed Martyr Omelyan Kovch

Psalm 28:7

Young people today face challenges that 
are hard to handle, and we, adults, do not always 
know how to help them.  A young person is looking 
for trust, help, acceptance on their way to holiness, in 
discerning their true vocation, their mission on earth. 
Young people are longing for God and are ready for 
great accomplishments in all areas of spiritual, social 
and religious life. 

Therefore, in this pilgrimage, we will be 

praying to the Holy Spirit for the holiness of our 

youth, and for vocations to the priesthood and 
religious life. We will ask the Holy Spirit to give 
them inspiration, strength and power to go forward, to 
be courageous to do great deeds, not to be afraid to 
be holy, for in our Lord is our strength.

Also, we will pray for peace and unity in 
Ukraine. For the wisdom, decency, patriotism and 
professionalism of the Ukrainian authorities. For the 
courage of the Ukrainian army, and for the healing of 
the wounded. For the families who have lost relatives 
in the war. For refugees, orphans, volunteers, and for 
the patience and perseverance of Ukrainians.

The Ukrainian Martyrs are true examples 
of genuine courage and commitment to Christ. This 
year our Church celebrates the 75th anniversary of 
the death of Blessed Omelyan Kovch. In this 
pilgrimage, we will reflect on the power of endurance 
and the virtue of martyrdom granted by our Lord to  
Blessed Omelyan Kovch. His life continues to inspire 
many people to holiness.

We invite you to trust God, and join us ...

  Program of Pilgrimage:

 8.00 - Liturgy at St. George’s Cathedral, Confessions

 9.15 - snack, THEME 1 

 10.00 - walking

 12.00 - Lunch, THEME 2 

 1.30 - walking

 3.30 - snack, THEME 3 

 4.30 - walking

 6.00 - arrival at St. Volodymyr’s Chapel, Moleben to Christ 

the Lover of Mankind

 7.00 - barbeque / sharing / singing  

 9.00 - return to the Cathedral of St. George

 Registration 
fee $ 20

 Themes:
1. Life and ministry of Bl. Omelyan Kovch and his mission today.

2. How to be saint today? (How to be the servant of the Lord today?)

3. What does it mean to be a Ukrainian Greek Catholic?

Things to bring: 

comfortable 
walking shoes,                    
clothes for the 
weather,              
rosary,              
drinking water,    
snacks,                     
hat,                
sunscreen, 
sunglasses.                
The lunch, 
barbecue and 
return trip back to 
the Cathedral are 
provided. 

FROM St. George’s Ukrainian Catholic Cathedral 

TO   St. Volodymyr’s Park Chapel 

(25 km)



Присвячена українському 
новомученику                  
Блаженному Омельяну Ковчу

Перед молодими людьми сьогодні 
постають виклики , з якими їм важко 
впоратись, а ми, дорослі, не завжди знаєм як 
їм допомогти. Молода людина шукає довіри, 
допомоги, прийняття на своїй дорозі до 
святості, у розпізнанні свого істинного 
покликання, своєї місії на землі. Молодь палко 
прагне Бога і готова до великих звершень у 
всіх ділянках духовного, суспільного та 
релігійного життя. 

Тому у цій прощі ми молитимемось до 
Святого Духа за нашу молодь, за покликання 
до священства та монашества, за їхню 
святість. Будем просити Духа Святого, щоб 
дарував їм натхнення, силу і міць йти вперед, 
бути відважним на великі вчинки, не боятися 
прямувати до святості, адже у Господі їхня 
сила. 

Рівно ж молитимемось за мир і 
єдність в Україні, за мудрість, порядність, 
патріотизм та професійність української влади, 
за мужність для українського війська, за 
зцілення поранених, за родини, які втратили 
рідних на війні, біженців, сиріт, волонтерів, за 
терпеливість та небайдужість українців.

Прикладом справжньої відваги і 
відданості Христу є українські новомученики. 
Цього року наша Церква відзначає 75-річчя з 
дня смерті Блаженного Омеляна Ковча. З цієї 
нагоди у цій прощі ми також будемо розважати 
про силу витривалості та чесноту мучеництва, 
які дарував Господь Бл.Омеляну Ковчу, життя 
якого продовжує надихати багатьох людей до 
святості.

 Програма прощі:

 Організаційний 
внесок $20

Псалом 28:7

Українська Католицька Катедра 
Св.Юрія -                                           

Українська Каплиця 
Св.Володимира (25 км)

 Çàïðîøóºìî  òåáå  äîâ ³ðèòèñÿ  Áîãîâ ³  

é  äîëó÷èòèñÿ  äî  íàñ . . .

 

8.00 - Свята Літургія в Катедрі св. Юрія, Сповідь

9.15 - перекуска, ТЕМА 1 

10.00 - вихід 

12.00 - обід, ТЕМА 2

1.30 - продовження ходи

3.30 - перекуска, ТЕМА 3

4.30 - продовження ходи

6.00 - прибуття до каплиці, Молебень до Христа 

Чоловіколюбця 

7.00 - барбек’ю, ділення, відпочинок

9.00 - повернення до Катедри св. Юрія

1. Життя і служіння Бл.Омеляна Ковча та його місія сьогодні.

2. Як стати святим сьогодні? 

3. Що значить бути українським греко-католиком?

ТЕМИ:

Організацій
ний внесок 

Організаційний  внесок  $2 0

 З собою мати: 

зручне взуття,  
одяг до погоди, 
вервиця,        
питтєва вода, 
перекуска, 
головний убір,  
крем від загару, 
окуляри від 
сонця.          
Ланч, барбек’ю 
та повернення до 
Катедри 
забезпечується 
організаторами.


