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ПАСХА: Послання Постійної Конференції Українських Православних
Єпископів поза межами України
“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. Іоана Золотоустого, яке читається
на Пасхальній Утрені у СВЯТО НАД СВЯТАМИ – ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА)
Дорогі Брати і Сестри у Христі,

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Наш Господь і Спаситель приніс Себе в жертву на Чесному і Животворчому Хресті, прийняв катування від людських
рук, був похований і на третій день Він “воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя
дарував!” Як, ми можемо висловити свою любов та вдячність Тому, Хто відкрив всім нам ворота до Неба -і живим, і
мертвим? По-перше і найголовніше, ми не висловлюємо цю любов і вдячність лише під час Свята Воскресіння. Ми
висловлюємо їх щодня в молитві. Ми висловлюємо їх у тому, як ми відносимося один до одного. Ми висловлюємо цю
любов і вдячність через кожен, найменший вибір чи рішення, які ми робимо протягом дня. Ми висловлюємо їх через
милосердя, доброту та співчуття, якими ми огортаємо тих, хто чимось відрізняється від нас.
Ми більше не боїмось смерті, говорить святий Іоан, тому що наш Спаситель знищив смерть! Ми повинні взяти життя,
яке Він нам дав, переможне над демонами і радіти разом з ангелами, усвідомлюючи, що ніхто із нас не буде
залишений. Радіючи СВІТЛОМ Воскресіння, яке сяє з порожнього гробу і є повне Благодаті та дане нам через усі
Таїнства, ми можемо творити чуда у світі, який так часто, здається нам темним і поглинутим смертю. Ми є
переможцями у Христі. Ми МОЖЕМО бути цим СВІТЛОМ, яке перетворює цілий світ та усіх, хто обирає темряву.
О, яку можливість ми маємо у світі сучасних обставин! Ми стикаємося з пандемією та ізоляцією пов’язаною з нею, з
расистською боротьбою та її жахливими проявами, з покаліченим та руйнівним політичним поділом. У всьому цьому
ми маємо можливість засвідчити світові, як це зробили перші Християни, які підкорили набагато темніший світ у
перші століття після Вознесіння нашого Господа на Небо. Коли вони збиралися на богослужіння, часто в печерах,
простір у якому вони перебували, в буквальному значенні трепетів в очікуванні та спогляданні на Силу Воскресіння,
яка була їхньою. Вони ледве могли стримати себе до завершення богослужіння, щоб вийти у світ і засвідчити Богу,
який любив їх, можливо, більше, ніж вони любили самі себе. У них була місія служити іншим - бути для них Христом
- в тій любові – та сама місія, до якої ми покликані сьогодні.
Святкуючи Свято над усіма Святами, нашою молитвою дорогі є те, що сьогодні Ваші серця трепетітимуть від Сили
Воскресіння, яка також є Вашою. Не всі є покликані проповідувати, проте ми усі є натхнені Благодаттю, яка може і
допоможе нам вживати цю Силу. Ми всі можемо торкнутися життя тих, чиє життя перетинається з нашим. Ми
можемо бути миротворцями, коли спостерігаємо ненависть в слові чи ділі. Ми можемо говорити позитивно, можливо
навіть змінюючи точку зору людини, яка дивиться на ситуацію, як палку суперечку. Ця дана нам Сила, також дозволяє
нам бути милосердними, чистими серцем, голодними та спраглими праведності, лагідними та безкорисливими.
Дорога до спасіння дана нам нашим Воскреслим Господом, протягом усього Його земного служіння, а особливо в дні
Страсного Тижня. Давайте тепер підемо цією дорогою заново, вступаючи у Світлий Тиждень. Світ потребує нас! У
житті немає нічого певнішого, а ніж обіцянка спасіння для тих, хто живе в щирій вірі та надії на свого Воскреслого
Христа. Нехай Благодать Воскреслого Господа, Любов Бога Отця та Причастя Святого Духа буде зі всіма Вами, коли
Ви слідуєте “вузькою дорогою”, що веде до спасіння.
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
З Архіпастирським благословенням,
+ ЮРІЙ - Митрополит Української Православної Церкви в Канаді
+ АНТОНІЙ - Митрополит Української Православної Церква США, Південної
Америки та Діаспори
+ ЄРЕМІЯ - Архієпископ Української Православної Єпархії в Південній Америці
+ ДАНИЇЛ - Архієпископ Української Православної Церкви США та Діаспори
+ІЛАРІОН - Єпископ Української Православної Церкви в Канаді
+ АНДРІЙ - Єпископ Української Православної Церкви в Канаді
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PASCHA: A Message from the Permanent Conference of Ukrainian
Orthodox Bishops Beyond the Borders of Ukraine
“O Death, where is your sting? O Hell, where is your victory? Christ is risen, and you are overthrown. Christ is risen, and the demons are fallen. Christ is risen, and the angels rejoice. Christ is risen, and life reigns. Christ is risen, and not one dead remains in the
grave. For Christ, being risen from the dead, is become the first fruits of those who have fallen asleep. To Him be glory and dominion unto
ages of ages. Amen.” (Conclusion of the Paschal Homily of St. John Chrysostom, read during Paschal Matins at the FEAST OF FEASTS –
the RESURRECTION OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST)
Dearly beloved Sisters and Brothers in our Lord,
CHRIST IS RISEN! ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Our Lord and Savior has offered Himself up on the Precious and Life-Giving Cross, suffered under the torture of human hands, was buried
and on this third day, He has “risen from the dead, trampling down death by death and to those in the tombs bestowing life!” How do
we express our love and gratitude to the One Who opened the gates of Heaven to us all – both the living and the dead? First and most important, we do not express that love and gratitude only during the celebration of the Resurrection FEAST. We offer them every day in prayer. We offer them in the ways we relate to one another. We offer that love and gratitude through every single, miniscule decision or
choice that we make through the course of a day. We offer them through the mercy, comfort and compassion with which we embrace those
who are different from us in any way.
We no longer fear death, says St. John, because our Savior has annihilated death! Ours is to take up the life that He has given us, victorious
over demons and rejoicing with the angels, knowing that none of us is left behind. Basking in the Resurrection LIGHT that shines forth
from the empty tomb and filled with the Grace inspired into us through all the Sacraments, we can work miracles in a world that all too often seems dark and still consumed with death. We are victorious in Christ. We CAN be the LIGHT that transforms the whole world
and to all who choose that darkness.
Oh, what opportunity we have in our world’s present circumstances! We are confronted with a pandemic and the isolation associated with
it, with racial strife and its horrific manifestations and with crippling and destructive political division. In all this we have opportunity to
witness to the world as did the new Christians who conquered a much darker world in the first centuries after our Lord’s Ascension to
Heaven. When they came together in worship, many times in caves, the space literally throbbed with anticipation in the contemplation of
the Resurrection Power that was theirs. They could barely hold themselves back until the conclusion of the worship service so that they
could go back out into the world to bear witness to a God Who loved them perhaps more than they loved themselves. They had a mission
and a ministry of serving others – being Christ to them – in that love – the same mission to which we are called today.
Our prayer as we celebrate the FEAST OF FEASTS, dearly beloved, is that today your hearts are throbbing because of the Resurrection
Power that is also yours. Not all are called to preach to the world, but we all are inspired with the Grace that can and will enable us to utilize
that Power. We all can reach into the lives of those whose lives intersect with ours. We can be peacemakers when we witness hatred in
speech or in deed. We can speak the positive, perhaps changing the perspective through which the individuals involved
view a situation or a heated argument. This Power given to us also enables us to be merciful, pure in heart, hungry and thirsty for righteousness, meek and unselfish.
The pathway to salvation has been provided by our Risen Lord, throughout His public ministry and especially through the days of Holy
Week. Let us now follow that pathway anew as we enter into Bright Week. The world needs us! Nothing is more certain in life than the
promise of salvation for those of who live in sincere faith and trust in our Risen Lord. May the Grace of our Risen Lord, the Love of God
the Father and the Fellowship of the Holy Spirit be with you all as you follow the “narrow path” that leads to salvation.
INDEED HE IS RISEN! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
With Archpastoral blessings,
+ YURIJ – Metropolitan
Ukrainian Orthodox Church of Canada
+ ANTONY – Metropolitan
Ukrainian Orthodox Church of the USA, South America and Diaspora
+ JEREMIAH – Archbishop
Ukrainian Orthodox Eparchy of South America
+ DANIEL – Archbishop
Ukrainian Orthodox Church
of the USA and Diaspora
+ ILARION – Bishop
Ukrainian Orthodox Church of
Canada
+ ANDRIY – Bishop
Ukrainian Orthodox Church of Canada
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“Споконвіку було Слово...”
Для християнства Великдень знаходиться в епіцентрі
богословського та духовного життя. У християнстві, як і в інших
традиціях віри, Бог завжди в центрі, і наше життя обертається
навколо Бога, незважаючи на те, яким може бути контекст
нашого життя. Щороку на Великдень ми читаємо Євангелію від
Івана 1, 1-14. А щоб зрозуміти контекст, нам потрібно прочитати
текст: «Споконвіку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було
Слово. Воно в Бога було споконвіку; усе через Нього повстало, і
ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в
Нім, а життя було Світлом людей. А Світло у темряві
світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від
Бога був посланий, - йому ймення Іван. Він прийшов на
свідоцтво, щоб засвідчити про Світло, щоб повірили всі через
нього. Він тим Світлом не був, але свідчити мав він про
Світло. Світлом правдивим був Той, Хто, просвічує кожну
людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через
Нього повстав, але світ не пізнав Його. До свого Воно прибуло, - та свої відцурались Його. А всім, що
Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять в Ймення Його, що не з крові , ані
з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І Слово сталося тілом і
перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Одинородженого від
Отця».
Отож, маємо трійцю, і один «член» триєдиного Бога став плоттю у Вифлеємі Юдейському і оселився
серед нас, бо людство відчайдушно потребувало любові, прощення та доброчинного ставлення. І був
Розп’ятий на хресті, і найгірший символ смерті став тим символом, який щодня протягом останніх двох
тисяч років нагадує нам, що любов, прощення та доброчинне ставлення є цінностями, необхідними для
встановлення рівноваги в нашому житті. Кількісне визначення цих цінностей на макрорівні за різними
традиціями віри є екзистенціальною підтримкою нашої людяності. Якщо ми добровільно не утримуємося
від поганих діянь, немає достатньої кількості законів чи поліції, щоб нас стримувати.
Слово було тим, що створило небо і землю, і нас людей. Бог мав лише сказати слово, і воно сталося.
Ми були створені за образом і подобою Бога, і нас покликали бути більше, ніж людиною, тому що, хоча
сонце було кінцевим продуктом (воно не могло бути більшим, ніж воно було), або квіткою, яка не могла
бути більш, ніж квіткою, але людина ніколи не була кінцевим продуктом творіння Бога. Людина завжди
могла бути чимось більш. Людина може любити, може каятися і може прощати. Людина здатна долати
виклики, які здається неможливими. Людина має здатність сказати «Дякую, Боже, за все», хоча не все є
добрим. Ця здатність розпізнавати під час миру та війни, між сім’єю та чужинцями, радістю і смутком,
життям та смертю. Смерть не була призначена для людей і, насправді, ми були створені безсмертними. Але,
хоча Бог створив життя, саме людина створила смерть через гріх, і ця смерть була прив’язана до нас, і все ж
ніколи не була частиною нас, оскільки ми завжди дуже негативно реагуємо на неї.
На закінчення, на Великдень ми прославляємо, що Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть
подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Іншими словами, Воскресіння Христа вбило смерть, яку
присуджувалося тим, хто помер до того часу, бо вони не мали надії досягти есхатологічного життя або
життя після смерті. Сьогодні ми всі маємо доступ до життя після смерті, а оскільки це вічне життя, це ще
важливіше. Тому у нас є Бог, Який керує нами в житті, і ми повинні слухати. Ми маємо один одного, і ми
повинні любити один одного, бо Бог любить нас, віддавши своє життя за нас, і тепер - Воскрес!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
о. Володимир Штеляк
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“In the Beginning was the Word…”
For Christianity Easter is at the epicenter of theological and spiritual attitude. In Christianity, like in other faith traditions God is
always at the center and our lives orbit around God no matter
what the context of our life might be. Every year on Easter we
read the Gospel from John 1, 1-14. And to understand
the context ,we need to read the text: “In the beginning was the
Word, and the Word was with God, and the Word was God. He
was in the beginning with God; all things were made through
Him, and without Him was not anything made that was made.
In Him was life, and the life was the Light of men. The Light
shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
There was a man sent from God, whose name was John. He
came for testimony, to bear witness to the Light, that all might
believe through him. He was not the Light, but came to
bear witness to the Light. The true Light that enlightens every
man coming into the world. He was in the world, and the world
was made through Him, yet the world knew Him not. He came
to His own home, and His own people received Him not. But to all who received Him, who believed in His Name,
He gave power to become children of God; who were born, not of blood nor of the will of the flesh nor of the will
of man, but of God. And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth; we have beheld His
glory, glory as of the only Son from the Father”.
Therefore we have the trinity and one “member” of the triune God became flesh in Bethlehem of Judea and
dwelt among us because humanity was in desperate need of love, forgiveness and charitable attitude. He
was Crucified on the cross and the worst symbol of death became the symbol that reminds us daily for the last two
thousand years that love, forgiveness and charitable attitude are the values needed to establish a balance in our
lives. Quantification of those values on the macro level by the different faith traditions is an existential support to
our humanity. If we voluntarily do not refrain from bad things, there are no sufficient laws and police to hold us all
back.
The Word was the one that created heaven and earth and us humans. God only had to say the word and it
happened. We were made in God’s image and likeness and we were called to be more than man because while the
sun was a finite product (it could not be more than it was) or a flower could not be more than a flower, but man was
never a finite product of God’s creation. Man could always be more than just a man. Man can love, can repent, and
can forgive. Man is capable of overcoming challenges that seem to be impossible to overcome. Man has the ability
to say “Thank God for everything” even though everything is not good. It is the ability to discern during peace and
war, between family and stranger, joy and sadness, life and death. Death was not made for humans and, in fact, we
were made to be immortal. But while God made life, it was man who made death. Through his sin that death was
attached to us, and yet never is really part of us, as we always have a very adverse reaction to it.

In conclusion, on Easter we exclaim that “Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and
on those in the tombs bestowing life”. In other words, Christ’s resurrection killed death, to which the souls of those
departed before that time were sentenced because they had no hope to attain an eschatological life or life after death.
Today we all have access to life after death, and since that is eternal life, it’s even more significant.
Therefore we have God that guides us in life and we should listen. We have each other and we should love
each other because God loves us and gave His life for us, and now He Is Risen from the dead!
Christ Is Risen! Indeed He Is Risen!
Fr. Volodymyr Steliac

Катедральний Дзвін

5

Cathedral Bell

Розклад Богослужінь *** Травень
Наші Літургії також транслюються в прямому ефірі на нашому Церковному вебсайті:
http://www.standrewuoc.org. Зайдіть сюди і натисніть на червону кнопку Watch Now
Субота,

1 травня, - Велика Субота
*** Храм відкритий цілий день для Поклоніння Святій Плащаниці
10:00 рано - Традиційна програма “НЕХАЙ ДІТИ СВЯТКУЮТЬ ВЕЛИКДЕНЬ”.
11:45 веч. - Обхід Навколо Церкви
12:00 Північ - Воскресна Утреня
01:00 год рано - Чин Освячення Великодніх Кошиків

Неділя,

2 травня, - СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ - ПАСХА ХРИСТОВА
10:00 рано - Великодня Божественна Літургія на Катедральній площі просто неба
11:45 - Чин Освячення Великодніх Кошиків; Пошук Великодніх яєць.
Після освячення кошиків, запрошуємо ВСІХ на традиційні українські
РОЗГОВИНИ біля озера. Принесіть власні розкладні стільці.

П’ятниця, 7 травня,
6:30 веч. Благодійний Концерт ОКСАНИ МУХИ (див. ст. 30 )
Увесь прихід з концерту призначений на лікування воїнів України через “Revived
Soldiers Ukraine.”
Неділя,

9 травня, - Фомина Неділя...День Матері
10:00 рано - Божественна Літургія
Після Літургії - запрошуємо всіх на
СПІЛЬНЕ ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ у
нашій Катедральній залі.
Неділя,

16 травня, - Свв. Жінок Мироносиць
10:00 рано - Божественна Літургія

Неділя,

23 травня, - Неділя Про Розслабленого
10:00 рано - Божественна Літургія

Неділя,

30 травня, - Неділя Про Самарянку
10:00 рано - Божественна Літургія

Катедральний Дзвін
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Liturgical Schedule *** May
Our Sunday Divine Liturgies are also being live streamed on our Church
website: http://www.standrewuoc.org.
Click on the red Watch Now button.
Saturday,

Мау 1, - Holy Great Saturday

10:00 am -

Our Traditional Program: “Let the Children Celebrate Easter”.

Our Cathedral will be open all day for Veneration of the Holy Shroud
11:45 pm - Procession Around the Church
12:00 Midnight - Resurrection Matins (In the Cathedral)
1:00am - Blessing of Easter Baskets (In Cathedral Hall)

Sunday,

May 2, - EASTER - PASCHA - RESURRECTION OF OUR LORD
10:00 am - Paschal Divine Liturgy (bilingual) OUTDOORS
11:45 - Blessing of Easter Baskets; Easter Egg Hunt (OUTDOORS)

Immediately after the Blessing of Baskets, EVERYONE is invited for traditional Ukrainian
Easter Brunch (ROZHOVYNY) by our Parish Lake. Bring your own chairs
Friday,

May 7, - Outdoor Benefit Concert (on our Festival Stage)
6:30 pm - Starring Merited Artist of Ukraine OKSANA MUKHA
ALL PROCEEDS go to support medical expenses for Ukrainian wounded
soldiers. (details see pg 30)

Sunday,

May 9 - St. Thomas Sunday; Mother`s Day
10:00am - Divine Liturgy

After Liturgy, everyone is invited to our ANNUAL PARISH FAMILY PASCHAL LUNCHEON in our Cathedral Hall.
Sunday,

May 16 - Sunday of Myrrh Bearing Women

Sunday,

May 23 - Sunday of the Paralytic

Sunday,

May 30 - Sunday of the Samaritan Woman

10:00am - Divine Liturgy

10:00am - Divine Liturgy

Катедральний Дзвін
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Паломництво на Фомину Неділю
Annual St. Thomas Sunday Pilgrimage

Отець Володимир буде на Цвинтарі Св. Андрія у Баунд Бруці в СУБОТУ, 8-го ТРАВНЯ від 11-ої ранку до 3 по
пол. Якщо Ви бажаєте, щоб о. Володимир відвідав і помолився на могилках Ваших рідних, будь ласка, дайте
Отцю знати, щоб можна було укласти графік відвідування могилок.
На Фомину Провідну Неділю, Божественна Літургія правитиметься в нашому Coборі о 10-ій вранці. Опісля
запрошуємо всіх на Спільне Свячене в нашій Катедральній залі.

Fr. Volodymyr will be at St. Andrew Cemetery in Bound Brook on SATURDAY, May 8 from 11am - 3pm. If you would
like Fr. Volodymyr to visit and say Memorial Prayers at the gravesite of your loved ones, please let Father know soon, so
that he can plan out his schedule.
On St. Thomas Sunday, May 9th, Divine Liturgy at our St. Andrew Cathedral will be celebrated at 10AM, followed by
our Parish Family Easter Luncheon in our Cathedral Hall. Everyone is Invited !

Катедральний Дзвін
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Дякую!****Thank You!
Нашому диригенту Григорію Олійнику за
посвяту, послуги та допомогу під час Великого Посту,
Страсного Тижня та на Пасху. Також щира подяка Раїсі
Золотар, Ліді Чумак, Ларисі Пастухів, Ґлорії Єдиняк,
Тані Литлфілд, Оксані Каповській, Яну Зіка та Олесю
Василенку за спів та участь у Великопосних відправах.
Кристофору Мартину і Данилкові Штеляку, які
прислуговували.
-Хористам, які, дотримуючись правил безпеки в умовах
пандемії, збагачують наші Божественні Літургії своїм
чудовим співом.
-Вівтарним Прислужникам за допомогу у Літургіях.
-Пм. Марті, п. Любі Дудрі, п. Наді Колесник та
помічницям-сестрицям за випікання понад 300
Великодніх пасок і за допомогу під час нашої традиційної
програми «Нехай Діти Святкують Великдень».
-Відданій і невтомній адміністраторці парафіяльної
канцелярії пані Олі Кофі, яка була залучена до всіх
аспектів нашої підготовки до Великодня.
-Ані та Юрію Петренкам, які підготовили Великодній
Бюлетень і Пасхальний Артос та почистили срібні
священні посудини.
-Нашому старосту Юрію Петренкові, який допомагав у
справах підготовки Храму до Вербної Неділі, Страсного
Тижня та Світлого Празника Воскресіння Христового.
-Данилкові Штеляку, який допомагав о. Володимиру у
вівтарі під час усіх відправ, як також з прибиранням
нашої Катедральної площі.
-Олесю Василенку за всю допомогу в храмі та на площі.
-Світлані Козир, яка піклувалася квітами в нашому
храмі і навколо нього під час Великого Посту.
-Пані Зосі Лаврещук, яка пече Просфори щонеділі.
-Пані Любі Дудрі за чудово прибраний квітами Святий
Хрест на Хрестопоклонну Неділю.
-Тоні Дек, яка з усмішкою і привітним словом
обслуговує нас у парафіяльній крамничці.
-Всім, які займалися приготуванням Гробу Господнього,
прикрашаючи його квітами, і тим, які прибирали у храмі
та на площі у підготовці до Пасхи.
-Маркові Сендичу за триваючу допомогу в справах
щодо прямих трансляцій наших Богослужінь на онлайн
відео-платформі YouTube.
-Усім парафіянам та друзям Українського Православного
Катедрального Собору Св. Андрія за Вашу любов,
підтримку та щирі побажання, якими Ви обдаровували
мене і мою родину протягом останнього особливо
тяжкого і складного року. Нехай Воскреслий Господь
Своєю благодаттю та милосердю захистить Вас і Ваших
рідних та береже Вас у доброму здоров’ї і безпеці.

To our choir director Gregory Oleynik for his dedication, service and help during Lent, Holy Week and Easter. Also
many thanks to Choir members Raisa Zolotar, Lydia
Czumak O`Neill, Larisa Pastuchiv, Gloria Еdynak, Tania
Littlefield, Oksana Kapovska, Jan Zicha and Alex Vasylenko for singing the responses during Lenten Services and
Christopher Martin & Daniel Steliac for helping in the altar.
-To all Choir members who, adhering to all COVID safety
protocols, beautify our Liturgies with their glorious singing.
-To all the Altar Servers for their help during Liturgies.
-To Panimatka Marta, Pani Luba Dudra, Pani Nadiya
Kolesnyk and helpers-members of St. Olga Sisterhood, who
baked over 300 Easter paskas and helped out during our traditional program “Let Children Celebrate Easter”.
-To our tireless office administrator Olga Coffey who was
involved in all aspects of our Lenten and Easter preparations.
-To Anya & Jurij Petrenko for preparing our Easter Bulletin,
baking the Easter Artos & polishing the silver Altar Vessels.
-To our starosta Pan Jurij, who has been addressing many
details for Liturgical Services during Lent, Easter and throughout the year.
-To Daniel Steliac who helped Father in the altar during all
Lenten, Palm Sunday and Easter Services and with the landscaping.
-To Oles Vasylenko for all his help in and around our
Cathedral building and the surrounding grounds.
-To Svitlana Kozyr for taking care of our indoor and outdoor
plants during the Lenten/Easter Season.
-To Zofia Lawreszuk who so generously bakes Prosphora for
us every Sunday.
- To Pani Luba Dudra for beautifully decorating the Holy
Cross for Veneration on the Third Sunday of Lent.
-To Tonia Dec for her always friendly smile and sunny
disposition as she serves us in our Parish Deli.
-To all who decorated the Tomb or helped clean inside our
beautiful church and our Cathedral grounds in preparations for
Holy Week and Easter.
-To Marc Sendich who continues to provide support to our
live-streaming connection which enables us to let homebound
parishioners participate in Liturgical Services.
-To all the parishioners and friends of our St. Andrew
Ukrainian Orthodox Cathedral for the love, support and good
wishes that you showered upon me and my family especially
during this last most difficult COVID dominated year. May our
merciful Risen Lord Jesus Christ keep you and your families
safe and healthy.
Yours in Christ,
Fr. Volodymyr Steliac

Ваш у Христі,
о. Володимир Штеляк

Катедральний Дзвін
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Многая Літа***Happy Birthday
MAY
Tatiana Oliynyk(01), Daniel Mac(02), Nadya Schurova(02), Olena Korytnyk(03),
Volodymyr Muzylov(04), Panimatka Marta Steliac(04), Nicholas Dudra(06), Reena
Cornett(09), DominicSalman(12), Olena Voloshyn(12), Olha Matula(13), Lena Napolitano(13), Diane Rizak(15), Inga Hamilton(17), Nazar Cebaniuc(17), Oksana
Jensen(18), Maxim Cebaniuc(19), Emily Delca(21), Misha Shaman(21), Kira
Breslawec(23), Maksim Sharipov(24),Andree Filipov(25), Julia Strong(27), Sonia
Breslawec(29), Leon Kolesnyk,(29), Colin Bird(30).
JUNE
Jenni Anna Fisher(03), Lyuda Voloshyn(03), Yaremia Pidkivka(04), Roman Kudliak(07), Olena Lloyd(07), Jason
Wynnycky(07), Iryna Voytenko(09), Michael Semenec(11), Mardon Sharipov(11), Ivanna Liskova(12), Anna
Salman(12), Maksym Kudliak(13), Bogumil
Bazyluk(14), George Czumak(15), Nikolas Dotsey(15), Petro Krul
(15, Natalka Mouchyn(15), Natela Hosseini(16), Stefan Maksymjuk(16), Jurij Petrenko(17), Michael Milton(17),
Tamara Woroby(19), Amelia Bazyluk(23), Eva Zalets(23), David Gota(24), Eric Ford(27), Galyna Poberezhnyuk
(27), Zakhar Liskovyi(28), Yaroslav Kuznets(29), Oksana Yankova(29).

Зося Лаврещук, ПаніМатка Марта, Люба Дудра (творець уродинного торта), Надя Колесник, Рая Золотар,
Ліда Чумак О’Ніелл, Пан Юрко Чумак, Аня Петренко й о. Володимир вітають іменинницю Євгенію Чумак
(14 квітня). Многая Літа, дорогенька пані Женю!!!

2021 Church Bulletin Sponsors:

ДЯКУЄМО!

$250: Sonia & Petro Krul (PA)
$200: Olia Matula; Inia & Brian Tunstall (FL)
$150: Tetiana Murza
$100: Oksana Krawec Snow,(TX);
$50: Halyna & Thomas Swieczkowski;
$40: Jenni Fisher
$30: Lydia Czumak O’Neill;
$25: Kira Tsarehradsky (MN);
$20: Olga Bruck; Zofia Lawreszuk; Walentyna Wasilczyk
(Anya & Jurij Petrenko - postage & envelopes)

Катедральний Дзвін
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СВЯТКУЙМО! *** LET`S CELEBRATE!

Дорогенькі наші любі Матусі!
Свято, свято завітало до нас!
Вітаєм, вітаєм Тацюєм і співаєм Здоров’я Вам бажаєм
На Многії, Многії Літа !

Dearest Loving Mothers!
On this - Your very Special Day - we
thank the Lord for blessing us with a
lifetime of Your tenderhearted love and
giving us the BEST MOTHERS there
could ever be. We Love You !!!

Дорогенька і глибоко шанована нами Добродійко Марто!
З Днем Народження щиро вітають Вас Сестрицтво Св. Ольги і
парафіяни Української Православної Катедри Св. Андрія!
З нагоди Ваших уродин (4-го травня) просимо у Всевишнього для Вас
міцного здоров’я із цілющої криниці, душевної благодаті і невтомних
охоронців-янголят. Нехай Мати Божа покриває Вас своїм омофором, а у
Вашому серці завжди живуть віра, надія і любов. Хай усе про що Ви
мріяли, збудеться насправді, а не у сні. Будьте Богом і долею наділені за
добрі діла всі свої.
Хай Всемилостивий Господь
благословляє Вас на Многії та Благії Літа!

Happy Birthday,
PaniMatka Marta!
Катедральний Дзвін
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“Радість з неба ся являє, Паска красна всіх вітає ...”

Катедральний Дзвін
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Христос Воскрес! ***Christ Is Risen!
Easter Greetings / Soup Kitchens in Ukraine Donations $2,555.00
$500
$250
$200
$100
$50

$40
$25
$20
$445

Tamara and Demetrius Stasiuk
Anya and Jurij Petrenko
Inia and Brian Tunstall
Olga Coffey & Tonia Dec; Oksana & Hryhorii Kapovskyj; Sonia & Petro Krul; Rose & Michael Panczenko; Larisa
Pastuchiv; Olga Stahl.
Olga & Ihor Barnaj; Eugenia & George Czumak; Anna Fisher & Tamara Mandrich; Tetiana Littlefield; Olha Matula;
Ludmilla & Richard Murphy; Khrystyna Preutesa; Tamara Woroby; Hania & Val Zabijaka.
Nadiya Kolesnyk.
Lydia Czumak O`Niell;.Luba Dudra.
Alla Petrashkevych
Proceeds from Cheesefare Luncheon

Пасхальні
Please note that, because of the joy of the Resurrection of Our Lord, our Holy Church teaches that there is to be no
kneeling during Church services until following the Liturgy on Pentecost.
Also, because the gates of heaven are being open to all by the Resurrection, the Royal Doors of the Iconostas remain open the first week following Easter.

The Artos
The most important of all the Paschal Foods that we bless on this Feast of Feasts is the Resurrection Bread, still called by its Greek name "Artos". This loaf is baked with an icon of the Resurrection etched into
the dough or set on top of it. This bread represents the Risen Christ, the true Bread of Life. Followers of Judaism
eat unleavened bread on Passover to symbolize the rush in which they had to prepare the food for their original
Passover. The Christian Pascha (which means Passover) call for Orthodox Christians to bless this special loaf of
leavened bread because Christ's Resurrection raises all creation, just as yeast raises the dough in bread. Indeed, all
creation shares in His Resurrection. The Artos is blessed today at the end of the Liturgy. After the final blessing,
on St. Thomas Sunday, it is distributed to all the gathered faithful. At this service, the priest hands a piece of Artos
to all faithful. This Artos reminds us that Christ, the True Bread of Life, has served as the Paschal (Passover) Lamb
who was slain and sacrificed for our sins, giving us freedom from sin and death, which had held humanity captive
since the sin of Adam and Eve in the Garden of Eden.
Катедральний Дзвін
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Wishing You a Most Joyous & Blessed Easter!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Після довгого року пандемії, нам приходить на думку, які
ми благословенні, коли буваємо разом, як одна Парафіяльна
Родина. Ми скучаємо за тими днями, коли ми разом молилися,
спілкувалися і працювали. Ми пропустили спільний Великдень,
разом не святкували Різдво, скасували наш Український
Фестиваль і багато інших уже традиційних у нас подій.
Всевишній Господь оберіг нашу парафію, і настав час нам
возз’єднатися з нашою Парафіяльною Родиною, починаючи з
цього Великодня.
Бажаємо Вам і нашій цілій Парафіяльній Родині радісних
і благословенних Свят Христового Воскресіння!
о.Володимир, пм. Марта, Олесь і Данилко ШТЕЛЯКИ
Christ Is Risen!
Indeed He Is Risen!
After a long pandemic year, we are reminded how blessed we are
when we are together as one parish family. We miss praying
together, socializing, and working together. We missed Easter,
Christmas, the Ukrainian Festival, and many different events.
The Almighty God has protected our parish, and the time has come
to have our permanent family reunion beginning with this Easter.
On behalf of pm. Marta, Oles, Daniel,and myself - a most joyous
and blessed Easter celebration to you and our entire Parish Family.
Fr. Volodymyr Steliac

Христос Воскрес !
Веселих Свят Воскресіння Христового

Щиро бажають:

Люда і Дик МЕРФІ

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Родина Каповських щиро вітає з Великоднем і бажає у мирі та
щасті, добрі та любові святкувати Великдень у родинному колі!
Григорій, Оксана, Марина і Поліна КАПОВСЬКІ

Катедральний Дзвін
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Вітаємо Вас зі Святом Пасхи!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Хай щира віра і надія у серці Вашому живуть!
Світло Воскресіння Господнього хай Ангели до Вас несуть !
Хай завжди і у всім щастить і хай Вас Бог благословить !
Радісних Свят щиро бажають,
Соня і Петро КРУЛІ з родиною

Gettysburg, PA

Зі Світлим Празником Воскресіння Христового!
У цей урочистий день Пасхи бажаю Вам добра, благополуччя,
міцного здоров’я і миру!
Нехай Воскреслий Господь зішле Божу благодать на Вас і
Вашу родину! Найщиріші побажання о. Володимиру, пм.
Марті, друзям і всім парафіянам засилає:
Надія КОЛЕСНИК

Happy Easter to all members of our St. Andrew Family!
We have missed seeing all of you! Our prayer is that this necessary
separation will soon be over and all of us can celebrate a Very Happy Easter together!
Christ Is Risen!

Христос Воскрес!

The CZUMAK Family

ХРИСТОС ВОСКРЕС !
OUR VERY BEST WISHES
TO OUR WONDERFUL PARISH!
HANIA & VAL ZABIJAKA

Катедральний Дзвін

1 5 Cathedral Bell

З Празником Воскресіння Христового!
Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Вітаємо зі Святом Воскресіння Христового!
Родина ПОДГУРЕЦЬ і СТАЛЬ

HAPPY EASTER!

Wishing you good health and happiness!
The BARNAJ Family

Христос Воскрес!
Вітаємо Парафіян Церкви Святого Андрія з
Празником Воскресіння Христового. Бажаємо весело
святкувати це радісне свято. Смачної паски!

Ліда ЧУМАК О’НІЕЛ

Щиро вітаю Вас з Великоднем!
Бажаю Вам радости, здоров’я, добробуту і багополуччя.
Христос Воскрес!
Алла ПЕТРАШКЕВИЧ

Дорогі брати і сестри!
З Празником Воскресіння Христового
Прийміть найщиріші вітання!
Божого благословіння Вам усім,
Здоров’я та довгих років життя...
Миру у нашій неньці Україні!
З повагою, Люба ДУДРА з родиною

Катедральний Дзвін
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Blessed Easter!
CHRIST IS RISEN!

INDEED HE IS RISEN!

On this occasion of Holy Pascha we greet Fr. Volodymyr,
PaniMatka Marta, our friends and all parishioners of St. Andrew
UOC. May you be blessed with Our Risen Lord’s Divine Light,
love and grace this Easter and beyond…
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Olga COFFEY & Tonia DEC

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Бажаємо Всім Щасливого Великодня!
Родина ПАНЧЕНКО

Christ Is Risen!
Happy Easter from Tatiana LITTLEFIELD
Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Щирі вітання від Тетяни ЛИТЛФІЛД

Христос Воскрес!
Найщиріші побажання Всім від Тамари ВОРОБІЙ!
Easter wishes for good health & happiness to all!
Tamara WOROBY

Катедральний Дзвін
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Wishing You a Blessed Easter!
Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

З Празником Воскресіння Христового
щиро вітаємо о.Володимира, пм. Марту і всіх дорогих
парафіян Катедри св. Андрія
Christ Is Risen!

Indeed He Is Risen!

We greet all our dear friends at St. Andrew Ukrainian
Orthodox Cathedral on this Holiest of Holy Days!
Brian and Inia TUNSTALL, Venice, FL.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
As we celebrate the Resurrection of Our Lord, we send sincere wishes of joy, happiness, peace and good health to our dear
Fr. Volodymyr, Pm. Marta, parishioners of St. Andrew UOC and
our loving friends. In reflecting on the glorious miracle of Easter,
we thank you for being part of our lives.

With love, Jenni FISHER & daughter Tamara MANDRICH
Christ Is Risen!

Indeed He Is Risen!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Смачного Вам!
Будьте здорові, щоби усе це
було Вам на користь і добру поживу.
Лариса ПАСТУХІВ

Щирі вітання від Сім’ї ПРУТЕСИ!
Будь-ласка, будьте здорові!
Христос Воскрес!
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Rejoice, For The Savior of the World Is Risen!
Із Світлим Празником Воскресіння Христового щиро
вітаємо:
о.Володимира, Добродійку Марту, Олеся і Данилка Штеляків,
Парафіяльну Управу, Сестрицтво, Хор, Вівтарних Прислужників,
дописувачів і спонсорів «Катедрального Дзвону», наших друзів і всіх
парафіян Української Православної Катедри Св. Андрія!
Нехай Великодня радість наповняє Ваші серця, а Божественне
Світло Воскреслого Христа приносить Вам безмежних Благословінь!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Аня і Юрій ПЕТРЕНКИ

On this Joyous Celebration of Pascha we send our best wishes
to:
Fr. Volodymyr, Dobrodijka Marta, Oles & Danylko Steliac, The
Parish Council, Sisterhood, Choir, Altar Servers, Contributors and
Sponsors of the “Cathedral Bell”, our friends and all parishioners of
St. Andrew UOC.
May your Easter be blessed with the love and peace that come
from the Divine Light of our Resurrected Lord!
Christ Is Risen!
Indeed He Is Risen!
Anya & Jurij PETRENKO

З Празником
Світлого Христового Воскресіння
Щиро вітаємо всіх парафіян Українського Православного
Катедрального Собору Св. Андрія і бажаємо: радісних свят, міцного
доров’я, миру і добра та Божого благословення...
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Тамара і Дмитрій СТАСЮКИ

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Englewood, Florida
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Веселих Всім Свят і Божого Благословення !
Христос Воскрес!
З нагоди Великодних Свят вітаємо нашу Парафіяльну Родину,
о.Володимира, пм. Марту, Сестрицтво, Хор, Редакцію Бюлетеня,
Вівтарних Прислужників, Недільну Школу, Фонд Допомоги
Україні та Всіх, хто спричинився для полегшення переносити цей
тяжкий рік Пандемії та вимушеної ізоляції. Розуміємо і оцінюємо
надзвичайні зусилля нашого церковного проводу і кожного
парафіянина, хто в ці тяжкі часи мав наснагу і відвагу тяжко
працювати і подати руку допомоги в потребі.
Дякуємо за можливість щотижнево молитися через
“LIFEstreaming”, тим, хто не в змозі бути в церкві, за двомовний, чудовий та інформативний Бюлетень,
який тримає нас ознайомленими з подіями в парафії. Дякуємо за всю цю працю, яку Ви вкладаєте для
добра ближньому! Неможливо перечислити всіх доброчинників нашої парафії поіменно!
Дай Вам Боже, сил і здоров’я на Многії Літа!
З нагоди Великодня дозвольте мені особист подякувати Сестрицтву і всім, хто так ласкаво підтримує
мене в ці часи ізоляції і непевності! Ваші молитви, увага та всебічна допомога зворушує мене та додає
сили триматися –до певної міри – самостійно...Особлива Подяка всім Друзям і Приятелям, які молитвами,
листами і картками підтримують Оленку в цей тяжкий час Пандемії. Вона якось знайшла дорогу до
сердець багатьох з Вас і започаткувала регулярну переписку з Вами. Це виявилося справжнім спасінням і
моральною підпорою для неї! Кожного ранку і двічі на день Оленка поспішає зі своїм «ходаком» (walker)
до поштової скриньки (а це далеченько) і отримує листи...Це її скріплює!
Оленка дарує Вам її улюблений вірш Ліни Костенко:
Розкидані друзі по світу, як зорі по ясному небу
Неждані листи і привіти промінням доходять до тебе.
І вже не заломишся в горі, і вже не загинеш у тузі –
Понебу розкидані зорі, по святу розкидані друзі...
ВЕСЕЛИХ ВСІМ СВЯТ І БОЖОГО БЛАГОСЛОВЕННЯ !
З подякою, ОЛЯ МАТУЛА з Родиною
Молимось за мертвих і живих, за душі тих кого уже немає з нами, чий голос в нашім серці не затих, хто
нашої молитви так чекає...
«Заупокійна пісня», Юрій Шабанов /YouTube/
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УПЦ США Надає
Допомогу Потребуючим в столиці України - Києві
Під час Великого посту, коли деякі християни
вирішують утриматися від м’яса та молочних
продуктів, харчуючись вегетаріанськими
страви, - інші не мають такої можливості.
Вони не можуть їсти фрукти та овочі,
утримуючись від м’ясних та молочних
продуктів, оскільки вони не мають ні тогоні
іншого.
Подорожуючи
до
Києва,
Високопреосвященніший
Архієпископ
Даниїл, Правлячий Ієрарх Західної Єпархії
Української Православної Церкви США,
разом з протоієреєм Тарасом Науменко із Собору Св. Володимира у Філадельфії, Пенсильванія, з благословення
Високопреосвященнішого Митрополита Антонія, Предстоятеля Української Православної Церкви США та
Діаспори, долучилися до благодійної програми (Благодійна їдальня) Православної Церкви України, з
благословення Блаженнішого Митрополита Епіфанія – Предстоятеля Православної Церкви України.
Незважаючи на те, що на календарі вже весна, дні все ще були прохолодними, а температура вночі опускалася
значно нижче нуля. Саме у цю холодну темну ніч проїхав білий автобус, наповнений їжею та надією. Розклавши
місце видачі харчів в центрі Києва, столиці України, усе підготували для того щоб нагодувати усіх потребуючих
- фізично та духовно.
З допомогою Івана Мичка, Диякона Івана Ціко, Романа Холодова, Віталія Фернаті та Диякона Андрія Сидора,
Архієпископ Даниїл та о. Тарас також потурбувались про тих, хто обережно пробирався до автобуса,
наближаючись до своєї маленької надії, шукаючи тепла та поживи, що підтримує життя.
Коли натовп людей зібрався навколо Його Високопреосвященства, він розпочав читання молитви. Усі схилили
голови, і не зважаючи на мороз чоловіки потягнулись і обережно зняли шапки. Коли сортували та готували
продукти харчування до роздачі, Архієпископ Даниїл кілька хвилин годував душі оточуючих. Він дивився
кожній людині в очі, тим самим висловлюючи свою турботу про їх добробут. Невпевненість та вагання людей
незабаром зникли, і люди зав'язали розмову, висловивши свою подяку, просячи молитов за дорогих їм людей та
обсипаючи його благословеннями.
Протягом наступних кількох годин вдалось нагодувати понад 200 осіб. Дехто з вдячністю брав пакунок з
яйцями, бутербродами та кашею, і відразу з'їдаючи все, можна було побачити на скільки голодними вони були.
Інші тихенько відійшовши, з'їдали частину бутерброда, ховали решту, щоб забрати додому і поділитися з
дорогою їм людиною.
Його Високопреосвященство з сумом спостерігав, як літні бабусі та дідусі, яким було б зручніше сидіти вдома,
гріючись біля потріскуючого каміна з теплою чашкою чаю в руках, в оточенні рідних, насправді блукали
темними холодними вулицями у пошуках доброї душі, яка б поділилася з ними скоринкою хліба.
Потреба велика, і Його Високопреосвященство мав змогу та честь допомогти цим людям від імені
МитрополитаАнтонія, духовенства та вірних УПЦ США, особливо членів та меценатів Українського
Православного Товариства Святого Андрія, які регулярно сприяють благодійним потребам людей похилого віку,
інвалідів та недієздатних в Україні та у всьому світі.
УПЦ США
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UOC of the USA
Delivers Humanitarian Aid to Those Who are in Need in Ukraine
In the weeks of Great Lent, while some Christians choose to abstain
from meats and dairy products, to instead find nourishment through
vegan meals, others do not have that option. They cannot choose to
eat fruits and vegetables, while abstaining from non-lenten fare, because they have neither.
Traveling to Kyiv, His Eminence Archbishop Daniel, Ruling Hierarch of the Western Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church of
the USA, along with V. Rev. Taras Naumenko, pastor of St. Vladimir Cathedral, Philadelphia, Pennsylvania, with the blessing of His
Eminence Metropolitan Antony, Prime Hierarch of the Ukrainian
Orthodox Church of the USA and Diaspora, joined the charitable
outreach program (Soup Kitchen Ministry) of the Orthodox Church of Ukraine, with the blessing of His Beatitude
Metropolitan Epifaniy. Even though the calendar had already marked Spring, the days were still chilly, and the
nighttime temperatures dipped well below freezing. Into this cold dark night traveled a shining white van filled with
food, and hope. Setting up a food-station in the middle of Kyiv, the capital city of Ukraine, the occupants prepared
to feed those who were hungry – physically, and spiritually.
With the assistance of Roman Kholodov, Ivan Mychko, Deacon Ivan Tsiko, Vitaliy Fernati and Deacon Andriy
Sydor; Archbishop Daniel and Fr. Taras got busy caring for the needs of those who slowly and carefully made their
way towards the van, like moths to a flame, nearing the bright point of hope, in search of warmth and life sustaining
nourishment. As a crowd gathered around His Eminence, he began by reciting a prayer. Everyone bowed their
heads, and even in the cold, the men reached up and gingerly removed their caps. As the food items were sorted and
prepared for distribution, Archbishop Daniel spent a few moments feeding the souls of those around him. He
looked each person in the eye, giving them worth, acknowledging their existence, and expressing his concern for
their welfare. Their initial hesitation soon melted away, and the people struck up conversations with him, expressing their gratitude, asking for prayers for loved ones, and showering him with blessings.
Over the next few hours, more than 200 individuals were cared for and fed. Some gratefully took the package of
eggs, sandwich, and porridge, immediately devouring the food, their hunger clearly evident by the urgency of their
actions. Others, quietly walked away and nibbled on the corner of the sandwich, squirreling the rest away to take
home and share with a loved one. His Eminence sadly watched as the elderly grandmothers and grandfathers, who
should have been comfortably sitting at home, warming their feet by a crackling fireplace with a warm cup of tea in
their hands, surrounded by family, were in fact wondering through the dark cold streets in search of a kind soul who
would share a crust of bread with them.
The need is great, and His Eminence was honored to have been able to assist these people on behalf of Metropolitan
Antony, the clergy, and the faithful of the UOC of the USA, especially the members and supporters of the St. Andrew’s Ukrainian Orthodox Society, which regularly contribute to the philanthropic needs of the elderly, disabled,
and disenfranchised in Ukraine and across the globe.

UOC-USA
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Українська Писанка - Рукотворне Диво
Дорогі Парафіяни!
Прийміть мої найкрaщі вітання і побажання добра, щастя, здоров’я! У кожної людини,
де б вона не жила, в душі живуть спомини про рідну країну. Пропонуємо Вам
своєрідний культурний мінімум українця. Сьогодні, напередодні великого свята Пасхи,
поговоримо про один з найпоширеніших символів Великодня - писанки і крашанки.
Писанки і крашанки - це уособлення радості і віри в Христове Воскресіння, Великодні
яйця, розмальовані за допомогою воску і барвників.
Існує легенда. - Якось Ісус Христос і апостол Петро простували селом в Іудеї.
Побачивши Христа, люди почали жбурляти в Нього каміння і грудки землі. Та сталося диво: щойно торкнувшись
Ісусового одягу, каміння перетворювалося на писанки, а грудки землі на крашанки. Відтоді й пішов звичай робити
писанки та крашанки до Великодня.
Зазвичай, розписом займалися дівчата, щоб мати щасливу долю, та жінки, щоб у родині ніхто не хворів, а в хаті
панувала злагода.
У місті Коломия, що на Івано-Франківщині, діє музей “Писанка”. У його експозиції представлено понад 6000 писанок
із різних куточків України та інших країн світу.
Писанку шанують і за межами України. Центральний майдан канадського міста Веґревіль прикрашає гігантська,
завбільшки за триповерховий будинок, кам'яна українська писанка. Щороку в липні в цьому містечку відбувається
Український фестиваль культури під назвою «Писанка»..
Подала: Євдокія Бліновських за матеріалами з Інтернету.
Dear Parishioners,
Please accept greetings and sincere wishes of well-being, happiness and health! Every person,
no matter where they live, carries in their heart the memories of their native land. In anticipation of the holiest of all days - the Resurrection of our Lord Jesus Christ, my thoughts take me
back to celebrations of Pascha and Easter traditions in Ukraine.
Let’s talk about one of the most common symbols of Easter - Easter eggs. Easter eggs
(krashanky and pysanky) are the embodiment of joy and faith in Christ's Resurrection. Ukrainian Easter eggs are painted with wax and dyes.
According to legend, once upon a time, Jesus and the apostle Peter passed through a village in Judea. Seeing Christ, people
began to throw stones and dirt at Him, at which point a miracle occurred. When a stone or a lump of dirt touched Jesus’ garment, they turned into Easter eggs. So began the tradition of painting Easter eggs.
Usually, the painting of Easter eggs is done by girls and women to ensure good fortune, healthy family, and harmony at home.
The city of Kolomyia in Ivano-Frankivsk region is home to a Pysanka Museum. More than 6,000 Easter eggs from all over
Ukraine and other countries are exhibited there.
The tradition of Easter eggs is also honored outside of Ukraine. The central square of the city
of Vegreville, Alberta, Canada, is adorned by a giant stone Ukrainian Pysanka the size of a
three-story building. Every July, a Ukrainian Pysanka Festival, that for 3 days showcases
Ukrainian culture, takes place there.
Submitted by: Yevdokiya Blinovskykh with materials from the Internet
Євдокія Степанівна Бліновських - вчитель-методист, Відмінник освіти України,
35 років викладання української мови та літератури в Украіні, має Державні
нагороди.
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Вербна Неділя *** Palm Sunday

Катедральний Дзвін

2 4 Cathedral Bell

Неділя Хрестопоклонна *** 4-го квітня
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Великопосні Відправи
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Volunteers Helping with Our Spring Cleaning
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Renovation at the Rectory
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Вакцинації/Vaccinations
Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик побували у Центрі масової вакцинації у Балтиморі і
дізнались, як їм за місяць вдалось вакцинувати понад 65 тисяч людей.
ГОЛОС АМЕРИКИ/VOICE OF AMERICA
Дивіться відео:
https://ukrainian.voanews.com/a/tsentr-masovoyi-vaktsynatsii-u-ssha/5846018.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Church Easter Flowers Fund
$100
$50
$20

Andrei & Raissa Kushnir
Olya Coffey; Dorina Maxim; Anya and Jurij Petrenko; Walya Wasylczyk.
Zofia Lawreszuk
Tonia Dec donated 3 Calla lily plants (cost: $25)

If you still wish to contribute to our Easter Flowers Fund, it is not too late. Please drop Your donation in the collection basket or give it to our Office Administrator Olya Coffey. Thank You!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Exterior Renovation Fund
$1000 Oleksa and Natalie Breslawec
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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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
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