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Огласительного Слова Св. 

 
 

 

  Свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього встановлено в пам’ять 

знайдення та піднесення Хреста Господнього. Ця знаменна подія відбулась за імператора Констянтина 

Великого, який першим з римських імператорів припинив гоніння на християн. 

   Рівноапостольний імператор Констянтин бачив на небі Боже знамення – Хрест із 

написом «Цим переможеш». Гаряче бажаючи відшукати Хрест, на якому був розіп’ятий Ісус Христос, 

Констянтин направив в Єрусалим свою матір, благочестиву царицю Олену. Хоча свята цариця Олена до 

цього часу була вже в похилому віці, вона з натхненням взялась за виконання доручення. 

За переказами, у справі знайдення Чесного Хреста Господнього надав 

допомогу один єврей на ім’я Юда. Він привів царицю Олену до того місця, 

де був насипаний великий пагорб з землі, де колись римський цар Адріан 

побудував капище на честь язичницької богині Венери. Коли зруйнували 

ідольський храм, розкопали землю, були знайдені місце Гробу 

Господнього Воскресіння, а також Лобне місце — місце розп’яття Христа. 

Поблизу Лобного місця знайшли три хрести, цвяхи і дощечку з написом на 

трьох мовах, яка була прибита над головою розп’ятого Спасителя. 

 Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розіп’ятий Спаситель, 

патріарх Макарій по черзі став підносити хрести один за одним до 

померлого, тіло якого в цей час несли для поховання. Приклали перший і 

другий та нічого не відбулось, і коли поклали третій хрест, покійний ожив. 

Побачивши воскреслого, всі переконалися, що знайдено Животворчий 

Хрест. 

 Християни, що в великій кількості прийшли поклонитися Святому Хресту, просили святителя 

Макарія підняти Хрест, щоб всі могли, хоча б здалеку, благоговійно споглядати Його. Тоді Патріарх і інші 

духовні особи почали високо піднімати Святий Хрест, а народ, взиваючи: «Господи, помилуй», поклонявся 

Чесному Древу. Звідси і отримав свій початок і назву празник Воздвиження Чесного і Животворящого 

Хреста Господнього. 

 Кожен з нас все своє життя освячує хрестом і хресним знаменням. З раннього дитинства і до самої 

смерті кожен християнин носить на собі, на своїх грудях хрест, як знак Христової перемоги і нашого 

захисту та сили. Кожну справу ми починаємо і закінчуємо хресним знаменням, роблячи все на славу 

Христову. Хресним знаменням ми починаємо день, і з хресним знаменням ми поринаємо в сон, закінчуємо 

день.          

              

    (Фото) Наш Катедральний Хрест, прикрашений пані Любою Дудрою та її внучкою 

Іванкою Соловйовою, спочиває на Тетраподі в нашому Соборі на свято Воздвиження 

Чесного і Животворчого Хреста Господнього. 27-го вересня, 2022 р. 

 

 

 

Хрест - знамення перемоги Христа 
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 Whoever possesses the Cross owns a treasure. This treasure, is the most 
excellent of all that is good in name and in fact. Through the Cross our salvation 
attains its ultimate greatness and our state of original justice is restored. Without 
the Cross, Christ would not have been crucified. Without the Cross, He who is 
Life would not have been nailed to the wood. If He had not been crucified the 
blood and the water, fonts of immortality, which purify the world would not 
have flowed from His side. The lien of the debt which our sins contracted would 
never have been torn in two, we would not have been released from bondage, 
we would not have enjoyed the fruit of the tree. Paradise would yet be closed to 
us. Without the Cross, death would not have been defeated nor the abode of the 
dead vacated. 

 Thus, the Cross is a great and glorious treasure. Great - because it is the 
source of countless favors which, like the miracles and sufferings of Christ, play 
a decisive role in His work of salvation. Precious, because the Cross signifies 
the suffering and at the same time the victory of God: suffering, because on the 
Cross He voluntarily tasted death. And victory: through the Cross the devil re-
ceived a mortal wound, and death, with Him was overcome. On the Cross the 

gates of the kingdom of death were pulled down and the Cross became the salvation of all men. 

      The Cross is also called the glory and the exaltation of Christ. It is the 
chalice overflowing of that which the Psalm speaks to us and the culmination of all the torments which Christ suf-
fered for us. Christ Himself teaches us that the Cross is this glory when He says: the Son of Man has entered into 
His glory, and ‘God has received His glorification through Him, and God has clothed Him with Нis own glory (cf. 
John 13:31-32). Again: Glorify me Father, with the glory I had before the world existed (John 17:5). And again: Fa-
ther, glorify Your name. And suddenly there were heard these words from heaven: I have glorified it and will glorify 
it again (John 12:28) - words which referred to the glory which He would obtain on the Cross. 

      Christ also teaches us that the Cross is this exaltation when He says: I, 
when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself (John 2:32 - 33). It is evident, therefore, that THE 
CROSS IS THE GLORY AND THE EXALTATION OF CHRIST. 

 

         St. Andrew of Crete, Bishop +A.D. 740 

 

 The Finding of the Cross of Christ and its Elevation in the 4th century has become a beloved Feast day. Ini-
tially, this feast was associated with the dedication of the Church of the Resurrection (called by some the Holy 
Sepulchur) in Jerusalem. But it soon became a great Holyday in its own right, especially after the Cross was re-
gained in the 7th century. Crowds came to venerate the Sacred Wood, and so the Patriarch raised the Cross on high 
as the faithful proclaimed, “Lord, have mercy!” 

 

 

(Photo above) Our Cathedral Cross, beautifully decorated by pani Luba Dudra and her granddaughter 
Ivanka Solovyova) as it rested on the Tetrapod for the Feast of the Elevation of the Holy Cross. September 
27, 2022. 
 

  

THE CROSS  -  THE EXALTATION OF CHRIST 
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Літургії також транслюються в прямому ефірі на нашому Церковному вебсайті:  
http://www.standrewuoc.org.  Зайдіть туди і натисніть на червону кнопку  Watch Now 

       

     ЖОВТЕНЬ 
 

Неділя 2 жовтня  НЕДІЛЯ  ПІСЛЯ  ВОЗДВИЖЕННЯ  ЧЕСНОГО  ХРЕСТА 

  10 год. рано Божественна Літургія  

 Після Літургія ОБІД (спонсорований д-ром Степаном Євичем)                                                 
   у пам’ять БРАЄНА ТАНСТАЛЛА. Родина запрошує всіх. 

Неділя 9 жовтня - Представлення св. Апостола і Євангеліста ІОАНА БОГОСЛОВА 

  10 год. рано Божественна Літургія  

П’ятниця 14 жовтня  СВЯТО  ПОКРОВИ  БОГОРОДИЦІ 

  9 год. рано  Божественна Літургія  

Неділя 16 жовтня   18-та Неділя після П’ятидесятниці 

  10 год. рано  Божественна Літургія  

Неділя 23 жовтня  19-та Неділя після П’ятидесятниці  

  10 год. рано  Божественна Літургія  

Неділя 30 жовтня 20-та Неділя після П’ятидесятниці 

  10  год. рано  Божественна Літургія  

 

  
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Розклад Богослужінь  -  ЖОВТЕНЬ 

У неділю, 25 вересня з нами у нашому Соборі молилися ГЕРОЇ - ВОЇНИ УКРАЇНИ: старший лейтенант 
Данило Двасилинюк, рядовий Стас Чабанєнко, капітан Микола (Енейко) Кобільник,  старший матрос Павло 
Грельов. 

 БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ і БЕРЕЖИ НАШИХ МУЖНІХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!  
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  Liturgies are also being live streamed on our Church website:     
         http://www.standrewuoc.org.  Click on the red Watch Now button.    

  

     OCTOBER 

    

Sunday October 2 Sunday After THE EXHALTATION OF THE HOLY CROSS   

  10:00am   Divine Liturgy  

 After Liturgy Luncheon (sponsored by Dr. Steve Yevich)                                                                                

   In Loving Memory of  BRIAN TUNSTALL. All Are Invited.  

Sunday October 9 Repose of the Holy Apostle and Evangelist John the Theologian 

  10:00am   Divine Liturgy     

Friday  October 14 PROTECTION OF OUR MOST HOLY LADY THE  THEOTOKOS  
  9:00am   Divine Liturgy 

Sunday October 16 18th Sunday After Pentecost   

  10:00am   Divine Liturgy 

Sunday October 23  19th Sunday After Pentecost  

  10:00am   Divine Liturgy 

Sunday October 30  20th Sunday After Pentecost 

  10:00am   Divine Liturgy 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Liturgical  Schedule ***OCTOBER 

Praying with us on Sunday, September 25, were 4 Heroes-Defenders of Ukraine: (L-R) First Lieutenant Pavlo Dvasyniuk, 
Infantryman Stas Chabanyenko, Captain Mykola (Eneyko) Kobeelnyk, Seaman First Class Danylo Hrelyov. 

  GOD, PLEASE BLESS AND PROTECT OUR BRAVE DFENDERS OF UKRAINE! 
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“Любі брати і сестри! Коли ви бачите,що відроджується                                       
            наша Українська Церква, лунає в храмах і школах наша 
          рідна мова, починається наша рідна освіта, то знайте,                   
               що це відроджується душа нашого народу. Та  душа 
                        народня, якої нічим не можна замінити…” 
                                                                         
  Митрополит Василь Липківський  

 
     На  свято Покрови Пресвятої Богородиці припадає визначна 
подія в житті нашого народу - 1921 року в св. Софіі, в Києві, 
відбувся Перший Всеукраїнський Православний Церковний 
Собор, на якому було проголошено Автокифалію Української 

Православної Церкви (Незалежність) - та через рукоположення  духівництва (за старим Александрійським 
звичаєм)  Собором було висвячено і проголошено духовного провідника українського народу  - протоєрея 
Василя Липківського  - Першим Митрополитом Київським і всієї України i створено ієрархію УАПЦ. 
 
     Церемонія висвяти була дуже урочиста і зворушлива. Вся Софіївська площа перед церквою була 
заповнена людьми, багато було на колінах і руками торкалися попередника. І так утворився ланцюг - до 
самого престолу в церкві. 
 
Віра і Церква дають людині і народові духовність. І як добре це зрозуміла росія - наш поневолювач, 
відібравши від нас нашу (Українську) Православну Церкву в 1686р. і підпорядкувавши їі собі під 
московський патріархат і, яка страшна трагедія народу, коли Церква на Україні ворожа до всього, що 
українське. Це тривало століттями. У вогні і бурі Революції, Україна 22 січня 1918 року проголошує 
Незалежність. По всій країні пробуджується церковний рух. 
       
29 червня 1919р. в Софіївському Соборі, де о. Василь Липківський був настоятелем в той час, була 
відправлена перша Служба Божа українською мовою.  Але чорною хмарою москва наступає на Україну.  
 
Мілітарно ми зазнали трагічної поразки. Україна не дістала жoдної допомоги від Атланти. 
Силою, oбманом і насиллям більшовики окуповують українські землі, iде запекла боротьба. В Києві кілька 
разів міняється влада. По всій Україні повстанські загони боряться з більшовиками, які врешті перемагають. 
Військо УНР відступає на захід. Але УАПЦ під керівництвом Митр. Липківськогo росте. Їхня ціль - 
врятувати духовність народу, повернути йому втрачену віру може тільки рідна українська Церква. І 
стається чудо! Найбільша подія в нашій історії після проголошення 22 січня 1918р. Незалежності. Наступає 
духовний відрив від росії, від російської церкви, від московського патріархату. Немов чудом з’являються 
безстрашні ідеологи Української Православної Автокефалії - Володимир Чехівський і Митрополит Василь 
Липківський і вірні послідовники з усіх куточків України. В складних умовах гонінь совєтським режимoм 
вони несли слово Христове й молитву рідною мовою. УАПЦ стала осередком духовної самобутності 
українського народу. Від її кореня пішли паростки Українських Православних Церков за межами 
України.  На прохання українців з Канади, Митр. Липківсъкий висвятив у єпископи Івана Теодоровича, 
який став Митрополитом УПЦ в США. 
 
    В Осередку УПЦ в США, в українському Пантеоні (South Bound Brook, NJ), поряд  з Церквою, з 
ініціативи ОДУМ-у (Об’єднання Демократичної Української Молоді) споруджено величний Пам’ятник 
Митр. Василю Липківському. 
 

Через Терни До  -  Бога 
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 Урочисте Посвячення Пам’ятника 
Митрополитові Василеві Липківському і Бенкет 
відбулися 23-го жовтня, 1983 року. 
  
 Наш парафіянин Петро Матула був головним 
промовцем на Бенкеті. Жертводавці - шанувальники 
Спадщини Митр. Липківського приєдналися з усього 
світу.  
 
 Та москва жорстоко знищила Митр. 
Липківськогo, всіх ієрархів, духовенство і  вірних 
УАПЦ, а церкви поруйнувала, або використовувала 
як конюшні чи склади. 
 
 В пошані до духовної спадщини УАПЦ 1920-х 
років, у молитві  за спокій душ її мучеників єднаються 
українці, де б вони не проживали. 
   
  В 2018 році нарешті сповнилася мрія багатьох 
поколінь - наша Православна Церква України отримала 
ТОМОС - від Вселенського Патріарха і офіційно стала  
КАНОНІЧНОЮ і НЕЗАЛЕЖНОЮ ЦЕРКВОЮ! 

 
Але 24-го лютого цього року Україна і світ стали перед 
новою загрозою з боку москви. путін брутально і 
безпідставно вторгнувся в Україну і руйнує та нищить і  
мордує її людей і загрожує світові. Мільйони 
незахищених від бомб і ракет українців стали 
біженцями, і все це на очах усього світу - на всіх 
екранах TV. 
  
Та з Божою волею Україна переможе! Ввесь світ 
подивляє хоробрість та мужність українців і допомогає 
зброєю та гуманітарною допомогою. Світ нарешті 
зрозумів підлість агресора та загрозу, яка мусить бути 
спинена і покарана!            Боже, спаси Україну!        
                                      
                                            СЛАВА УКРАЇНІ і ВСІМ, ХТО ЇЇ ЗАХИЩАЄ! 
         
  
 ( Подала: Оля Матула на основі “Mартирології Українських Церков”, редактор: Осип Зінкевич ) 
 

 

 
 

Через Терни До  -  Бога (продовження) 

Пам'ятник Митрополитові Василеві 
Липківському на Українському Цвинтарі в 
Баунд Бруці.   
(Скульптор Петро Капшученко) Відкритий та 
освячений 1983р.  



8  
Катедральний Дзвін Cathedral Bell 

     “Де твоє, смерте, жало? 
Де твоя, пекло, перемога? 
Воскрес Христос — і ти 

повалене! Воскрес Христос 
— і                                            

       попадали демони! 
Воскрес Христос — і 
радіють ангели! Воскрес 
Христос — і життя 
триває! Воскрес     
          Христос — і немає 
жодного мертвого в гробі! 
Христос, що воскрес із 
мертвих, став початком 
померлих. Йому слава і 
держава на віки віків. 
Амінь.” (Закінчення 
Огласительного Слова Св. 

 
 

 

Возлюблені у Христі друзі та благодійники, 

   

 

 Бажаєте зробити внесок у майбутнє Церкви, допомагаючи 
підтримати людей, які звершуватимуть Таїнства, священичі 
обов’язки та духовну опіку Вами, Вашими дітьми та онуками ?
      

 

 

Вже більше 47 років Українська Православна Богословська Семінарія Святої Софії навчає та виховує 
православних священиків та мирян згідно з вченням та традиціями Церкви. Ці священики та миряни 
сьогодні служать потребам Українських Православних Християн не тільки в Сполучених Штатах Америки, 
але і у всьому світі: Бразилії, Україні, Португалії, Канаді та Німеччині. 

 

Це можливо було лише завдяки щедрості благодійників, за рахунок яких, Семінарія змогла продовжувати 
існувати протягом останніх чотирьох десятиліть. Усі вірні, як і Ви тепер, послідовно виявляли свою віру та 
підтримку у навчальному процесі, який отримують наші священики, щедро сприяючи багатьом потребам 
Свято-Софіївської Семінарії. 

 

Без Вашої підтримки, ми не можемо продовжувати. Ми потребуємо священиків, як ніколи перед цим, і 
Свято-Софіївська Семінарія є єдиним місцем у Сполучених Штатах, де навчаються Українські Православні 
священики. Склавши пожертву на Семінарію, Ви не тільки виконуєте великий благодійний внесок, за який 
Вас нагородить Бог, але також допомагаєте світу, який страждає від багатьох викликів і забезпечуєте своє 
майбутнє та майбутнє багатьох інших.  

 

Це звернення дає реальну можливість тим людям, які вирішили посвятити своє життя Церкві. В середньому, 
річні витрати, пов’язані із навчанням одного семінариста на чотирирічному навчальному процесі, 
перевищують $20,000 на рік. Всі пожертви на Семінарію звільнені від федерального оподаткування.  

 

Щоб подякувати Вам у більш молитовний спосіб, ми звершуємо щоденні Богослуження у Семінарії та 
молимось за наших ближніх та благодійників Семінарії. Ми також просимо Вас щоденно молитися за нас.  

 

Нехай Бог благословить Вас у досягненні Вашої небесної мети! 

 

 

   У  Христі,  

+Даниїл, Милістю Божою Архієпископ та Академічний Декан Семінарії Святої Софії 

 

 

Звернення Академічного Декана  

Семінарії Святої Софії 



9  
Катедральний Дзвін Cathedral Bell 

     “Де твоє, смерте, жало? 
Де твоя, пекло, перемога? 
Воскрес Христос — і ти 

повалене! Воскрес Христос 
— і                                            

       попадали демони! 
Воскрес Христос — і 
радіють ангели! Воскрес 
Христос — і життя 
триває! Воскрес     
          Христос — і немає 
жодного мертвого в гробі! 
Христос, що воскрес із 
мертвих, став початком 
померлих. Йому слава і 
держава на віки віків. 
Амінь.” (Закінчення 
Огласительного Слова Св. 

 
 

 

       

Dear Friends and Benefactors, beloved in the Lord: 

 Would you be willing to make an investment in the future of the 
Church by helping support the men who will bring the sacraments, 
priestly presence and spiritual guidance to you, your children and 
grandchildren? 

 

  

For over 47 years now, St. Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary has been forming Orthodox priests 
and lay community leaders according to the teaching and traditions of the Church. These priests and lay leaders cur-
rently serve the needs of Ukrainian Orthodox Christians not only in the United States of America, but truly all 
around the world: in Brazil, Ukraine, Portugal, Canada and Germany. 

 

It has only been through the generosity of benefactors that the Seminary has been able to continue in existence over 
the past four decades. Faithful like you have consistently shown their belief in and support of the formation that 
their priests are receiving by contributing generously to the many needs of St. Sophia Seminary. 

 

Without YOU, we cannot continue. Our world needs priests as never before, and St. Sophia Seminary is the 
only place in the United States where Ukrainian Orthodox priests are being formed. 

 

This appeal provides a tangible way to give to those men who have chosen to give their lives to the Church. The av-
erage annual expense associated with the cost of educating one seminarian in a four-year formation period for the 
Holy Priesthood is more than $20,000 per year. 

 

By sending a donation*** to the Seminary, you are not only performing a great act of charity that will be specially 
rewarded by God, you are also helping a world that is afflicted with so many challenges and providing for your fu-
ture and the future of many others. 

 

 To thank you in a more lasting manner, we offer our daily liturgical services for the friends and benefactors of the 
Seminary. We also ask that you pray for us daily. 

 

May God bless you in the pursuit of your heavenly goal! 

 

  In Christ,  

  +Daniel,  By the Grace of God Archbishop and Provost of St. Sophia Seminary 

 

 

***(ALL donations to the Seminary are tax-deductible.) 

Appeal from the Provost of St. Sophia  

Ukrainian Orthodox Theological Seminary 
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          У  четвер, 15 вересня 2022 року, після довгої та важкої 
недуги, відійшла у Божу Вічність наша улюблена і віддана 
парафіянка  Паніматка ГАЛИНА ПОДГУРЕЦЬ.  

Паніматка Галина народилася 16 лютого, 1945 року в Чехії в родині Марії 
Стасів і Джона Міка. 

Від 5-го року життя до 16-го, Пм Галина виховувалася в монастирі в Польщі. У 
16 років вона переїхала до української громади в Торонто, Канада, де зустріла 
“любов свого життя”, Григорія. Вони повінчалася 11-травня, 1968  р., а у 1976 
році вони переїхали до Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, де приєдналися до 
місцевої Української Православної Церкви св. Володимира. У 1984 році 
Подгурці переїхали до Саут-Баунд-Бруку, штат Нью-Джерсі, і там відвідували 

Українську Православну Церкву-Пам’ятник св. Андрія. А вже в 1985 році вони переїхали до Сільвер Спрінґ, 
штат Меріленд, Тут о. Григорій був настоятелем і став ініціатором побудови нашого нинішнього чудового 
Українського Православного Собору св. Андрія. 

Паніматка Галина любила свою Церкву, готувала та забезпечувала їжею на всіх її заходах. Коли будувався 

новий Собор, Пм. не стояла осторонь. Вона тяжко працювала разом з парафіянами та членами Парафіяльної 

Бінґо Родини на чолі з Юрком та Женею Чумак, щоб придбати додаткові кошти на завершення будівництва 

нового храму. Вона була люблячою дружиною, матірю і бабцею та відданою Паніматкою та парафіянкою.  

Похоронні відправи відбулися в нашому Соборі 19-го вересня і в Церкві - Пам’ятнику Св. Андрія в Баунд 

Бруці 20 вересня. Тіло Покійної Паніматки Галини спочило на Українському Православному Цвинтарі в 

Баунд Бруці поряд з могилою її чоловіка, о. Григорія. Наша Парафіяльна Родина складає щирі співчуття 

дочці Марусі Мелакрінос з чоловіком о. Лукою та донями Геленою, Мією та Магдаленою, та дочці Олі Сталь 

з чоловіком Алом та сином Матвійком.                       Нехай Пам’ять Про Неї Буде Вічною! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Св. Пам. Паніматка Галина Подгурець (1945 - 2022) 

Паніматка Галина 
святкує Різдво з 
родиною. 

(Січень, 2022 р.) 

Онуки Матвійко, Гелена, 
Мія і Магдалена відвідують 
Бабцю  “через скло” підчас 
пандемії  COVID. (2020 р.) 

Митрополит Антоній молиться 
над могилою св. пам. 
Паніматки Галини  на 
кладовищі у Баунд Бруці. 
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 Our beloved  Parishioner Panimatka Halyna Podhurec fell Asleep 
in the Lord on Thursday, September 15, 2022 at Sagepoint Senior Living 
Services in La Plata, Maryland.   May Her Memory Eternal! 
 
Panimatka Halyna was born on February 16, 1945 in the Czech Republic to the late    
Maria Stasiw and John Mik. 
 
From the ages of 5-16, young Halyna was raised in a monastery in Poland. At the age of 
16 she moved to a Ukrainian community in Toronto, Canada, where she met and on May 
11, 1968 married the love of her life, Hryhorij. In 1976 they couple moved to Los Ange-

les, California where they joined the St.Volodymyr Ukrainian Orthodox Church. Then, in 1984 they moved to South 
Bound Brook, NJ and attended St Andrew Ukrainian Orthodox Memorial Church. It was in 1985 that the Podhurec 
family moved to Silver Spring, Maryland, where Rev. Hryhorij became the pastor and the driving force in the build-
ing of St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral that to this day proudly graces New Hampshire Avenue. 
 
Pm. Halyna loved the Church, cooking and providing food at all of its events. She valued and cherished her role as 
Panimatka. When funds were being raised for the construction of our beautiful Cathedral, she worked tirelessly 
alongside parishioners and members of the Parish Bingo Family, led by George and Zhenya Czumak, to provide  
much needed additional capital for the project. Her responsibility was the kitchen and preparing food and refresh-
ments for the players.and workers. Needless to say, she did a great job. Assisted by volunteers, the meals prepared by 
Panimatka were always a big hit and never left anyone hungry. Throughout her life she remained a loving and dedi-
cated Panimatka, Wife, Mama, Babchi and Parishioner. She will be greatly missed by all... 
 
St. Andrew Cathedral Parish Family extends sincere condolences to her daughters Marusia Melackrinos and her hus-
band Fr. Luke, and Olga Stahl and her husband Al Stahl, and grandchildren Helena, Magdalena, Mia and Matthew. 
Memorial Funeral Services were held on Monday, September 19, at our Cathedral. The following day, an additional 
Funeral Service was held at St. Andrew Ukrainian Orthodox Memorial Church in S.Bound Brook, N.J. Panimatka . 
Halyna was buried in the Church Cemetery next to her beloved husband, Rev. Hryhorij.   Vichnaya Pamyat! 

Panimatka Halyna Podhurec (1945 - 2022) 

Fr. Volodymyr reads special prayers 
during the Funeral Services at St. An-
drew Cathedral on Monday evening, 

In our Cathedral Hall the Podhurec Family set up a 
touching Memorial Photo Tribute celebrating the life 
of their Loving Mama and Babchi and our Beloved and 
Devoted  Parishioner,  PANIMATKA HALYNA.  
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  Свято Покрови Пресвятої Богородиці 

Свято з'явилося у десятому  столітті після того, як Божа Мати накрила своїм 

покровом Константинополь, чим врятувала його від знищення.  

Князь Ярослав Мудрий 1036-го р. розбиває печенігів і на знак подяки зводить 

храм Благовіщення на Золотих Воротах. 1037-го р. віддає ввесь народ під 

опіку Богородиці. 

 

   День Українського Козацтва 

Встановлено 1999-го р.  На Покрову відбувалася Велика Рада, на якій обирали 

гетьмана. Козаки вважали Покрову своєю заступницею. Головна Церква на Січі 

завжди була на честь Покрови. Ікона Покрови була в кожному курені. 

 

 

           День Створення Української Повстанської Армії (УПА)

80 років тому, саме на свято Покрови 14-го жовтня, 1942, засновано УПА. 5 

років пізніше, УПА оголосила Покрову своїм офіційним святом. Середній 

вік членів УПА - від 18 до 22 р. Упівці збудували близько 10,000 криївок. 

 

     День Захисників і Захисниць України 

Започатковано 2014 року Указом президента Петра Порошенка як 

«День Захисника України». Від 2015 р. є державним святом. 14 

липня, 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на «День 

Захисників і Захисниць України». Святом вшановується «мужність 

та героїзм усіх захисників Незалежності й територіальної цілісності 

України, військових традицій і звитяг Українського народу».  

Що святкуємо 14 Жовтня ? 
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OCTOBER 

Valentina Limonczenko (01), Natalya Ford (01), Alexandra Pogorelsky (04), Wal-
ter Terkun (04), Alison Kosogof (06),  Marina Voytenko (07), Tetyana Ward (08), 
Ariana Khazansky (09), Tymothy Zamaray (10), Agnes Okyere (11), Christina 
Zourzoukis(11), Sophia Shaman (11), Sean Coxen (12), Ekaterina Khazansky (12) 
Richard Murphy (12), Ihor Barnaj (14), Yaroslava Jordan( 15), Christine Dulaney 
(16),  Kristina Bezrodna (17), Veronika Ratova (17), Daniel Stillabower (19), Vic-
tor Lychyk (20),  Daniel Pogorelsky (20) Hania Zaijaka (21), Anastasiia Bondar 
(23), Markus Midoni (23),  Tatiana Bachara (27), Vera Hill (28), Sergi Biletsky 
(29), Stephan Danylo Biletsky (29). 

 

NOVEMBER 

Halyna Swieczkowski (02), Antonina Stepowyj  Dec (03), Kosta Zourzoukis (11),  Christopher Pastuchiv-Martin 
(13), Elizabeth Rumiantsev (14), Daniel Lemus (16), Alexandra Popa (16), Angela Lynch (18), Danial Bachara (21),  
Kateryna Mariotte (22), Antin Dmytrijuk (23), Maria C. Dec (24), Yuri Ivanenko (24),  Ievgeniia Pogorelsky (27), 
Danial Nica (28), Iryna Berestenko (30), Alyssa Solomtin (30), Oles Steliac (30), Iryna Zamaray (30). 

 

DECEMBER 

Elizabela Gramatova (01,  Ivanka Bachara (02), Monika Melnychenko (02), Yuriy Yankovski (02),  Nina Gramatova 
(03), Ally Spencer (04), Anwar Salman (06), Olga Denogga (07), Ali Hosseini (10), Irina Yankovski (10), Natalie 
Korytnyk (12), Olenka Matula (13), Victoria Oliynyk (14), Peter Kosogof (16), Irina Sendich (17), Sergii Gladkyi 

(19), Vladimir Pavlov (21), Sofia Voloshyn (23), V. Rev. Dr. Volodymyr Steliac (25), Natalie Breslawec 
(27), Luda Murphy (30), Sasha Whittlesey (31). 

 

Вітаємо***Congratulations  

З Днем Народження вітаємо наших 
невтомних Сестриць-Українок 
Любу Дудру ( 21 вересня ) і Раю 
Золотар (19 вересня). 

Многая Літа, Дорогенькі! 

Congratulations to the Laliashvili Fam-
ily with the arrival of son and brother,  
Noy.    May God Bless! 

Fr. Volodymyr greets Sofiya 
Wynnycky on her birthday 
September 11. Mnohaya Lita, 
Dear Sofiya! 
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         Не забувайте про нашу Церковну Продуктову Крамничку! 

Нагадуємо, що наша крамниця відкрита щонеділі після Божественної Літургії. Там Ви можете 
придбати Ваші улюблені продукти: ковбасу, сало, хліб, сир, соняшникову олію, тощо. Також є 
гарний асортимент подарункових коробок шоколадних цукерок Рошен та інших кондитерських 
виробів. 

                  ЛАСКАВО  ПРОСИМО !!! 

    *************************************** 

    Don’t forget to visit our Church Deli  

Just a little reminder that our store is open on Sundays after Divine Liturgy. There you can purchase some of 
your favorite foods: kovbasa, salo, cheese, bread, sunflower oil, 
etc. We also have a wide assortment of boxed  Roshen choco-
lates and other confections. 

 

           

       

     STOP BY and PICK UP YOUR FAVORITE GOODIES!
  

                                                          2022 Church Bulletin Sponsors 
  
 
 $300 Inia Tunstall (FL) 
 $200    Sonia and Petro Krul; Raissa & Andrei Kushnir; Olha Matula. 
 $100: Nicholas Lapato; Stepan Maksymjuk; Olha Matula (In Loving Memory of Husband,  
  Petro on 5th Anniversary of Repose); Dorina Maxim; Anya & Jurij Petrenko; Halyna & 
  Thomas Swieczkowski (WV)  
 $50: Olha Matula (In Memory of Panimatka Halyna Podhurec); Olha Matula (In Memory 
  of Brian Tunstall); Natalia Mouchin; Olga Stahl; Tamara Woroby 
 $30: Lydia Czumak O’Neill. 
 $25:     Gloria Yedynak; Kira Tsarehradsky (MN) 
 $20  Olga Bruck 
  
   
         
  
 
 

        Дуже Дякуємо!       Thank you!     
 
      

Announcements *** Оголошення 
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  Подяка Від Благодійного Кіоску 

  Сестрицтва Св. Ольги при Українському Православному  
   Соборі св. Андрія 

 Хочу щиро подякувати всім, які присвятили свій вільний час, щоб 
допомогти при столику Сестрицтва Св.Ольги на нашому Українському 
Фестивалі та тим, які подарували речі на продаж або зробили грошові 
внески. Наші спільні зусилля принесли чистий дохід у сумі $2,000.00. 

Велика подяка:  

Помічницям: Зофії Лаврещук, Ларисі Пастухів-Мартін,  Ярославі Француженко, Антоніні Степовій-
Дек, Олі  Нагаєць, Ані Дидик Петренко та  Лідії Чумак О’Нієл. 

Благодійницям: Олі Матулі,  Людмилі Мерфі, Надії Колесник, Аллі Петрашкевич, Ані Дидик 
Петренко та отцю John D. Kelly.  

         Велике Спасибі Вам Усім! 

         Ліда Чумак О’Нієл, координаторка 

Подяка  
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   Возлюблені Брати і Сестри у Христі,   

 Я хочу, зі смиренною душею, поділитися з Вами кількома думками. Я глибоко 
вражений успіхом нашого цьогорічного Вашингтонського Українського Фестивалю. Хоча я 
не дивуюся, я все ж таки подивляю. Наш Фестиваль є не лише місцевою, але й міжнародною 
подією. І можна запитати, у чому тут його секрет? Моя відповідь: жодного секрету нашого 
успіху немає. Відверто кажучи, це результат відповідної підготовки, наполегливої праці та 
уроків з невдач. Вам потрібен міцний фундамент, закладений у минулому, і будувати на 
ньому новими відданими волонтерами. Щоб робити те, що ми робимо, щось повинно 
приносити нам задоволення: а це, серед іншого, наша любов і пристрасть до справи. Успіх – 

це коли волонтери вірять у справу і багато чим жертвують. Якщо є секрет, він саме в цьому і полягає. Добровільно, 
наполегливо працювати та виконувати якісну роботу, не вимагаючи за це нічого. Це немов швейцарський годинник, і 
кожне коліщатко має відмінно працювати. У цьому й диво нашого успішного Фестивалю. 

           

  Усі частинки нашого Фестивалю успішно спрацювали, і майже до кожної був доданий новий елемент. 
На сцені виступали провідні зірки; гриль та бар зазнали рекордних продажів; солодке та кухня з розширеним меню, 
також користувалися рекордним попитом; Сестрицтво теж добре справилося, і наш Гуманітарний Центр мав великий 
успіх з речами з України. Прекрасною була виставка української вишивки з 24 регіонів України. Цього року, ми 
запровадили платний вступ на Фестиваль і це виявилося вдалим рішенням. Нас радувало те, що ніхто не нарікав на 
ціни, бо люди зрозуміли, що пропонована їм програма вимагала великих коштів. Завдяки цьому, чистий прибуток з 
нашого фестивалю перевищив наші сподівання,  і продовжуватиметься кожного року. Допомога від спонсорів також 
нам посприяла. У нас була рекордна кількість вендорів, і ми співпрацювали з нашими місцевими українськими 
організаціями, такими як Українська школа, Українсько-Американські Ветерани та багато інших. Наша Катедральна 
площа виглядала чудово вдень і вночі. Посилено заходи безпеки та присутність поліції для утримання порядку. Наш 
храм відвідували сотні гостей Фестивалю. На Фестивалі працювала ціла команда волонтерів, багато з яких -  за 
лаштунками. Бачите, все залежить від любові до справи. А волонтерів, які люблять нашу Церкву, наш Фестиваль і 
нашу Справу, їх було багато. Я хочу від щирого серця подякувати Вам усім. Ви допомогли мені побудувати солідну 
основу для майбутніх поколінь. Кожен, хто був волонтером на Фестивалі, повинен взяти на себе відповідальність за 
цей успіх. Це все -  Ваша заслуга. Дякую всім за все, що Ви зробили. Нехай Господь Благословить і Береже Вас усіх.  

      +++++++++++++++++ 

            I am both excited and humbled at the success we had with our last Washington Ukrainian Festival. While it is no 
surprise, I marvel at its success. Our Festival is not only local or national, but also international. So one might ask what is the 
secret? My answer is there are no secrets to our success. It results from preparation, hard work, and learning from failure. You 
need a strong foundation from the past and build on it with new dedicated volunteers. Something needs to satisfy us to do what 
we do: among other things, is our love and passion for the cause. Success is when volunteers believe in the cause and sacrifice 
so much. If there is a secret, that is it. To voluntarily work hard and provide quality work without wanting anything in return. It 
is a Swiss watch, and every single wheel has to work perfectly. That is the marvel of our successful festival. 
   
  All sections were very successful, and new things were added to just about all of them. The stage had star stud-
ded performances; the grill and bar had record sales, sweets and kitchen also saw record demand with several new items added 
to the menu. The Sisterhood did great also, and our Humanitarian Center had great success with items from Ukraine. The 
Ukrainian embroidery exhibit from 24 regions of Ukraine was beautiful. Admission was new this year and was successful, and 
we were happy to learn that nobody complained about the prices, because people understood that the program was costly. Be-
cause of the success of admissions, our Festival net income was very good and will continue every year. Sponsorship was at a 
record level as was the number of vendors. We did a lot of community service, helping local Ukrainian organizations like the 
Ukrainian School, the Ukrainian American Veterans, and several others. Our Cathedral grounds were well prepared, and the 
property looked beautiful both during the day and at night. The police and security were doubled, keeping us safe and protected. 
The church had hundreds of Festival goers who came to visit and pray. An army of volunteers worked on the Festival, many -  
behind the scenes. You see, its all about love of the cause and volunteers who love our Church, our Festival and our Cause and 
there are so many of you. I want to thank you all from the bottom of my heart for what you did. You have helped me build an 
excellent foundation for generations to come. Everyone who volunteered at the Festival should take ownership of its success. 
It's all yours. May God Bless you all.  
 

Подяка від о. Володимира/ Thank  You from Fr. Volodymyr 
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Festival  Preparations - Tents Going Up 
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19th Washington Ukrainian Festival - Opening 

Ukrainian Americans Veterans, Post 26, greet Ukrainian veterans and civilians from Mariupol 
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Star-Studded Entertainment Program  
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Зіркова Розважальна Програма 
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Слава Україні! 

  Glory to Ukraine! 

Наші Діточки на Фестивалі/Our Children Enjoy the Festival 
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Наші Волонтери і Відвідувачі 

Panimatka Marta & Parish Council President     
Tamara Woroby finally - two weeks after the Festival 
- get a chance to relax and share a much deserved 
quiet moment. Ladies, Job Well Done! 

Нарешті, Паніматка Марта і голова Парафіяльної 
Управи Тамара Воробій мають можливість 
спокійно передихнути. 
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Калейдоскоп  Цікавинок 

Мит. Епіфаній надав 

другові нашої Парафії  

Др. Юрію 
Дейчаківському  

 Благословенну 
Грамоту за заслуги 

перед Помісною 
Українською 

Православною 
Церквою та побожним 

народом. 

Prince Charles, now King Charles III, tries his 
hand at the Ukrainian kolomijka in Canada in 
1981 (FORUM Magazine). 

The Baczara Family, along with Fr. V and 
Tamara Woroby, celebrate Danyo’s graduation 
from High School and traditional award from 
St. Andrew Cathedral.   

Наші сестриці з допомогою волонтерів і діточок, наліпили 
майже 20,000 вареників і приготовили 4,000 голубців. 

Учасники з нашої Парафії Табору УПЦ США 
“Мама і Я/Тато і Я” Джейсон Винницький з 
донечкою Софійкою та Наталія Корольчук з 
онучкою Еммою. 
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Celebrations 

August 28. ВABY  SHOWER for Noy and his coming arrival into the loving Laliashvili 
Family: Mother Dasha, Father Zubar, Sister Solomiya and Brother Dima. 

August 24. Pani Slava Francuzenko greets 
parishioners on Ukrainian Independence 
Day as Fr. Volodymyr listens attentively. 

August 19. Feast of the Transfiguration of  
Our Lord. Ukrainian Traditional Blessing of  
Baskets of Fruit. 
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Humanitarian Donations Continue For Ukraine 

Humanitarian Donation For Ukraine from  
St John’s Episcopal Church. 

Humanitarian Donation from Pentalpha Lodge 08/03/2022 

Victoria Lynch and 
Hazel Opila from Girl 
Scout 6001 sold Girl 
Scout cookies and 
used the proceeds to-
ward medical aid  for  
Ukrainian Military 
Forces. (08/07/2022) 

Trailer mounted vaccination station donated for delivery to Ukraine  
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померлих. Йому слава і 
держава на віки віків. 
Амінь.” (Закінчення 
Огласительного Слова Св. 

  

 

 Зустріч з Українськими Героями - Воїнами (25 вересня) 



  
Катедральний Дзвін Cathedral Bell 

     “Де твоє, смерте, жало? 
Де твоя, пекло, перемога? 
Воскрес Христос — і ти 

повалене! Воскрес Христос 
— і                                            

       попадали демони! 
Воскрес Христос — і 
радіють ангели! Воскрес 
Христос — і життя 
триває! Воскрес     
          Христос — і немає 
жодного мертвого в гробі! 
Христос, що воскрес із 
мертвих, став початком 
померлих. Йому слава і 
держава на віки віків. 
Амінь.” (Закінчення 
Огласительного Слова Св. 

CONCERT - Friday, October 21, 2022 | 7:00pm 
FREE EVENT/ RSVP ENCOURAGED 

 WASHINGTON DC 
Catholic University of America 

Hartke Theater 
Contact ——- https://www.bandura.org/events 



  
Катедральний Дзвін Cathedral Bell 

 

St. Andrew  

Ukrainian Orthodox Cathedral 

Metropolitan Washington D.C. 
15100 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20905 

Pledging and Stewardship for 2022 

Between January 1, 2022 and December 31, 2022, 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 

 

 

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 

 

mailto:admin@standrewuoc.org

