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Різдвяне Послання Вселенського Патріарха
Подорожуючи зі Пресвятою Дівою, яка приходить «невимовно народити» предвічне Слово, і,
дивлячись на Віфлеєм, який готується прийняти Божественне Немовля, ось ми ще раз досягли Різдва,
наповненого почуття вдячності Богові-Любові. Подорож до цього великого свята Різдва у плоті
Спасителя світу цього року була іншою щодо зовнішніх умов, що були наслідком нинішньої пандемії.
Наше церковне життя та участь наших вірних у священних богослужіннях, а також душепастирство
Церкви та добре свідчення у всьому світі зазнали наслідки відповідних обмежень щодо здоров’я. Однак все це не впливає на найглибші
стосунки вірних з Христом, а також на нашу віру в Його провидіння та нашу відданість «єдиному, що необхідно».
У секуляризованих суспільствах Різдво втратило свою первісну ідентичність і було зведене до святкування показного споживання та
мирського життя, не підозрюючи, що в цей святий день ми згадуємо «вічну таємницю» божественного втілення. Сьогодні правильне
християнське святкування Різдва є актом спротиву секуляризації життя та розмиванню або занепаду почуття таємниці.
Втілення Слова розкриває зміст, спрямованість та мету людського існування. Вседосконалий Бог існує як досконала людина, щоб ми
могли існувати «способом Бога». «Бо Бог став людиною, щоб ми стали обожненими». У глибокому вислові св. Григорія Богослова
людині «заповідано стати Богом», «божественною істотою». Така найвища гідність надана людству робить наше існування
непереборною честю. У Христі всі люди покликані до спасіння. Перед Богом «немає ні єврея, ні грека, ні раба, ні вільної людини, ні
чоловіка, ні жінки; бо всі єдині у Христі Ісусі», богословствує богонатхненно апостол Павло. Це вирішальний перелом у галузі
антропології, ієрархії цінностей та сприйняття етосу. З того часу той, хто ображає людство, також кидає виклик Богові. «Бо немає
нічого такого священного, як людина, природи якої став причасником Бог».
Різдво являється все бого-людське життя Церкви, в якому Христос постійно відчувається як Той, Хто був, є і приходить. Той, хто «в
обіймах Його Матері», є Тим самим що «в лоні Отця»; дитина Ісус – це Той, Хто був розп’ятий, воскрес і вознісся у славі на небо,
праведний суддя і Цар слави. Цю невиразну таємницю ми прославляємо псалмами та піснеспівами, якими ми Йому служимо,
одночасно бувши і будучи обслуженими Ним. Це те, що богонатхненно висловив четвертий Вселенський собор у Халкідоні,
«наслідуючи Святих Отців». «Халкідонський догмат», який описує спосіб – поза розумом і розумінням – яким Слово Боже сприйняло
плоть світу, «оспівується» через архітектурний вираз всечесного храму Святої Софії Премудрості Божої який збудований у місті міст,
який являється гордістю православ’я та славою вселеної, через організацію священного простору і через вражаючий купол, який
відображає, як божественна любов до людей об’єднує все, небесне з земним, але також через ікони та прикраси, завдяки унікальної
богословської мови чудового освітлення.
Серед багатьох прикрих обставин ми сьогодні чуємо дзвінкий голос «ангела Господнього», який «приносить добру новину великої
радості… для всіх людей, бо для нас сьогодні народився Спаситель, який є Христос Господь». Святкуючи Різдво, ми молимось за
наших братів і сестер що в небезпеці та хворобах перебувають. Ми захоплюємося самопожертвеністю лікарів та медсестер та всіх, хто
сприяє протистоянню пандемії. Ми радіємо, коли виявляємо, що до пацієнта звертаються як до священної особи, що не зводиться до
числа, справи, предмета чи знеособленої біологічної одиниці. Як уже було так красномовно сказано, «біла сукня» лікарів – це «біла
ряса», що виражає відмову від того, що «моє» заради мого брата, «пошук інтересів іншого» і повну відданість до страждаючого. До цієї
«білої ряси» відносяться так само, як і до ряси духовенства, оскільки обидві являються символами духовної жертовності та служіння,
чиїми натхненням і рушійною силою є любов, яка завжди є даром божественної благодаті і ніколи не являється виключно нашим
власним досягненням.
Небезпечна пандемія зруйнувала більшу частину того, що ми сприйняли як належне, виявивши межі «титанізму» сучасної «людинибога» і продемонструвала силу солідарності. Поряд з незаперечною істиною, що наш світ наповнює єдність, що наші проблеми є
загальними і що їх вирішення вимагає спільних дій та порядку денного, найвищим виявилася цінність особистого внеску, любові
Доброго Самарянина, яка перевершує всі людські міри. Церква активно підтримує – ділом і словом – наших страждаючих братів і
сестер, молячись за них, їхніх родичів та всіх, хто відповідає за їх піклування, і одночасно проголошує, що зцілення хворих – як
тимчасова перемога над смертю – стосується трансцендентності та остаточного знищення смерті у Христі.
На жаль, криза охорони здоров’я не дозволила розвивати діяльність, передбачену на 2020-ий рік, як «рік пастирського оновлення та
належної турботи про молодь». Ми сподіваємось, що наступного року буде можливо реалізувати заплановані ініціативи для нового
покоління. З досвіду ми знаємо, що коли до нашої молоді підходять з розумінням та любов’ю, вони виявляють свої творчі таланти та з
ентузіазмом вносять вклад у такі ініціативи. Врешті-решт, молодість – це особливо «релігійний» час у нашому житті, наповнений
мріями, баченнями та глибокими екзистенційними пошуками, з яскравою надією на новий світ братерства. Саме це «нове творіння»,
«нове небо і нова земля… де живе правда», благовіствує Церква Христова та її відображає у своїй подорожі до Царства Божого.
Возлюбленні браття та благословенні чада,
У Церкві людина повністю оновлюється, а не просто «отримує допомогу». Там людина «живе в правді» і переживає свою божественну
долю. Як проголосив Святий і Великий Собор Православної Церкви, «кожна людина є унікальною істотою, призначенням якої є
особисте спілкування з Богом». Ми поділяємо дане Богом переконання, що наше теперішнє життя – це не все наше життя, що зло і
негатив не мають останнього слова в історії. Наш Спаситель не є «Богом з машини», який втручається і знищує проблеми, одночасно
скасовуючи нашу свободу, ніби це було «засудженням», від якого ми повинні бути звільнені. Для нас, християн, справедливі
неперевершені свято-отцівські слова: «Таємниця спасіння стосується тих, хто хоче спастись, а не тих, кого примушують». Істинність
свободи у Христі перевіряється через Хрест, який є шляхом до Воскресіння.
У цьому дусі, святкуючи разом з усіма Вами Різдво Христове та святки в приємному Богові дусі, ми молимося від нашого священного
Центру Фанару, щоб Спаситель, який знизився до людського роду, подарував вам здоров’я, любов один до одного, успіх у кожній
добрій справі та всяке благословення згори, в новому році та у всі дні вашого життя. Нехай так буде!
Різдво Христове, 2020р.
† Константинопольський Варфоломій,
палкий молитовник перед Богом за всіх Вас
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PATRIARCHAL PROCLAMATION FOR CHRISTMAS
As we journey with the All-Holy Virgin, who comes “to give birth ineffably” to the pre-eternal Word,
and as we gaze upon Bethlehem, which prepares itself to receive the holy infant, behold we have once
more reached Christmas filled with sentiments of gratitude to the God of love. The journey to this great
feast of the nativity in the flesh of the world’s Savior was different this year with regard to the outward
conditions, resulting from the current pandemic. Our church life and the participation of our faithful in
the sacred services, as well as the church’s pastoral care and good witness in the world were all affected
by the repercussions of the related health restrictions. However, all this does not affect the innermost
relationship of the faithful with Christ or of our faith in His providence and our devotion to “the one thing that is necessary.”
In secularized societies, Christmas has lost its original identity and has been reduced to a celebration of ostentatious consumption and worldliness, without any suspicion that on this holy day we commemorate the “eternal mystery”of the divine incarnation. Today, the proper Christian celebration of Christmas is an act of resistance to the secularization of life and to the dilution or demise of the sense of mystery.
The incarnation of the Word reveals the content, direction, and purpose of human existence. The all-perfect God subsists as perfect man, so
that we may be able to exist “in the manner of God.” “For God became human in order that we might become deified.” In the profound formulation of St. Gregory the Theologian, man is “commanded to become God,” “a divinized being.” Such is the supreme dignity afforded to
humankind, which renders our existence an insurmountable honor. In Christ, all people are called to salvation. Before God, “there is neither
Jew nor Greek, neither slave nor free man, neither male nor female; for everyone is one in Christ Jesus,” according to the divinely inspired
theology of the Apostle Paul. This is a decisive reversal in the field of anthropology, the hierarchy of values, and the perception of ethos.
Since that time, whosoever insults humankind also defies God. “For there is nothing as sacred as man, in whose nature God participated.”
Christmas constitutes the entire divine-human life of the Church, where Christ is constantly experienced as the One who was, is and will
come. The One “in His Mother’s embrace” is the One “in the bosom of the Father,” the child Jesus is the One who was crucified, resurrected
and ascended in glory into the heaven, the righteous judge and the King of glory. It is this inexpressible mystery that we glorify with psalms
and hymns, unto which we minister, while at the same time having been and being ministered by Him. This is what the Fourth Ecumenical
Council of Chalcedon was divinely inspired to define “following the Holy Fathers.” The “doctrine of Chalcedon,” which describes the way –
beyond reason and comprehension – that the Word of God assumed the flesh of the world, is “chanted” by the all-sacred Church of Haghia
Sophia in the City of Cities, the pride of Orthodoxy and the glory of the oikoumene, through the architectural expression, the organization of
sacred space, the impressive dome, which reflects how the divine philanthropy unites all things, the heavenly with the earthly, but also
through the icons and decorations, as well as through the unique theological language of splendid lighting. In the midst of many circumstances and sorrows, we hear today the resounding voice of the “Lord’s angel,” who “brings the good news of a great joy . . . to all people, for to
us is born this day a Savior, who is Christ Jesus.” We celebrate Christmas, praying for our brothers and sisters in danger and illness. We admire the self-sacrifice of the doctors and nurses and all those who contribute to confronting the pandemic. We rejoice as we discover that the
patient is approached as sacred person and is not reduced to a number, a case, an object, or an impersonal biological unit. As it has been said
so eloquently, “the white gown” of the physicians is “a white cassock” that expresses surrender from what is “mine” for the sake of my
brother, “seeking the interests of the other” and the complete commitment to the suffering one. For this “white cassock” – just as for the clergyman’s cassock, since both are symbols of a spirit of sacrifice and service – the inspiration and driving force is love, which is always a gift
of divine grace and never exclusively our own achievement. The perilous pandemic has shattered much of what we have taken for granted,
revealing the limits of the “titanism” of the contemporary “man-god” and demonstrating the power of solidarity. Alongside the indisputable
truth that our world comprises a whole, that our problems are common, and that their solution demands a joint action and agenda, what was
supremely manifested was the value of the personal contribution, the love of the Good Samaritan, which surpasses every human standard.
The Church actively supports – in deed and in word – our suffering brothers and sisters, while praying for them, their relatives and all those
responsible for their care, and at the same time proclaiming that the healing of the sick – as a temporary victory over death – pertains to transcendence and to the ultimate abolition of death in Christ. Unfortunately, the healthcare crisis has not allowed the development of activities
foreseen for 2020, as “the year of pastoral renewal and due concern for the youth.” We hope that the coming year will render possible the
realization of planned initiatives for the new generation. We know from experience that, when our young men and women are approached
with understanding and love, they reveal their creative talents and enthusiastically contribute to such initiatives. In the end, youth is a particularly “religious” time in our life – filled with dreams, visions and deep existential pursuits, with a vibrant hope for a new world of fraternity.
It is this “new creation” – the “new heavens and new earth . . . where righteousness dwells” that the Church of Christ proclaims as good news
and reflects in its journey to the Kingdom.
Beloved brothers and blessed children,
In the Church, man is completely renewed and not just “assisted.” There, man “lives in the truth” and experiences his divine destiny. As the
Holy and Great Council of Orthodoxy declared, in the Church “every person constitutes a unique entity, destined for personal communion
with God.” We share the divinely-given conviction that our present life is not our entire life, that evil and negativity do not have the final
word in history. Our Savior is not a deus ex machinathat intervenes and annihilates troubles, while simultaneously abolishing our freedom, as
if this was a “condemnation” from which we need to be delivered. For us Christians, the unparalleled Patristic words hold true: “The mystery
of salvation pertains to those who are willing to be saved, not to those who are coerced.” The truth of the freedom in Christ is tested through
the Cross, which is the way to the Resurrection.In this spirit, concelebrating Christmas and the other feasts of the sacred Twelvetide in a God
-pleasing manner with all of you, we pray from our sacred Center of the Phanar that the Savior, who condescended to the human race, may
grant you health, love for one another, progress in every good thing, and every blessing from above, on the occasion of the new year that
dawns and in all the days of your life. Let it be so!Christmas 2020
✠ Bartholomew of Constantinople
Fervent supplicant for all before God
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Постійної Конференції Українських Православних Єпископів поза межами України
Христос Рождається! Славімо Його!

"
Днесь Христос в Вифлеємі рождається від Діви, днесь Безначальний начинається і
Слово воплощається, сили небесні радуються і земля з людьми веселиться" (стихира
Свята).
Сьогодні знову Православна Церква святкує Різдво Христове, згадуючи пришестя в світ Сина Божого. Весь
християнський світ прославляє і возвеличує Народженого Богомладенця Христа Спасителя. Святий апостол Павло
називає Різдво Христове “Великою благочестя тайною: Бог явився в тілі” (1 Тим. 3, 16). Найбільше і найглибше
таїнство християнської віри - це таїнство воплочення Божого Сина. Предвічний Бог стає людиною і не перестає бути
Богом:” І Слово стало тілом і оселилося між нами”- каже святий Євангелист Іоан Богослов(1,14).
У нинішньому тривожному і збентеженому світі, де панує страх і непевність лунає тихий і радісний ангельський спів:
“Слава во вишніх Богу і на землі мир між людьми благовоління”(Лк.2,14).
І коли сьогодні весь світ «стривожився», так як колись жителі Єрусалиму (Мф.2,3), втім небесна пісня про мир на землі
і благовоління в людях, сповнює спокоєм та надією на краще майбутнє, кожну християнську душу. Бо нині лежить у
яслах Спаситель світу, який «тростини надломленої не переломить, і льону тліючого не загасить» (Іс. 42,3). «Він є мир
наш, Котрий… зруйнував перегороду, яка стояла посередині» (Єф. 2:14) між небом і землею, зведену людською
неправдою.
На це Божественне Немовля більше двох тисячоліть дивиться людство, і саме від Нього багато людей черпають
животворчу силу, яка змінює на краще їхнє життя.
Святі отців кажуть, що Христос зійшов на землю для того, щоб нас вознести на небо, став людиною, щоби ми стали
синами Божими, був убогий щоб ми збагатилися, смирився, щоб нас прославити.
На превеликий жаль цього року під час святкування Різдвяних свят ми переживаємо велике випробування, повязане з
епідемією коронавірусу. Cьогодні у наших храмах діють певні обмеження, які позбавляють наших вірних належної
духовної опіки. Але величне свято, Різдва Христового, яке ми святкуємо нагадує нам про безмежну любов Бога до
людини. “Бо так полюбив Бог світ,що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий хто вірує в Нього не загинув , а
мав життя вічне” Івана (3,16).
Бог з великої любові до свого творіння створив цей світ прекрасним. Але сама людина дуже часто своїм гріховним
життям розриває звязок з Богом і приносить у світ нещастя, хвороби і зло. Саме ця епідемія,яка сколихнула увесь світ,
заставляє нас християн задуматись над своїм особистим життям. Звичайно Господь не дозволив би цій пандемії
отримати такий всесвітний розвиток, якби вона не мала Божого напоумлення для всіх людей ЗЕМЛІ.
І Саме свято Різдво Христове свідчить нам про те, що Бог не залишає нас без свого догляду. Бог піклується не тільки
про весь світ в цілому, але й про кожну людину зокрема.
Тому нехай Народжений у Вифлиємі і спочилий у яслях Господь, спонукає кожного із нас задуматись, для чого ми
живемо і якими дорогами ходимо - прямими Божими,чи кривими гріховними. Віра в Бога закликає нас боротися зі
всіляким злом і насамперед з гріхом у самому собі.
У ці святі Різдвяні дні молитовно звертаймося до Богомладенця Христа – Спасителя нашого, щоб Він оберігав кожного
із нас від цієї страшної хвороби.
Від щирого серця вітаємо всіх Вас дорогі брати і сестри з великим і Спасенним святом Різдва Христового,
Новим Роком і Святим Богоявленням, а особливо нашу молодь і дітей, і всіх вас Боголюбивих християн у Діаспорі і в
Україні.
Нехай наступаючий Новий Рік буде для всіх нас Роком духовного зростання, спокою, міцного здоров'я, родинного
щастя і Богом-благословенним Роком доброї долі для всіх людей у цілому світі.

Христос Рождається! Славімо Його!
З архипастирським благословенням,
† ЮРІЙ, Митрополит Української Православної Церкви Канади
† АНТОНІЙ, Митрополит Української Православної Церкви США і в Діаспорі
† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки
† ДАНИЇЛ, Архиєпископ Української Православної Церкви США і Західної Європи
† ІЛАРІОН, Єпископ Української Православної Церкви Канади
†АНДРІЙ, Єпископ Української Православної Церкви Канади
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Nativity Epistle of the Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops Beyond
the Borders of Ukraine
Christ is Born!
“Today Christ is born from a Virgin in Bethlehem, today the Eternal One is born and the Word
is incarnated: the powers of heaven rejoice, the earth and all mankind rejoice” (Festal Stykhyra)
Today the Orthodox Church again celebrates the Nativity of Christ, commemorating the advent into the world of the Son of
God. The entire Christian world glorifies and magnifies the New-born God-child, Christ the Lord.
St. Paul calls the Nativity of Christ “A mystery of great piety: God appeared in the flesh. (I Tiim. 3:16). The mystery of the incarnation of the Son of God is the greatest and deepest mystery of the Christian faith. The Pre-eternal God becomes man without ceasing to be God. The Holy Evangelist John the Theologian says “The Word became flesh and dwelt among us” (Jn.
1:14).
In our contemporary anxious and confused world, where terror and uncertainty reign, the quiet and joyful angelic hymn rings
out: “Glory to God in the highest, His peace is on earth, and His good-will among men” (Lk. 2:14).
Today the entire world is anxious, just as the residents of Jerusalem were aforetime (Mt. 2:3), and so the angelic song about
peace on earth and good-will among men fills every Christian soul with peace and hope for a better future. For today the Saviour of the world lies in a manger, He who “does not break the bent reed and does not snuff out the smoldering flax” (Is.
42:3). “He is our peace, Who tore down the dividing wall” (Eph. 2:14) between heaven and earth, which had been erected by
human unrighteousness.
Mankind has contemplated this Divine Infant for over two thousand years, and from Him many derive life-giving strength which
transforms their life for the better. The Holy Fathers say that Christ came to the earth in order to raise us up to heaven, that he
became man, that we might become sons of God, that He became poor that we might be rich, and humble so that we might be
glorified.
It is a great sorrow to us all, that this year during the celebration of the Nativity holidays we experience a great trial as a result of
the coronavirus pandemic. Today our temples are affected by particular restrictions which prevent our faithful from receiving
necessary pastoral care. But the great feast which we celebrate, the Nativity of Christ, reminds us of God’s immeasurable love
for the human person. “God so loved the World, that He gave His Only-begotton Son, that all who beleive in Him should not
perish, but have eternal life” (Jn. 3:16).
Out of His great love for His creation, He made this world beautiful. But people often break their unity with God through their
sinful life and bring misfortune, sickness, and evil into the world. This pandemic, which has shaken the entire world, calls us as
Christians to meditate upon our own personal lives. God would not have permitted this pandemic to attain such world-wide development if it were not a reminder to all the people of the earth.
It is precisely the feast of the Nativity of Christ which witnesses to the fact that God does not leave us without His care. God not
only looks after the world as a whole, but after each person individually.
And so may the One born in Bethlehem, the Lord resting in the manger, spur each of us on to consider why we live and what
path we are following - the straight path of God, or the crooked path of sin. Faith in God calls all of us to battle with all manner
of evil and before anything else with our own personal sin.
During these holy days of the Nativity season let us prayerfully call upon the God-child Christ - our Saviour - so that He might
protect all of us from this terrible sickness.
We greet all of you with a sincere heart, dear brothers and sisters, with the great and salvific feasts of the Nativity of Christ, the
New Year, and the Holy Theophany. We especially greet our youth and children, and all of you God-beloved Christians in the
diaspora and in Ukaine.
May the coming new year be for all of us a year of spiritual growth, peace, good health, familial good fortune, and a Godblessed year of good fortune for all people throughout the world.

Christ is Born! Glorify Him!
With Archpastoral Blessings,
+YURIJ, Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of Canada
+ANTONY, Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and in the Diaspora
+JEREMIAH, Archbishop of the Ukrainian Orthodox Eparchy of Brazil and South America
+DANIEL, Archbishop of the Ukrainian Orthodox Church in the USA and Western Europe
+ILARION, Bishop of the Ukrainian Orthodox Church of Canada
+ANDRIY, Bishop of the Ukrainian Orthodox Church of Canada
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Різдвяне Послання о. Володимира
Христос Poждається !

Славімо Його!

Мої улюблені брати та сестри у Христі,
Ми робимо паузу на нашому шляху нового і кращого року. Коли Ісус
народився у Вифлеємі Юдейськім, відчувалося те саме, що зараз. Ісус
народився один у яслах лише зі своєю матір’ю Марією та батьком
Йосифом. Бог став людиною, і ніхто не прийшов привітати Його, за винятком
кількох пастухів та волхвів.
Сьогодні те саме відчувається, коли Ісус із Назарета приходить у формі
Євхаристії, і мало хто вітає Його. Тоді у Вифлеємі можна було доказувати, що
люди не знали, ким був маленький Ісусик. Сьогодні, ми можемо
аргументувати, що це пов’язано з пандемією.
Дивлячись назад, це був день, коли Божа любов і прощення прийшли до нас. Це зробило нас кращими
людьми та кращим світом. Щороку ми ставимося до дня Різдва Христового в теперішній час, а не як
історичне вшанування, а так, ніби Він народився знову, тому що це істина. Ми говоримо, що Христос
Народжується, і Христос Воскрес.
Ми не є історичною Церквою, хоча ми маємо історію. Ми говоримо, що ми - Церква майбутнього, тому що
у нас є Бог, який пропонує нам вічні благословення. Минулого 2020 року, у нас було мало душ під час
недільних Літургій. Ми можемо назвати ті дні “бездушними неділями”.
Ісус прийшов на Землю не до кількох душ, а до всіх душ і до всіх народів, "щоб усі були одно, як Ти, Отче,
у Мені, а Я в Тобі, щоб і вони були у Нас об’єднані, щоб світ увірував, що Ти Мене послав.”
Наша Церква була створена через 50 днів після Воскресіння Ісуса 33 року нашої ери. Того ж дня, 3000
людей прийшли послухати проповідь Петра, і всі вони на місці стали християнами і першими членами
Церкви. Це вже не була “бездушна Церква”.
Церква є тілом Христа par excellence.
Сьогодні початок нашого спасіння, бо Ісус всюдисущий, присутній у кожній церкві, і ми маємо постійний
доступ до Бога як у фізичному, так і в метафізичному плані.
Поки ми повернемося до відвідування Божественних Літургій, я закликаю вас заглянути всередину себе і
шукати свою душу. Ви може відчуватимете себе бездушними і позбавленими. Якщо це так, вам потрібно
піклуватися про свою душу і кормити її любов’ю, добротою, молитвою та спільнотою.
Коли Ісус народився, він був самотнім, як і ваша душа самотня без Бога, і Його народ був самотнім.
У це Різдво, Ісус пропонує і закликає нас - повернутися додому, і не бути самотніми.
Я хочу подякувати Богу за благословення нашої парафіяльної громади та за захист від цієї пандемії.
Я хочу подякувати нашому Митрополиту Антонію за палкі молитви та підтримку.
Я дуже вдячний тим, хто підтримував нашу парафію живою в нинішніх складних умовах коронавірусу:
Тамарі Воробій та Парафіяльній Управі; Григорію Олейнику та хористам; Паніматці Марті та
Сестрицтву; Олі Коффі та тим, хто допомагав у Церковній канцелярії та при обслуговуванні в храмі; Ані
Дидик Петренко за бюлетень, який був, зокрема, особливим у цей час фізичного відділення від
церкви; Юрію Петренку за сумлінну увагу до справ у вівтарі та до Літургійних відправ; Зофії Лаврашук за
просфори на всі Богослужіння; Світлані Козир за догляд за нашими квітами; Маркові Сендичу за
підтримку прямої трансляції Богослужінь; та багатьом іншим, які роблять так багато для нашої
Катедри. Я вдячний всім батькам, які привели до храму своїх дітей хрестити.
В кінцевому підсумку, цьогорічне Різдво не можна вважати бездушним Різдвом, бо ця парафіяльна громада
благословлена такою великою кількістю добрих і щирих душ.
Нехай Новонароджений Спаситель Благословить Усіх Вас!
Христос Народжується!
о. Володимир Штеляк
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Fr. Volodymyr’s Christmas Message
Christ Is Born!

Glorify Him!

My beloved brothers and sisters in Christ,
We pause in our run toward a new and better year. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, it felt the same, as it does now. Jesus was born alone in a manger with
only His mother Mary and Father Joseph. God became man, and nobody, but a few
shepherds and magi, came to greet Him.
Today it feels the same. When Jesus of Nazareth comes in the form of a Eucharist,
there are few to greet Him. There in Bethlehem, one can argue that people did not
know who the baby Jesus was. Today we can argue - it's due to a pandemic.
Looking back, it was the day God's love and forgiveness came to us. It made us better people and a better world.
Every year, we treat the day of the Nativity of Christ in the present and not as a historical commemoration, but as if
He is born again, because He is. We say Christ Is Born, and Christ Is Risen.
We are not a historic Church, even though we have history. We say we are a future Church, because we have a God
who offers eternal blessings to us. For the last year, we have had very few souls during Sunday Liturgies. We can
call those days “soulless Sundays”.
Jesus did not come for a few souls, but to all souls and to all nations, so "that all of them may be one, Father, just as
You are in me and I am in You. May they also be in Us, so that the world may believe that You have sent Me".
Our Church was established 50 days after the Resurrection of Jesus in the year 33AD. On that day, 3000 people
came to listen to Peter's sermon, and they all converted on the spot and became the first members of the Church. It
was no longer a “soulless Church.”
The Church is the body of Christ par excellence.
Today is the beginning of our salvation, because Jesus is omnipresent in every church, and we have perpetual access
to God in both the physical and metaphysical sense.
As we will transition back to attending Divine Liturgies, I call upon you to look within yourself and search for your
soul. It may feel soulless and deprived. If it does, you need to care for it and feed it with love, kindness, prayer, and
community.
When Jesus was born, He was lonely, just like your soul without God, and His people were lonely.
On this Christmas, the message Jesus offers us is to come home and not be lonely.
I want to thank God for blessing our parish community and protecting us from this pandemic.
I want to thank our Metropolitan Antony for his fervent prayers and support. I am very grateful to those who kept
our parish alive as if almost nothing happened.
My heartfelt gratitude to Tamara Woroby and the Parish Council; to Gregory Oleynyk and the choir members; to
Panimatka Marta and the Sisterhood; To Olga Coffey and those who assisted in the office and with Service ushering; to Anya Dydyk Petrenko for the bulletin that was most special during this time of physical separation from the
church; to Jurij Petrenko for diligent support of the altar and staff. To Zofia Lawreszuk for providing altar bread
for all Services; to Svitlana Kozyr for carrying for our flowers; to Marc Sendich for support of live streaming, and
many others who do so much for our Cathedral. I'm grateful to so many families who brought their children to be
baptized.
In the end, this is not a soulless Christmas, because this parish community is blessed with so many sincere and kind
souls.
May the Newly Born Savior Bless You All!
Christ is Born!
Fr. Volodymyr Steliac

Катедральний Дзвін
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Holiday Greetings from the Parish Council
As we say good-bye to a year that will long be remembered for many wrong reasons, we hope that all of you, nevertheless, are able to reflect on some golden memories
made.
Whether it was young couples starting out in life or welcoming new babies into
their families: OR families bonded and strengthened as parents and children worked
online at home together: OR reconnections made with long-lost friends and new friendships formed through use of the internet: OR finding ways to go that extra mile for a fellow parishioner and our parish organizations; OR adjusting to Sunday morning services
attended with masks or live-streamed --- we hope that you will find a way to smile, and
in that process also remember that you are part of our parish family.
Thanking you for your support, be it financial or in kind - and wishing you the
best in 2021!
Veselych Sviat! Chrystos Rodyvsia!

*******************************************************************************
*******************************************************************************
Рік, з яким ми прощаємося, був роком, який надовго запам’ятається нам
усім, як такий, що розділив наші життя на ДО і ПІСЛЯ. Коронавірус застав нас
зненацька. Але ми все-таки надіємося, що Ви зможете згадати і певні приємні
моменти 2020 року, які залишаться у Вашій пам’яті назавжди.
Чи це молоді пари, які розпочали новий етап свого життя, чи молоді
батьки, що тішилися поповненням своєї сім’ї народженням синочка або донечки;
ЧИ це сім’ї, які зблизилися і стали міцнішими, коли батьки і діти дистанційно
навчалися і працювали разом вдома; ЧИ це давні друзі, які віднайшли одне одного
чи нові дружби, які зав’язалися - за допомогою інтернету; ЧИ це надання
допомоги та підтримки потребуючому парафіянину чи одній з наших
парафіяльних організацій; ЧИ це пристосування до участі в ранкових недільних
Божественних Літургіях у церкві в масках, або дивлячись прямі трансляції
Богослужінь у себе вдома --- ми надіємося, що Ви знайдете причину радіти, і в
тому процесі теж пам’ятати, що Ви є частиною нашої парафіяльної родини.
Щиро дякуємо Вам за Вашу як фінансову, так і будь-яку іншу підтримку і
допомогу. Ми бажаємо Вам всього найкращого у Новому 2021 Році!
Веселих Свят!
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Розклад Богослужінь * ** СІЧЕНЬ
Наші Літургії також транслюються в прямому ефірі на нашому
Церковному вебсайті: http://www.standrewuoc.org/ Зайдіть туди і
натисніть на червону кнопку Watch Now
Неділя,

3 січня– Неділя перед Різдвом, Святих Отців
10:00 год рано - Божественна Літургія

Середа,

6 січня - НАВЕЧІР’Я РІЗДВА ХРИСТОВОГО
5:00 год. веч. - ВЕЛИКЕ ПОВЕЧІР’Я

Спільна Свята Вечеря в Церковній залі цього року НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ!
Четвер,

7 січня - РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
10:00 год рано - Божественна Літургія

П’ятниця,

8 січня - СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
8:00 год рано - Божественна Літургія

Неділя,

10 січня - Неділя після Різдва (Мучеників Нікомидії))
10:00 год рано - Божественна Літургія

Після Літургії - Літія за спочилих родичів і друзів на прохання жертводавців на Фонд
Пуансеттій.
Четвер,

14 січня - Обрізання Господа Нашого Ісуса Христа (Св. Василія Великого)
9:30 рано - Божественна Літургія

Неділя,

17 січня - Передсвято Богоявлення (Собор 70 Апостолів)
10:00 год рано - Божественна Літургія

Після Літургії - Панахида за спокій душі св.пам. Івана Колесника (40-й день упокоєння)
Понеділок,
Вівторок,

18 січня - НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ
5:00 год.веч. - Вечірня
19 січня - СВЯТО БОГОЯВЛЕННЯ
ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
9:30 рано - Божественна Літургія; Освячення Води

Неділя,

24 січня - Післясвято Богоявлення (Прп. Феодосія Великого)
10:00 год рано - Божественна Літургія

Неділя,

31 січня - Неділя 34 після П’ятидесятниці
10:00 год рано - Божественна Літургія

Після Літургії - Річні Парафіяльні Збори (деталі будуть подані згодом)
Катедральний Дзвін
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Liturgical Schedule *** JANUARY
Our Sunday Divine Liturgies are also being live-streamed on
our
Church website:
http://www.standrewuoc.org.
Click on the red Watch Now button.

Sunday,
January 3 - 30th Sunday After Pentecost (Sunday Before
Nativity; Holy Fathers)
10:00 AM - Divine Liturgy
Wed.,

January 6 - THE EVE OF THE NATIVITY OF CHRIST
5pm - Great Compline

(Parish Family Christmas Eve Supper will NOT BE HELD this year)
Thursday,

January 7 - THE NATIVITY OF OUR LORD, GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST
10:00 AM - Divine Liturgy

Friday,

January 8 - SYNAXIS OF THE THEOTOKOS
8:00 AM - Divine Liturgy

Sunday,

January 10 - Sunday After Nativity (Martyrs of Nicomedia)
10:00 AM - Divine Liturgy

After Liturgy - Litiya for the departed at the request of our Christmas Pointsettia Fund Donors.
Thursday,

January 14 - Circumcision of Our Lord Jesus Christ
9:30 AM - Divine Liturgy

(St. Basil the Great)

Sunday,

January 17 - Forefeast of the Theophany (Synaxis of the Seventy Apostles)
10:00 AM - Divine Liturgy

After Liturgy - Memorial Service - Panakhyda for the repose of the soul of Ivan Kolesnyk (40th
Day)
Monday,

January 18 - THE EVE OF THE THEOPHANY (Epiphany)
5PM - Vespers

Tuesday,

January 19 - HOLY THEOPHANY OF OUR LORD, GOD, AND SAVIOR JESUS CHRIST
BAPTISM OF THE LORD
9:30AM - Divine Liturgy; Blessing of Water

Sunday,

January 24 - Afterfeast of the Theophany (Ven. Theodosius the Great)
10:00 AM - Divine Liturgy

Sunday,

January 31 - 34th Sunday After Pentacost
10:00 AM - Divine Liturgy

After Liturgy - Annual Parish Meeting (details to follow)
Катедральний Дзвін
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Happy Birthday
Многая Літа

JANUARY
Sofia Spencer (02), Alexandra Jicul (03), Andrey Pogorelsky (03), Tanya Tschaikowsky
(04), Paulina Bazluk (06), Petro Korytnyk (06), Natalya Mozaejewski (06), Sergiy
Voloshyn (07), Danylko Steliac (09), Maryana Tsivka (09), Gloria Edyniak (10), Jessica
Ford (11), Daniel Ambrose (12), Halina Bazyluk (12), Nikita Cebaniuc (12), Volodymyr
Ivanenko (16), Zofia Lawreszuk (16), Tania Palamarchuk (16), Roman Andrews (17),
Matthew Stahl (17), Yuriy Korolchuk (20), Marika Jurach Garber (22), Tetyana Murza
(23), Sophia Salman (23), Brian Tunstall (23), Yaroslav Bodnar (24), Anastasia Panchenko (27), Yevgaen Poberezhnyuk (28), Mykhajlo Datsenko (29), Daniel Hamilton (30).
FEBRUARY
Walentyna Wasilczyk (01), Peter Barnaj (08), Mostafa Hosseini (09), Tia Maria Gramatova (10), Olga Coffey(11),
Pillip Zourzoukis (12), Kostyantyn Kolesnyk (13), Anna Christina Bilets (6), Panimatka Helena Podhurec (16),
Stella Rusin (16), Natalka Gryscha (17), Andrew Grogg (19), Maksym Yanevskyi (19), Oleksandr Muzylov (20),
Valentin Zabijaka (23), Bohdan Baczara (24), Lydia Czumak O`Neill (26), Larisa Pastuchiv Martin (27), Ivan Ross
(27), Kira Bezrodna (28), Hanja Cherniak (28), Benjamin M. Jensen (28).
Poinsettia Donations: $285.00
Antonina Dec $20.00
Olya Coffey $25.00
Olga Bruck $45.00
Anya & Jurij Petrenko $50.00
Inia & Brian Tunstall $50.00
Iryna Rybytva $85.00
Katarina Gramatova $10.00

10 січня о. Володимир відправить Літію на прохання жертводавців
Church Bulletin Sponsors:
Anya & Jurij Petrenko; Inia & Brian Tunstall; Olia Matula; Halyna & Thomas Swieczkowski;
Lydia Czumak O`Neill; Sonia & Petro Krul (PA); Olga Coffey; Jenni Fisher; Olena Korytnyk;
Eugenia & George Czumak; Valentina Limonczenko; Anna & George Stepanenko (CA).

Нові пожертви на Бюлетень:
В честь донечки Оленки складаю на Бюлетень $100.00 - Оля Матула;
Аня і Юрій Петренко - $100, Іня і Браєн Тонстал - $100, Соня і Петро Круль - $50
+++++++++++++++++++++++
З Різдвом Христовим і Новим Роком вітаємо всіх парафіян і друзів нашої Катедри. Щиро дякуємо за Ваші
щедрі пожертви і підтримку нашого Парафіяльного “Катедрального Дзвону”.
Blessed Ukrainian Rizdvo-Christmas and good wishes for a Happy & Healthy New Year! Thank You for Your generosity
and support of our Parish Cathedral Bell.

Христос Народжується! Славімо Його!

Christ is Born! Glorify Him!

Аня і Юрій Петренки

Anya & Jurij Petrenko
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Our Beautiful Newly Renovated St. Andrew UOC

Individual Donations - Church Exterior Renovation Fund
(as of 12/27/2020 - $17, 330.00)
ЩИРО ДЯКУЄМО!
MANY THANKS!
$10,000: Lydia Czumak O’Neill (in memory of parents Onysym & Agripina and brother, John)
$1,000: Demetrius & Tamara Stasiuk; Inia & Brian Tunstall; Tamara Woroby.
$500:
Halyna & Eugene Melnitchenko; Anya & Jurij Petrenko; Hania & Valentine Zabijaka.
$400:
Olha Matula ($200 in.mem. of husband Petro; $200 in honor of Halyna Swieczkowsky & Olenka
Matula Birthdays)
$300:
Olga Bruck.
$250:
Jenni Fisher.
$200:
Olga Coffey; Antonina Dec; Sonia & Petro Krul; Valentina Limonczenko.
Luda & Richard Murphy; Halyna & Thomas Swieczkowski.
$170:
Yevdokiya Blinovskikh (in honor of beloved daughter, Olha).
$180:
Tanya Littlefield ($50 in memory of father, Borys)
$100:
Walya Wasilczyk; Jason Wynnycky.
$70:
Raisa Zolotar
$60:
Anna Richardson
Пожертвування можна вносити особисто під час недільних Богослужінь, на нашій вебсторінці, використовуючи
PayPal, та звичайною поштою. Зверніть увагу на адресу нашої нової поштової скриньки.
Donations may be made in person during Sunday Liturgies, on our Church website using PayPal or by mail. Please note
new address for mailings:
St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral
P.O. Box 12076
Silver Spring, MD 20908
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Сестрицтво Св. Ольги - Фонд Допомоги Україні
Звіт від Сестрицтва Святої Ольги!
Гуманітарна допомога була надіслана:
1. Родині воїна Б. Лавриненка , який зараз лікується в шпиталі Ірпінь. (Мамі
Краслянській А). 1 шт
2. Волонтерам Бобровській, Шевченко - 3 коробки.
3. Воїн-координатор Косолапов з подальшим перерозподілом іншим сім’ям,
які мають дітей. 4 коробки, Львів
4. Прикордонний загін м. Краматорська, координатор Лукянова. Опікують
реаб. Центр, переселенці, 5 коробок.
5. Волонтер Панченко (вдови, діти) м.Часів Яр, - 1 коробка .
6. Марта Левченко, засновниця благодійного фонду «Місто добра», соц центр., 8 коробok, Чернівці.
7. Стебелєва Марія, координатор, соц захист, інклюзія, Вінниця - 3 коробки.
8 . Наказна Світлана засновниця центру (соц центр, Херсон , допомога малозабезпеченим, матерям з дітьми, сиротам) 4 коробки.
9. Волонтер Карпенко, Кривій Ріг, 1 коробка .
10. Отець Євген Орда, Чернігів, 1 коробка.
11. Волонтер Власенко, м. Чорноморськ, дитяче, 2 коробки.
12. Москаленко, школа, село Богуславець, 2 коробки.
13. Демко, засновниця Асоціації захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті Серця»діти, 1 коробка,
Вінниця.
14. Волонтер координатор, Басок Христина, соц. Центр, 2 коробки (села Н-Петрівці, Старі Петрівці, Вишгород р-н ).
15. Спільна допомога разом із Школою Українознавства ім. Шевченка у Вашингтоні, посилки волонтерам м. Львів,
Місто добра, Марта Левченко (+ 2 враховано), 6 коробок.
16. Волонтер Судак, Миколаїв, 2 коробка.
17. Реаб центр для військових, Клевень -1 коробка 18. Ушакова Галина, 2 коробки.
19. Євтушенко, Світловодськ -1 коробка.
20. Багатодітна сім’я Вовк -1 коробка.
21. Отець Михайло, м.Сміла -1 коробка.
22. Діти воїна Фесенко -1 коробка.
23. Військовий шпиталь, Львів -3 коробки.
24. Новицька, літня самотня людина -1 коробка.
25. Шепелявенко, Кагарлицький район -1 коробка.
26. Голубєва, Красногорівка -1коробка.
27. Явориченко, Вишгород -1 коробка.
28. Фіалка -1 коробка.
29. Волонтер Мельник - 2 коробки.
Всього: 63 коробки - заплатили за пересилку: $2,954.64
Гуманітарна допомога йде до центрів, фондів, де в нас є свої волонтери. Фонди і центри мають офіційні сторінки на
ФБ. Дістаємо подяки на нашу ФБ сторінку.
Пожертви:
$3,000.00 Юрій Чопівський з родиною
$. 30.00 Галина і Степан Максимюк
$. 20.00 Ярослава Француженко
Щиро Вам всім дякуємо і нехай Різдво Христове наповнить Ваше життя світлом, теплом, радістю і благополуччям.
Бажаємо Вам миру, добра, любові, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронитель оберігає Вас і Ваші родини!
З Різдвом Христовим і Новим Роком!
Сестрицтво Святої Ольги
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Відлітають сірим шнурком журавлі в вирій ...
Іван Колесник 1924 - 2020
Іван Колеcник був справді чудовою людиною. Він народився 3
березня, 1924р, в селі Вербське, Дніпропетровської області в
східній Україні. Іван пережив голод у 1932-33 роках. Батьки
виховали його в любові до Бога і його країни. У 1950-х роках
він іммігрував до США разом зі своєю дружиною
Надею Сонченко. Вона була справжньою опорою у його житті,
як і Іван для неї. У них було двоє дітей Енн і Ник. Бог також
поблагословив їх онуками та правнуками.
Після прибуття до Сполучених Штатів, Іван почав багато
працювати, щоб утримувати свою сім'ю в новому світі. Він
оселився у Трентоні, штат Нью-Джерсі, де був дуже активним
в місцевій Українській Православній Парафії. Іван був
успішним підприємцем, мав будівельну компанію, фабрику
шкіряного та текстильного одягу та низку магазинів. У 1995
році він переїхав до Silver Spring і придбав будинок за кілька кварталів від церкви. Він приєднався до нашої
СвятоАндріївської Української Православної Церкви і став дуже активним, багато років будучи членом
парафіяльної Управи та Церковної Бінґо Родини, присвчуючи безліч годин свого часу на користь нашої
Катедри. Після смерті коханої дружини Наді, він переїхав до Фронт Роял, штат Вірджинія, де побудував
новий будинок, щоб проживати там на пенсії. Але життя без Церкви та його парафіяльної громади було для
нього занадто важко. Важливо зазначити, що він їздив до церкви двічі на тиждень - по 1.5 години в один
бік. Одного дня він вирішив спакувати свої речі і повернутися до Silver Spring. Там він знову придбав
будинок недалеко від церкви. Незабаром він одружився з Надею Тайповою і мав по-справжньому гарні
останні 13 років свого життя. Вони поважали одне одного, підтримували одне одного і виявляли багато
любові. Іван був людиною, яка не могла жити без своїх людей, без своєї громади, без своєї Церкви. В
Україні він покинув своє сімейне село. У США, де б він не перебував, цього чоловіка з милою усмішкою і
лагідною вдачею, щиро вітали з відкритими обіймами. Тут у нашій парафії, саме Іван був тією людиною,
яка роками своєю притаманною йому милою усмішкою вітала як парафіян, так і гостей при вході до храму.
Він продавав свічки і кожному бажав “гарного дня!”
Для всіх нас ця людина, яка пережила сталінський Голодомор і прийшла в невідомий світ, може навчити
нас важливості наполегливої праці та завжди бути поруч із церковною громадою.
Іван Колесник упокоївся 12 грудня, 2020 - в навечір’я свята Св. Андрія - Покровителя нашої Катедри. Ми
молимось, щоб наш Всемогутній Бог благословив і прийняв новопредставленого Івана у Своєму Небесному
Царстві. Щирі співчуття висловлюємо його вдові, пані Наді, та його родині.
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Asleep in the Lord...Ivan Kolesnyk 1924 - 2020
Ivan Kolesnyk was a truly wonderful person. He was born in the village of Verbske in Dnipropetrovsk oblast in eastern Ukraine on
March 3, 1924. He was a 1932-33 Great Famine survivor. His parents raised him to love God and his country. In the 1950's Ivan immigrated to the United States with his wife, Nadia Sonchenko. She
was a true pillar in his life, as was Ivan for her. They had two children, Ann and Nick. They were also blessed with grandchildren and
great grandchildren.
Shortly after arriving in the United States, Ivan started to work hard
to support his family in the new world. He settled in Trenton, New
Jersey, where he was very active in the local Ukrainian Orthodox
Parish. Ivan Kolesnyk was a true entrepreneur and had a construction company, leather and textile clothing factory,
and several stores. In 1995 Ivan and his family moved to Silver Spring, Maryland, where he purchased a house a
few blocks from the church. He joined our St. Andrew Ukrainian Orthodox Parish and became very active, serving
for many years on the Parish Council as Treasurer and joining the Church Bingo Family, volunteering his time every Thursday night to help out. After the death of his beloved wife, Nadia, Ivan moved to Front Royal, Virginia,
where he built a new home to live in retirement. But life without the Church and his parish community proved to be
too difficult for Ivan Kolesnyk. It's important to note that Ivan commuted to church twice a week for 1.5 hours each
way. So, one fine day, he decided to pack up and move back to Silver Spring. And, once again, he purchased a
house just around the corner from His beloved Church. Soon after that, he married Nadia Taipova and had a truly
beautiful remaining 13 years of life. They were respectful of each other, cared for each other and exhibited much
love. Ivan was a person that just could not live without his people, without his community, without his Church. In
Ukraine, he left his family village for life in a new world. In the United States he was able to adapt to a new community wherever he went. And there, Ivan - the man with a kind smile and friendly disposition, was always welcomed with open arms. Here at St. Andrew’s, it was Ivan who for years greeted parishioners and visitors with that
smile, as he welcomed them at the entrance to our Cathedral, selling candles and wishing each and every one a nice
day. For us, this man, who survived Stalin’s Forced Famine and came to an unknown world, can teach us the importance of hard work and always being close to the church community.
Ivan Kolesnyk passed into Eternal Life on Saturday, December 12, 2020 on the eve of the Feast of St. Andrew - the
patron Saint of our Cathedral. We pray that our almighty God will bless and accept him in His Heavenly Kingdom.
Our deepest condolences to his widow, Nadia, and his family.

May His Memory be Eternal!
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Оголошення***Announcements
Нагадуємо, що через радість Рідва не ставатимемо на
коліна аж до 19-го січня.
Please note that, because of the joy of Christmas, our Holy
Church teaches that there is to be no kneeling during Church services
from January 7th until January 19th.

Протягом Різдвяних Свят, ми вітаємося специфічним Різдвяним вітанням “Христос Рождається!” і
відповідаємо “Славімо Його!” На Йордан, вітаємося “Христос Вхристився!” і відповідаємо “В Річці
Йордан!”
During every Christmas Season, we greet each other with the specific greeting: “Christ is Born!” and
respond with: “Glorify Him!”. On Epiphany, we greet each other with “Christ is Baptized!” and respond with “In
the River Jordan!” All greetings must be in the present and not in the past tense. (...is Born!...is Risen!!)

Посвячення Домів
З уваги на обмеження, встановені у зв'язку з коронавірусом, і заходами для запобігання поширенню
пандемії, цього року о. Володимир НЕ буде посвячувати домівок і НЕ відвідуватиме парафіяльних родин.
Якщо Ви відчуваєте потребу чи особисту духовну допомогу від настоятеля, зверніться безпосередньо до
о. Володимира.

Home Blessings!

Due to the restrictions currently in place for the prevention of the spread of COVID–19, Fr. Volodymyr
will NOT be blessing homes or making his annual visits to parishioners. If you feel the need or require spiritual guidance from the pastor, please contact Fr. Volodymyr directly.

TIME TO FILL OUT YOUR PLEDGE FORMS FOR 2021
Please see the letter from our Parish Council President Dr. Tamara
Woroby on page 20 of this bulletin for details.
ЧАС ВИПОВНИТИ АНКЕТУ ВАШИХ ВНЕСКІВ-ПЛЕДЖ НА 2021р.
Прочитайте, будь ласка, лист голови нашої Парафіяльної Управи д-р
Тамари Воробій на сторінці 20-ій цього листка для докладнішої
Church Calendars for 2021 have been printed, are free and can be
picked up at the Church.
Церковні календарі на 2021 рік видруковані, безкоштовні і Ви
можете їх придбати в нашому храмі.
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Многая Літа, Отче Володимире! Happy Birthday, Fr. Volodymyr!
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Підготовка Нашої Катедри До Різдва

Олена Коритник і Оля Брук раді
допомогти.
Olena Korytnyk & Olga Bruck are
happy to help.

Ольга Барнай взялася за
прибирання на кухні.

Люба Дудра, Алла Петрашкевич і Надя
Колесник вибирають прикраси на
ялинки.

Olga Barnaj volunteers for
kitchen duty.

Luba Dudra, Alla Petrashkewyz & Nadia
Kolesnyk sort the decorations.

Григорій Каповський ставить світла
на Різдвяну ялинку на сцені.

Команда помічників урочисто вбирає
Різдвяні ялинки в Церкві.

Hryhoriy Kapovsky strings lights on
the Nativity tree on the stage.

A team of helpers decorates the Christmas
trees in the Church.

Люба Дудра, Надя Колесник і Соломія
Горохівська прикрашають ялинку на залі.
Маленький Матейко Підківка заглядає за Св.
Миколаєм.
L. Dudra, N. Kolesnyk & Solomia Gorokhivska trim
the tree while Matejko Pidkivka is on the look out for
St. Nicholas.

Світлана Козир старанно доглядає за церковними різдвяними
квітами - пуансеттіями.

...і ось, наша Катедра готова на Різдво!

Svitlana Kozyr lovingly cares for the Cathedral flowers - pointsettias.

...and voila, our Cathedral is ready for Rizdvo!
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Sisterhood Prepares Shipment of Aid to Ukraine
Our St. Andrew Cathedral
Sisterhood of St. Olha packs
hundreds of donated cuddly
toy stuffed animals for orphans and needy children in
Ukraine.
*Thank You to Iryna Rybytva for
spearheading this project.

Сестрицтво Св. Ольги при нашій СвятоАндріївській Катедрі спакувало кілька сотень
подарованих м’яких дитячих іграшок для сиріт і потребуючих діточок в Україні.
Дякуємо Ірині Рибитві, яка ініціювала цей проект.

Люба Дудра опинилася в пастці м’яких плюшових
звірят, з якими вона прощалася перед їх відправкою в
Україну.
Luba Dudra finds herself trapped by dozens of toy stuffed
animals, whom she bids farewell to before their departure to
Ukraine.

На празник Святого Миколая Чудотворця до нас завітала київська
художниця і випускниця Львівської Академії Мистецт Валентина
Мусієнко. Гостя привезла з собою свої оригінальні твори, які вона
виставила на показ/продаж в нашій Парафіяльній залі..
On the Feast of St. Nicholas we were honored by a visit by Kyiv artist
Valentyna Musiienko. Our guest, who is a graduate of the Lviv Academy of Arts, brought along some of her original artwork, which she displayed in our Parish Hall.
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St. Andrew
Ukrainian Orthodox Cathedral
Metropolitan Washington D.C.
15100 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20905

November 18, 2020

Український
Православний
Собор
Св. Ап. Андрія
Вашинґтон, США

His Eminence Metropolitan
Antony
Cathedral Bishop
***
Fr.Volodymyr Steliac
Cathedral Pastor
Home: (301) 384-9182
frvsteliac@gmail.com
***
Tamara Woroby
Council President
(301) 622-5456
***
Olga Coffey
Office Administrator
(703) 606-9525
admin@standrewuoc.org

Dear Brothers and Sisters in Christ,
Glory to Jesus Christ!
Even though 2020 has been a tumultuous year, we have many blessings to be grateful for,
including the support that so many of you have provided to keep our parish strong. As we
come to the end of this year, and look forward to next year with hope, we ask that you
once again make a formal pledge to sustain our parish, as you have done in the past.
God has blessed us with family and dear friends. These are certainly at the center of our
life. A major element in our life is also our Orthodox Faith - our church and parish community. We have been blessed with abundant talents and many of you have used them to
help our parish flourish. Whether supporting our church ministries, events like the
Ukrainian Festival, or our brothers and sisters in Ukraine, over the years, together we
have accomplished a lot. We have been good stewards of our finances, and volunteered
thousands of hours of hard labor, so that we could cover expenses (be they for operation
and maintenance or extensive renovations of our almost 40 year old complex and large
property.)
While in the past few years, our hall rental has been our main income generator, supplemented somewhat by revenues from our Festival, COVID has made these impossible, and
thus our primary revenue source has dried up for the foreseeable future. To operate in
2020, we have had to rely on your increased generosity, and also had to dip into financial
reserves built up by decades of hard work and diligent stewardship.
Due to present difficult circumstances, we are asking that you examine your own finances, and consider making a larger than usual pledge for 2021. Typically, in the past we
have suggested a minimum pledge of $1200 a year per family. Some can do more some
can do less. If you cannot fulfill your pledge it is strictly between you and God, and no
judgement is passed on you by us.
We ask that you fill out a pledge form before January 1, 2021 as this allows us to budget
efficiently. As you see, we have become critically dependent on pledges and ask that you
take this into consideration.
We thank you for your active charitable contributions.
Attached you will find the form. Please complete it and return it to the church office or
email it to bobicc@aol.com.
Sincerely,
Fr. Volodymyr

Катедральний Дзвін

Tamara Woroby & Church Council
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St. Andrew
Ukrainian Orthodox Cathedral
Metropolitan Washington D.C.
15100 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20905

Український
Православний Собор
Св. Ап. Андрія
Вашинґтон, США
His Eminence
Metropolitan Antony
Cathedral Bishop
***
Fr.Volodymyr Steliac
Cathedral Pastor
Home: (301) 384-9182
frvsteliac@gmail.com
***
Tamara Woroby
Council President
(301) 622-5456
***
Olga Coffey
Office Administrator
(703) 606-9525
admin@standrewuoc.org

Pledging and Stewardship for 2021
Between January 1, 2021 and December 31, 2021, I/we
pledge to donate a minimum total sum of $_________
to support our beautiful St. Andrew Ukrainian Orthodox
Cathedral.
Name/s:
______________________________________________
Signature:
__________________________________________
Address:
__________________________________________
__________________________________________
Phone:
__________________________________________
Email:
__________________________________________
***********************************************
Please pass it on to office administrator Olga Coffey
OR return this form by mail to:
St. Andrew UOC
P.O. Box 12076
Silver Spring, MD 20908
OR scan/email to:
admin@standrewuoc.org
Катедральний Дзвін
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