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Our warmest greetings extended to all visitors and 
guests who are participating in today’s Divine 
Liturgy. What a joy it is to have you praying with 
us! After the service, do not hesitate to introduce 
yourselves to Fr. Taras and find out more 
information regarding the Orthodox faith. 
Everyone attending the services is cordially invited 
to join in fellowship over coffee and sweets in the 
cathedral hall immediately following the Liturgy. 

Найщиріші привітання до всіх гостей та 
відвідувачів, які приєдналися сьогодні до нас 
на Божественну Літургію. Яке це щастя, що ви 
молитеся разом з нами! Після закінчення 
Літургії, не забудьте познайомитися з отцем 
Тарасом і знайти чимало цікавої інформації про 
Православну віру.  
Кожний присутній, запрошений до церковного 
залу на каву та товариську розмову, після 
Літургії. 
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Brethren! Finally, be strong in the Lord and in the 
power of His might. Put on the whole armor of 
God, that you may be able to stand against the wiles 
of the devil. For we do not wrestle against flesh and 
blood, but against principalities, against powers, 
against the rulers of the darkness of this age, against 
spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 
Therefore take up the whole armor of God, that you 
may be able to withstand in the evil day, and having 
done all, to stand. Stand therefore, having girded 
your waist with truth, having put on the breastplate 
of righteousness, and having shod your feet with the 
preparation of the gospel of peace; above all, taking 
the shield of faith with which you will be able to 
quench all the fiery darts of the wicked one. And 
take the helmet of salvation, and the sword of the 
Spirit, which is the word of God. 

Браття! Hарештi, мої, змiцнюйтесь Господом i 
могутнiстю сили Його. Одягнiться в повну 
зброю Божу, щоб вам можна було стати проти 
хитрощiв диявольських, бо наша боротьба не 
проти крови i плотi, а проти начальства, проти 
влади, проти свiтоправителiв темряви вiку 
цього, проти духiв злоби пiднебесних. Для 
цього приймiть повну зброю Божу, щоб ви 
змогли протистояти в день злий i, все 
подолавши, вистояти. Отже, станьте, 
пiдперезавши стегна вашi iстиною‚ i 
зодягнувшись у броню праведности, i взувши 
ноги в готовнiсть благовiстити мир; а понад 
усе вiзьмiть щит вiри, яким зможете погасити 
всi розпеченi стрiли лукавого; i шолом 
спасiння вiзьмiть, i меч духовний, що є Слово 
Боже. 

At that time, Jesus was teaching in one of the 
synagogues on the Sabbath. And behold, there was 
a woman who had a spirit of infirmity eighteen 
years, and was bent over and could in no way raise 
herself up. But when Jesus saw her, He called her to 
Him and said to her, "Woman, you are loosed from 
your infirmity." And He laid His hands on her, and 
immediately she was made straight, and glorified 
God. But the ruler of the synagogue answered with 

У той час, у суботу Ісус навчав у синагозі. І ось 
там була одна жінка, що вісімнадцять років 
мала духа немочі, і була скорчена, і не могла 
ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то 
покликав до Себе. І сказав їй: Жінко, 
звільнена ти від недуги своєї. І Він руки на неї 
поклав, і вона зараз випросталась, і стала 
славити Бога! Озвався ж старший синагоги, 
обурений, що Ісус уздоровив у суботу, і сказав 
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indignation, because Jesus had healed on the 
Sabbath; and he said to the crowd, "There are six 
days on which men ought to work; therefore come 
and be healed on them, and not on the Sabbath 
day." The Lord then answered him and said, 
"Hypocrite! Does not each one of you on the 
Sabbath loose his ox or donkey from the stall, and 
lead it away to water it? So ought not this woman, 
being a daughter of Abraham, whom Satan has 
bound-think of it-for eighteen years, be loosed from 
this bond on the Sabbath? And when He said these 
things, all His adversaries were put to shame; and 
all the multitude rejoiced for all the glorious things 
that were done by Him. 

до народу: Є шість день, коли працювати 
належить, приходьте тоді та вздоровлюйтеся, а 
не дня суботнього. А Господь відповів і 
промовив до нього: Лицеміре, хіба ж не 
відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи 
осла від ясел, і не веде напоїти? Чи ж цю 
дочку Авраамову, яку сатана був зв'язав 
вісімнадцять ось років, не належить звільнити 
її суботнього дня від цих пут? А як Він говорив 
це, засоромилися всі Його супротивники. І 
тішився ввесь народ всіма славними вчинками, 
які Він чинив! 

 

Fr. Bazyl Zawierucha, Joseph Podgurski, Hryhorij Bilous, Gregory Karbiwnyk, 
JT, Kirsten, Andrew Holubowsky, Diane Sufler, Lida Katolik, Wasyl Soroka, 
Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Ivan Sawchuk, Victor 
Hnatczenko, Oksana Naber, Joe Zador, Joe Zador, Jr., PM Irene Estocin, PM. 
Lydia Kowalczuk, Helen Wilwert, Lauren Shevchek, Ivan & Tatiana Jakubenko, 
Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky,  Halyna Palamar, Maria Maly, Stephen 

Sheptak, Oleh Rosputko, Nina and Chester Zalenski, Silvia Onufrey, Marie Komar,  Klaudia 
Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, Victor Prasko, Henry Kudanovich, Theodore Pershyn, Zenon 
Forosty, Миколай Сергійович Олійник, Austin, Katherine and Olivia Ball, Athanasios Peltekis and 
Vera Shapowalenko. 

  Meeting of the Jr. UOL 
Chapter will be held today, following Divine 
Liturgy. All Juniors are encouraged to attend  

Наступне засідання молодшого відділу 
УПЛіги відбудеться сьогодні, після Літургії. 
Çàïðîøóºìî ïðèºäíàòèñÿ äî íàñ! 

Advent is the period of 40 days of preparation for 
our celebration of Jesus Christ’s birth.  During this 
Lenten period each of us should receive the 
Sacrament of Confession. This Sacrament will be 
offered on all Saturday evenings following 
Vespers or prior to the Sunday Liturgy.   

: протягом 40 днів ìè ãîòóºìîñÿ 
äî святкування народження Ісуса Христа.  Ï³ä 
÷àñ цього Пісноãî ïåð³îäó кожен ³ç íàñ ïîâèíåí 
молитовно підготуватися ³ ïðèéíÿòè òà¿íñòâî 
сповіді ÿêå â³äáóâàºòüñÿ êîæíî¿ суботè ï³ñëÿ 
Âå÷³ðíüî¿ і â íåä³ëþ ïåðåä Ë³òóðã³ºþ.  

will take place on 
Sunday, December 17th, following Divine Liturgy. 
We hope to see many of our kids participate!  

відбудеться в 
неділю, 17 грудня, після Божественної Літургії. 
Сподіваємося, що всі діти парафії приймуть 
участь! 



4 

 The wall calendars 
for 2018 have arrived and are available to be 
picked up in the vestibule. A special thank you to 
Fletcher-Nasevich Funeral Home who once again 
sponsored them for our parish. 

: çàïðîøóºìî 
âñ³õ ï³ä³áðàòè êîï³þ íàñò³ííîãî öåðêîâíîãî 
êàëåíäàðÿ áåçêîøòîâíî, â ïðèòâîð³ Ñîáîðó. 
Ùèðà ïîäÿêà íàøîìó ñïîíñîðó - ïîõîðîííîìó 
áóäèíêó Ôëåò÷åð-Íàñåâè÷. 

один із Христових апостолів, галілеянин з Віфсаїди 
Галілейської, брат апостола Петра, перший із учнів Ісуса Христа, святий-
покровитель України. 
Апостол Андрій, як і його брат апостол Петро ловили рибу на Галілейському 
озері, коли Ісус Христос покликав їх за собою. Як розповідає євангеліст Іоанн, 
Андрій був одним із учнів Іоанна Хрестителя і ще раніше свого брата був 
призваний Ісусом на Йордані. Тому Андрія і назвали Первозванним. Апостол 
разом зі своїми братом та двома синами були у числі найближчих Христових 
учнів. 
За пізнішими переказами Андрій був апостолом в Константинополі, де він 

висвятив першого єпископа Стахія. 
Андрія Первозванного вважають першим благовісником Євангелія Христового на землях України. 
Коли після зішесття Святого Духа апостоли кидали жереб,вирішуючи, куди кому йти 
проповідувати Христову віру, йому випала Скіфія, тобто землі сучасної України. Про благовіст 
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апостола свідчать такі давні християнські письменники, як Іполіт Римський (III ст), церковний 
історик Євсевій Кесарійський (IV ст) та ін. 
У стародавньому літописі «Повість минулих літ» розповідається про подорож Андрія по 
українським землям: 

.” 
Апостол привіз до Скіфії реліквії, навколо яких торувалась віра. За переказами, у Києві він 
залишив наперсний хрест, а в інших місцях — обітні. Літопис не має підтвердження в інших 
історичних пам'ятках, тому деякі вчені схильні вважати її легендою. Але це не завадило вважати 
Андрія Первозванного основоположником Церкви Христової в Україні. 
Київський собор 1621 року, у часи відродження Української Православної Церкви після Унії, 
ствердив апостольське походження християнства на українських землях. У соборній постанові 
сказано: 

. 

 

 
 

UOL FAMILY FUN NIGHT  

DECEMBER 29, 6:00PM  

JOIN US FOR DINNER AND FUN GAMES 
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