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PPRRAAYYEERR  CCOORRNNEERR  

We ask you to remember in your prayers the sick, hospitalized, those in 
nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy 

recovery and good health are extended to the following individuals who are  
in need of God's healing and grace: 

Wasyl Soroka, Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Victor 
Hnatczenko, Oksana Naber, Olga Sawchuk, George Ley, Joe Zador, PM Irene Estocin, Helen Wilwert, 
Lauren Shevchek, Ivan & Tatiana Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky,  Halyna Palamar, Maria 
Maly, Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, Silvia Onufrey, Marie Komar,  Klaudia Pacowska, Elizabeth & 
Lisa Curry, Evdokia Shandruk, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, Миколай Сергійович Олійник, 

Austin, Katherine and Olivia Ball, Paul Dawson and Vera Shapowalenko.  
If there is anyone who is in need of prayers and you would like to add them to the prayer corner, please notify Fr. Taras.  
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Today, 10th Sunday after Pentecost. Tone 1. 
THE DORMITION OF OUR MOST HOLY LADY 

THE BIRTH-GIVER OF GOD AND EVER-

VIRGIN MARY. 
8:30 - 9:15 AM - Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours  
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 
Blessing of flowers. 
Panachyda for the repose of the soul: + Helen Bohen req. by 
Mark Bohen. 

Сьогодні, 10-та неділя після П’ятидесятниці. 
Голос 1. УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ 
ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І 
ВСЕДІВИ МАРІЇ. 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 
Освячення квітів. 
Панахида для б.п. +Олени Боен, на прохання Марка 
Боена. 

Saturday, 3 September – no Vespers. Субота, 3 вересня - Вечірня не відбудеться. 
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Sunday, 4 September – 11th Sunday after 
Pentecost. Tone 2. Afterfeast of the Dormition. 
Martyrs Agathonicus, Zoticus, Theoprepius, Acindynus, 
Severian, Zeno, and others. Hieromartyr Athanasius, 
bishop, St. Anthusa of Syria and Martyrs Charesimus and 
Neophytus. Virgin-martyr Eulalia. 
8:30 - 9:15 AM - Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours  
9:30AM - The Liturgy of St. John Chrysostom 

Неділя, 4 вересня – 11-та неділя після 
П’ятидесятниці. Голос 2. Післясвято 
Успіння. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепія 
(Боголіпа), Акиндина, Северіана і інших. Сщмч. 
Афанасія, єп., прп. Анфуси і слуг її, мчч. Харисима і 
Неофіта. Мц. Євлалії, діви. 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія Св. Іoана Золотоустого 

EPISTLE 
The Reading is from the First Epistle of the 

Holy Apostle Paul to the Corinthians 
(1 Corinthians 4:9-16)  

АПОСТОЛ 
Перше Послання до Коринф’ян Святого 

Апостола Павла Читання 
(I Коринф’ян 4:9-16) 

Brethren! For I think that God has displayed us, the 
apostles, last, as men condemned to death; for we 
have been made a spectacle to the world, both to 
angels and to men. We are fools for Christ's sake, 
but you are wise in Christ! We are weak, but you are 
strong! You are distinguished, but we are 
dishonored! To the present hour we both hunger 
and thirst, and we are poorly clothed, and beaten, 
and homeless. And we labor, working with our own 
hands. Being reviled, we bless; being persecuted, we 
endure; being defamed, we entreat. We have been 
made as the filth of the world, the off scouring of 
all things until now. I do not write these things to 
shame you, but as my beloved children I warn you. 
For though you might have ten thousand 
instructors in Christ, yet you do not have many 
fathers; for in Christ Jesus I have begotten you 
through the gospel. Therefore I urge you, imitate 
me. 

Браття! Бо я думаю, що нам, посланцям 
останнiм, Бог судив бути нiби засудженими на 
смерть, бо ми були видовищем свiтовi, ангелам i 
людям. Ми безумнi Христа ради, а ви мудрi у 
Христi; ми немiчнi, а ви мiцнi; ви у славi, а ми в 
безчестi. Hавiть донинi терпимо голод‚ i спрагу, i 
наготу, i страждаємо, i поневiряємось, i 
трудимось, працюючи своїми руками. 
Лихословлять нас, ми благословляємо; гонять 
нас, ми терпимо; ганьблять нас, ми благаємо: ми 
як смiття для свiту, як порох, що усi топчуть 
донинi. Це пишу не для того, щоб вас 
осоромити, а наставляю на розум вас, як дiтей 
моїх улюблених, бо хоч у вас тисячi наставникiв 
у Христi, та не багато отцiв; я родив вас у Христi 
Iсусi благовiстям. Тому благаю вас: ставайте 
подiбнi менi, як я Христу.  

GOSPEL 
The Holy Gospel According to St. Matthew 

(Matthew 17:14-23) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Матвія Святого Євангелія Читання 

(Матвія 17:14-23) 
At that time, there came to Jesus a certain man, 
kneeling down to Him and saying, Lord, have mercy 
on my son, for he is an epileptic and suffers 
severely; for he often falls into the fire and often 
into the water. So I brought him to Your disciples, 
but they could not cure him. Then Jesus answered 
and said, "O faithless and perverse generation, how 
long shall I be with you? How long shall I bear with 
you? Bring him here to Me." And Jesus rebuked the 
demon, and it came out of him; and the child was 
cured from that very hour. Then the disciples came 

У той час:  підійшов до Ісуса чоловік і, ставши 
перед Ним на коліна, сказав: Господи! Помилуй 
сина мого; бо він на новий місяць біснується і 
тяжко страждає, бо часто кидається в огонь і 
часто у воду. Я приводив його до учеників Твоїх, 
та вони не змогли зцілити його. Ісус же, 
відповідаючи, сказав: о роде невірний і 
розбещений! Доки буду з вами, доки терпітиму 
вас? Приведіть його до Мене сюди. І заборонив 
йому Ісус, і біс вийшов з нього; і отрок зцілився 
у ту ж мить. Тоді ученики, приступивши до Ісуса 
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to Jesus privately and said, "Why could we not cast 
it out?" So Jesus said to them, "Because of your 
unbelief; for assuredly, I say to you, if you have faith 
as a mustard seed, you will say to this mountain, 
'Move from here to there,' and it will move; and 
nothing will be impossible for you. However, this 
kind does not go out except by prayer and fasting. 
Now while they were staying in Galilee, Jesus said 
to them, "The Son of Man is about to be betrayed 
into the hands of men, and they will kill Him, and 
the third day He will be raised up. And they were 
exceedingly sorrowful. 

на самоті, сказали: чому ми не змогли вигнати 
його? Ісус же сказав їм: через невір’я ваше. Бо 
істинно кажу вам: якщо ви матимете віру як 
зерно гірчичне і скажете горі цій: перейди звідси 
туди, і вона перейде; і не буде нічого 
неможливого для вас. Цей же рід виганяється 
тільки молитвою і постом. Під час перебування 
їх у Галилеї, Ісус сказав їм: Син Людський буде 
виданий в руки людям, і уб’ють Його, і на третій 
день воскресне. І вони дуже засмутилися. 

 

 

ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS    ÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍß    
FAMILY FEST 2016 will be held September 2-5, 
2016 at All Saints Camp in Emlenton, PA.  For 
more information please contact Christine Mills at 
cmills63@comcast.net  or 412-716-0562. 

ФЕСТИВАЛЬ РОДИНИ відбудееться з 2 по 5 
вересня на таборі Всіх Святих (Емлентон, ПА). 
За подальшою інформацією звертайтеся до 
Христини Милз -cmills63@comcast.net  або по 
тел. 412-716-0562. 

NEW CHURCH SCHOOL YEAR: the 2016-
2017 church school year will begin Sunday, 
September 11th. Many wonderful projects and 
events are planned for the upcoming school year, 
and we are very excited to greet all our students. 
Also on this day, we will have an award presentation 
for the Annual UOL Contest. 

ЦЕРКОВНА ШКОЛА: 2016-2017 шкільний 
рік нашої церковнії школи розпочнется в 
неділю, 11 вересня. Багато чудових проектів 
заплановано на цей рік і ми з нетерпінням 
чекаємо всіх наших школярів. Так само в цей 
день, будуть вручені нагороди по щорічному 
змаганню УПЛіги. 

SISTERHOOD: All Sisterhood members are 
kindly asked to join us for the Sisterhood Meeting 
on Sunday, September 11th, following Divine 
Liturgy. 

СЕСТРИЦТВО: просимо всіх членів 
Сестрицтва взяти участь у зборах, які відбудуться 
в неділю, 11 вересня, після Літургії. 

ORGANIZATIONAL PICTURES: On Sunday, 
September 18th, following Divine Liturgy, we will be 
taking pictures of all parish organizations for our 
90th Anniversary Commemorative Book. We kindly 
ask all members of all organizations to be in 
attendance. 

ПРОПАМ’ЯТНА КНИГА: В неділю,  
18 вересня, після Літургії, відбудеться фотосесія 
всіх прицерковних організацій для пропам’ятної 
книги з нагоди 90-то ліття нашої парафії. Дуже 
просимо усіх бути присутніми. 

USING GOD'S GIFTS - Using God's gifts of 
time, talent, and treasure are vital in continuing to 
make our parish a living symbol and testimony of 
our love for Jesus Christ. Every offering, in every 
form, given to the Lord is a blessed one and such 
generosity and gratitude are critical to one's faith 
and to the mission, ministries, and activities of our 
Church. Please give where you can so that, together, 

ВИКОРИСТАННЯ БОЖИХ ДАРІВ: 
Використання Божих дарів, часу, таланту і 
скарбів мають життєво важливе значення в 
продовженні життя нашої парафії і свідченняì 
нашої любові до Ісуса Христа. Кожен дар, в 
будь-якій формі, для Господа є благословенним і 
ваша щедрість є важливим критерієм для нашої 
віри і діяльності нашої Церкви. Будь ласка, 
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we can support, sustain, and nurture our community 
as we continue our spiritual pilgrimage to Heaven, 
remembering the words of St. Peter: "Everyone 
should use whatever gift he has received to serve 
others, as good stewards of the manifold grace of 
God" (1 Peter 4:10). 

дайие, де можна, щоб разом підтримувати і 
розвивати наше співтовариство, продовжуючи 
наше духовне паломництво до Небес. 
Пам'ятайте слова апостола Петра: "Служіть один 
одному, кожен тим даром, якого отримав, як 
доморядники всілякої Божої благодаті." (1 Петра 
4:10). 

УУССППІІННННЯЯ  ББООЖЖООЇЇ  ММААТТЕЕРРІІ  
Пресвята Матір Божа після Вознесіння Ісуса Христа жила на 
землі ще декілька років (одні християнські історики 
вважають, що 10 років, інші – що 22 роки). Апостол Іоан 
Богослов, згідно з заповітом Господа Ісуса Христа, прийняв 
Її до себе в дім і з великою любов`ю піклувався про Неї, мов 
рідний син, аж до самої Її кончини.  
Пресвята Мати Божа стала для всіх учеників Христових 
спільною Матір`ю. Вони разом з Нею молились і з великою 
радістю й утіхою слухали її повчальні бесіди про Спасителя. 
Коли віра християнська поширилася в інших країнах, то 
багато християн приходили з далеких країн побачити і 

послухати Її.  
Живучи у Єрусалимі, Матір Божа любила відвідувати ті місця, де часто бував Спаситель, де Він 
постраждав, помер, воскрес і вознісся на небо. Вона молилася на цих місцях: плакала, згадуючи про 
страждання Спасителя, і раділа на місцях воскресіння і вознесіння Його. Вона часто молилась і про те, 
щоб Христос швидше узяв Її до Себе на небо. Одного разу, коли Пресвята Марія молилася на горі 
Елеонській, з`явився їй архангел Гавриїл з райською фініковою гілкою у руках і сказав Їй радісну 
звістку, що через три дні скінчиться Її земне життя, і Господь візьме Її до Себе. 
Пресвята Богоматір невимовно зраділа цій звістці. Вона розповіла про неї названому сину Своєму, 
Іоанові, і стала готуватися до Своєї кончини. Інших апостолів на той час не було в Єрусалимі, вони 
розійшлися по інших країнах проповідувати про Спасителя. Богоматір жадала попрощатися з ними, і 
ось Господь чудесним способом зібрав до Неї всіх апостолів, крім Фоми, перенісши їх Своєю 
всемогутньою силою. Біль пройняв їх, коли вони дізналися, для чого Бог зібрав їх: вони мали втратити 
спільну Матір свою. Але Божа Матір утішала їх, обіцяючи не залишати їх і всіх християн і після Своєї 
смерті, завжди молитися про них. Потім Вона усіх їх благословила. 
У годину кончини незвичайне світло осяяло кімнату, де лежала Божа Матір; Сам Господь Ісус Христос, 
в оточенні ангелів, явився і прийняв Її пречисту душу. Апостоли поховали пречисте тіло Божої Матері 
згідно з Її бажанням у саду Гефсиманському, в печері, де спочивали тіла Її батьків і праведного Йосифа. 
Під час поховання сталося багато чудес. Від доторкання до гробу Божої Матері сліпі прозрівали, біси 
виганялись, і всяка хвороба зцілялася. Безліч людей супроводжували Її пречисте тіло. Юдейські 
священики і начальники намагалися розігнати це святе шестя, але Господь невидимо охороняв. Один 
юдейський священик, на ім`я Афоній, підбіг і схопився за одр, на якому несли тіло Божої Матері, щоб 
перекинути його. Але невидимий ангел відсік йому обидві руки. Афоній, вражений таким страшним 
чудом, миттю розкаявся, і апостол Петро зцілив його. 
Через три дні після поховання Божої Матері прибув у Єрусалим апостол Фома, який був відсутнім. Він 
дуже засмутився тим, що не попрощався з Божою Матір`ю, і всією душею жадав поклонитися Її 
пречистому тілу. 
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Апостоли, зглянувшись над ним, вирішили піти й відвалити камінь від могильної печери, щоб дати 
йому можливість попрощатися з тілом Божої Матері. Та коли відкрили печеру, то не знайшли в ній 
пресвятого Її тіла, а лише пелени. Здивовані апостоли повернулись усі разом у дім і молилися Богу, щоб 
Він відкрив їм, що стало з тілом Божої Матері. Увечері, після завершення трапези, під час молитви вони 
почули ангельський спів. Подивившись угору, апостоли побачили в повітрі Божу Матір, оточену 
ангелами, в сяйві небесної слави. 
Божа Мати сказала апостолам: "Радійте! Я з вами повсякчасно; і завжди буду молитовницею вашою 
перед Богом". Апостоли в радості вигукнули: "Пресвята Богородице, допомагай нам!" 
Так Господь Ісус Христос прославив Свою Пресвяту Матір; Він воскресив Її і взяв до Себе з пресвятим 
тілом Її і поставив Її вище за всіх ангелів Своїх. 
Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці відзначається православною Церквою, як одне з 
великих свят, 15 серпня (28 серпня н. ст.). До цього свята слід готуватися двотижневим постом (з 1-го 
серпня). Свято називається Успінням ("засинанням"), тому що Божа Мати померла тихо, немовби 
заснула, а головне, називається так через коротке перебування Її тіла у гробі, бо через три дні Господь 
воскресив Її і возніс на небо. 

 

GOD BLESS YOU FOR MANY YEARS!!! 
September Birthdays 

9/3 – Ihor Komarowski   9/4 – Margaret Poslusznyj         9/6 - Oleksadr Levchakov 
9/8 - Nina DeVassal   9/11 – Anna Kuchirka                         9/11 – Christopher McNulty       
9/11 – Edward Zetick   9/12–Theodore Passyn                        9/15 – Maria Kowalenko 
9/17 – Thomas Shinn                    9/20 – Oleh Rosputko          9/21 – Mia Zetick  
9/23 – Nadiya Kurochka               9/25 – Lynn Nemeth          9/29 – Matthew Bohen 
                                                                    Wedding Anniversaries 

9/4 - Rebecca & Steven McNulty    9/18 - James & Olena San Antonio 
9/21- Mark & Ann Bohen         9/21 - Michael & Anna Jitni 

9/26 – Steve & Lydia Economou 
ННЕЕХХААЙЙ  ГГООССППООДДЬЬ  ББООГГ  ББЛЛААГГООССЛЛООВВИИТТЬЬ  ВВААСС  ННАА  ММННООГГІІЇЇ  ЛЛІІТТАА!!!!!!  

IIff  aannyy  bbiirrtthhddaayyss  oorr  aannnniivveerrssaarriieess  hhaavvee  bbeeeenn  oommiitttteedd,,  wwee  hhuummbbllyy  aappoollooggiizzee,,  pplleeaassee  lleett    
FFrr..  TTaarraass  kknnooww  ssoo  tthhaatt  tthhee  lliisstt  ccaann  bbee  pprrooppeerrllyy  uuppddaatteedd..  
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