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“На висоті стримання поставив Тебе Господь 
наставниче наш Іоане, як зорю істинну, що 
освітлює всі краї землі”. (Кондак св. Іоану, гол. 4) 
 
“On the height of abstinence did the Lord place you, O 
our Father and teacher John, as an unerring star 
which      enlightens the ends of the earth”.  
 

The Cathedral Bell 

Катедральний Дзвін 
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“ЛІСТВИЦЯ” -- ЧОМУ В 4-ТУ НЕДЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
СВЯТКУЄМО ПРП. ІОАНА ЛІСТВИЧНИКА 

 
Чому церква встановила святкування памяті Святого Іоана 
Ліствичника саме в період святого великого посту?   – А ось 
чому: Приблизно в 6-му сторіччі н.е. 16-ти річний юнак 
прийшов до Синайського монастиря,  настоятелем якого 
був преподобний Авва Мартирій. В цьому монастирі Іоан 
провів 19 років, а після смерті настоятеля він віддалився в 
безлюдне місце в якому він на протязі 40 років віддався 
посту та молитві. Цим прагненням досконалості, 
преподобний Іоан Ліствичник являється для нас прикладом 
посту та покаяння і тому  згадується в «великий піст». 
 
Прізвище «Ліствичник» повязане з твором преподобного 
Іоанна  – “Ліствиця” (драбина), в якому він описує 30 
щаблів духовного зростання. Драбина, по якій ми можемо 
піднятися на небо –  це є духовні якості, як щаблі, на які ми 

можемо опиратися. Першим щаблем  – є зречення усього видимого світу (для ченців), простіше – зречення 
своєї волі, як це в молитві «Отче наш»: «Нехай буде воля Твоя».  А в кінці цієї умовної “драбини ” –  є три 
найбільші чесноти: Віра, Надія та Любов. З яких Любов – найбільша чеснота. Подібну драбину, згадується 
в проходженні митарств після смерті преподобною Федорою, в яких останнім «митарством»  являється 
випробовування душі на якість милосердя. Тож любов та милосердя  – являються в певній мірі синонімами, 
бо одне без другого не можуть існувати. 
 
«Ліствиця» – це твір, що відомий також під назвою «духовні скрижалі», та був не єдиною духовною 
спадщиною преподобного Івана.  Наступним його творінням стало послання під назвою «Пастор», 
присвячено ролі духовного отця в житті монаха та адресовано ігумену Іоану Раіфскому; розглядається як 
31-а ступінь «Ліствиниці». Це послання не в останню чергу повпливало на формування в майбутньому 
напрямку творінь  прп. Симеона Нового Богослова. 
 
Преподобний Іоан своїми творами застерігає монахів, звертаючи увагу на те, що вибір чернечого життя 
повинен звершуватися розсудливо. Бо, як правило, в монастир йдуть з трьох головних причин: «.. за ради 
царства Божого, або через багато вчинених гріхів, або через любов до Бога». Небеспека полягає в тому, 
щоби ті, хто прагнули чернечого життя, не шукали його за ради марнославства, бо в цьому випадку таке 
чернече життя не принесе спасіння душі. 
Ліствиця, або «драбина до неба» –  згадується також в Біблії, це «драбина Якова», яку він побачив у ві 
сні: «І снилось йому, ось драбина поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. І ось Анголи Божі 
виходили й сходили по ній.» (Буття 28:12). 
 
Про сходження та виходження ангелів на небо також згадував Ісус, хоч без порівняння з драбиною: «І Він 
каже йому: Поправді, поправді кажу вам: Відтепер ви побачите небо відкрите та Анголів Божих, що 
на Людського Сина підіймаються та спускаються.» (Від Івана 1:51) 
 
На іконі «Ліствиця» умовно зображається така духовна ліствиця, щаблями якої ми можемо підніматися до 
неба, ті хто придбав усі якості та наблизився до Бога може подібно янголам виходити на небо та сходити, 
уникаючи падіння, але і зображаються ті, хто піднявшись, знову падають, піддавшись спокусам, що у виді 
демонів стягують свої жертви наче гаками з «драбини». На це маємо також зброю молитви, кожен раз 
повторюючи «..Не введи нас у спокусу» , тобто не дай нам спокуситися і впасти в гріх. 

Преподобний отче Іоане, моли Бога за нас! 
 
Амінь.                                                                                                                          УПЦ—США            
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2


Fourth Sunday of Great Lent 
 

 

“O Lord, I believe; Help my unbelief.” (Mark 9: 24), prays the man in today’s 
Gospel who had asked Jesus to heal his son possessed by a demon. The 
Apostles, too, ask Jesus to help their unbelief “Lord, Increase our 
faith.” (Luke 17:5) 
 
To both Jesus responds that if you have faith the size of a mustard seed 
(about half the size of a poppy seed) you can accomplish miraculous results 
with only a word, even moving mountains or pulling a huge tree out by its 
roots and tossing it into the sea. It might seem normal for people today to 
doubt that this is/was possible,: however, the people at that time had wit-
nessed even greater miracles themselves, the blind having their sight restored, 
the lame walking, and many others including today’s Gospel account of de-
mons being expelled. So it might be expected that these marvels and Jesus’ 
promise of the power to perform them to those with faith, would inspire all to 
great faith, but in the next chapter of St Luke’s Gospel, Jesus wonders “when 
the Son of Man comes, will He really find faith on the earth?” (Luke 18:8), 
and declares “O faithless generation, how long shall I be with you?  
 

How long shall I bear with you?” when He is told that His disciples could not drive the demon out of the boy. 
 
Man has always believed that there was something else (i.e., spirits) beside himself and the visible in the world, and 
generally divided the spirits into good ones and bad ones. Over time man has ascribed greater power to the evil 
ones; deifying them, building temples to them, looking to them for help in all things, fearing their wrath, bringing 
them sacrifices and prayers. It is shown today in the many pagan cults thriving thorough out the world, and we see 
this at the time of Christ, when Christ’s great power was attributed to Satan, “He casts out demons by the ruler of 
the demons.” (Matthew 9:34 also in Luke and Mark). Jesus came to show us that the opposite is true. 
 
In today’s reading, the possessed boy’s father points out the disciple’s lack of power to Jesus. “I spoke to Your dis-
ciples, that they should cast it out, but they could not.” He also exposes his own contribution (lack of faith) to the 
disciple’s failure when he says to Jesus “if You can do anything, have compassion on us and help us.” Jesus doesn’t 
put the blame specifically on anyone (“O faithless generation”). Even those in the crowd are accused of the lack of 
faith (for Jesus acknowledged the faith of the four who lowered the paralytic to Him as the reason of his cure). 
 
How would we have reacted if this was our child? What kind of faith would Christ find in each us if He would ap-
pear today? What evidence of faith would He see in our everyday actions? Would He see us trying to deal with eve-
rything, both the blessings and that which require us to show patience and humility, with the faith that God has sent 
them to us for our own benefit - “It is good for me that I have been afflicted, that I may learn Your statutes” (Psalm 
119:71)? Do we have the faith to act according to His will? Do we act as though this world is only a passing phase 
and that His obedience (and therefore ours too) to the Father, even to death on the cross is the source of eternal life?  
 
Do we ask Him in prayer to strengthen our faith and use it in all our decisions and judgments? 
 
As we continue our Lenten journey, let us focus our efforts on increasing our faith to the size of a mustard seed 
keeping in mind the words of Jesus “This kind can come out by nothing but prayer and fasting.” 
Let us accept Christ’s power as supreme in our lives and allow Him to take the spirit of despair from us. 
 
Amen. 
              UOC—
USA 
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Лист від о. Володимира/Letter from Fr. Volodymyr  
 
Слава Ісусу Христу! 

Я пишу Вам у цей складний час страждань та непевності. Ми всі переживаємо з приводу цього невидимого ворога-вірусу (COVID
-19), як також зустрічаємося з прямими та непрямими викликами і проблемами. Я хочу звернути Вашу увагу на деякі речі: 

1. Згідно з вказівками УПЦ в США та Діаспорі, наша недільна Божественна Літургія, як також суботні Вечірні та Сорокоусти 
відправлятиметься в Церкві, проте за закритими дверима, без присутності вірних. Це дуже боляче для нас, але таке рішення 
прийнято з міркувань нашої безпеки і тих, що навколо нас. 

2. Протягом наступних тижнів, ми транслюватимемо і ділитимемося з Вами різними подіями та заходами. Серед іншого - я 
говоритиму про психологічні аспекти нинішньої ситуації, зокрема, як це стосується життя в умовах глобальної пандемії, з др. 
Наталією Коритник. Крім цього, ми матимемо показ техніки писання писанок. Інші заходи також плануються і про них 
повідомимо Вас згодом.   

3. Кожної суботи в прямому ефіру (лайвстрім) ми транслюватимемо на нашому вебсайті www.standrewuoc.org  Вечірню о 6-ій год 
веч., після якої будуть Сорокоусти. 

4. Кожної неділі на вебсайті нашої Церкви www.standrewuoc.org  о 10-ій  вранці транслюватиметься Божественна Літургія в 
прямому ефірі з нашої Катедри. Після Літургії, для наших діточок транслюватиметься Недільна Школа. 

5. Кожного дня наступного тижня о 7-ій год веч. ми транслюватимемо Вечірні молитви в прямому ефірі. Дуже прошу Вас 
молитися зі мною. Ми започаткували Молитовну групу в наміреннях потребуючих. Ви можете внести на мою е-пошту frvsteli-
ac@gmail.com імена людей, яких Ви знаєте, що потребують наших молитов. Я додам до нашого списку імен, який знайдете на 
нашому вебсайті. 

6. Прошу, користуйтеся нашим вебсайтом www.standrewuoc.org , як головним джерелом інформації та зв’язку з нами. Наші 
бюлетені будуть поміщені там для Вашої додаткової інформації. 

Прошу Вас вживати всі необхідні заходи для уникнення зараження, і не втрачайте надію і не занепадайте духом. Дуже важливо, 
особливо в цей час, приймати рішення, користуючись здоровим глуздом, а не емоціями. Ми всі люди і проявляти свої почуття, 
свої емоції, наша природна реакція. Якщо Ви потребуєте моєї допомоги, потребуєте зі мною розмовляти, прошу Вас, не вагайтесь 
мені подзвонити. Доступ до мене завжди для Вас відкритий. 

Нехай милосердний Господь благословить і береже нас усіх. 

Ваш у Христі, 

Отець Володимир Штеляк 

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

Glory to Jesus Christ! 
 
I write to you during this difficult time of hurt and uncertainty. We are experiencing this invisible enemy-virus (COVID-19) and all of its 
direct and indirect challenges. 
 
I want to make a few points: 
  1.  As directed by UOCofUSA, we will no longer allow congregants to worship during Sunday Liturgy as well as the Saturday evening 
Vespers and Memorial Service. This is very painful to us all, but it is best for us and those around us. 
  2.  In the upcoming weeks, we will stream and share different events. In one of the upcoming events, I will be discussing psychological 
aspects of this current situation with Dr. Natalie Korytnyk.  In addition, we will have a pysanka workshop available on our website and 
social media platforms so that you can follow along at home.  Other events are also in the works and we will share them with you. 
  3.  Every Saturday we will be live-streaming Vespers at 6:00pm, followed by the Memorial Service (Sorokousty). 
  4.  Every Sunday, Divine Liturgy at 10:00am via live-streaming only. After the Divine Liturgy, there will be Sunday School for children 
(also live streamed). 
  5.  Every day of next week at 7:00pm, we will be live-streaming evening prayers. Please join me. We have started a Prayer Group to pray 
for those in need. You may submit your names to my email. Names are on our website. 
  6.  Please use our website www.standrewuoc.org as the main source for church information and updates.  Our Bulletin will now be up-
loaded there for additional information. 
 
Please exhibit extreme caution to avoid contamination, and please do not despair. It is imperative to make sound decisions, especially dur-
ing these times, and we should not allow emotions to do the decision making. Exhibit sound discernment in all that you do. We are humans, 
and feelings are natural to us. If you need to talk with me, please don't hesitate to call. I am always available. 
 
For the Ukrainian version of this update, please go to our website: 
www.standrewuoc.org 
 
May the good Lord bless us and keep us safe. 
Yours in Christ, 
Fr. Volodymyr Steliac  
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Lenten Prayer of Saint Ephraim 
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Молитва святого Єфрема Сиріна 
(Під час Великого посту читаємо цю покаянну і молитву з 

поклонами). 
 

Господи і Владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, 
владолюбства і пустослів'я не дай мені.  
 
Духа чистоти, смиренності, терпеливості і любові даруй мені, 
рабу Твоєму.  
 
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати 
брата мого, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь.  

  Lenten Prayer of Saint Ephraim 
 
O Lord and Master of my life, grant me not a spirit of sloth,  
meddling, love of power, and idle talk. 
 
But give to me, your servant, a spirit of sober-mindedness,  
humility, patience, and love. 
 
Yes, O Lord and King, grant me to see my own faults and not to 
judge my brother, since you are blessed to the ages of ages. Amen. 



Молитва в Час Розповсюдження Короновірусу 
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Prayer in Time of Coronavirus 
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РОЗКЛАД  БОГОСЛУЖІНЬ і ПОДІЙ 

МОЛІМСЯ РАЗОМ 

Згідно з вказівками УПЦ США та Діаспори, ВСІ Богослужіння 
відправлятимуться в Церкві ЗА ЗАКРИТИМИ ДВЕРИМА,- тільки о. 
Володимир і наш дяк Григорій, - але транслюватимуться в прямому ефірі на 
нашому Церковному вебсайті:    http://www.standrewuoc.org/        

     Приєднуйтеся до нас ! 
Субота, 28-го березня - Поминальна 

  6 год. веч. -  Вечірня  

  6:45  веч.   -  Сорокоусти 

Неділя, 29-го березня – Четверта Неділя Великого Посту; Св. Іоана Ліствичника 

 10:00 рано – Божественна Літургія 

 Після Літургії  - Недільна Школа 

 

Субота, 4 квітня - Похвала Пресвятій Богородиці 

  6 год. веч. -  Вечірня  

  6:45  веч.   -  Сорокоусти 

Неділя, 5 квітня – П’ята Неділя Великого Посту; Преп. Марії Єгипетської 

 10:00 рано  - Божественна Літургія 

 Після Літургії - Недільна Школа 

 

Вівторок, 7 квітня - Празник Благовіщення 

  9:30  вранці - Божественна Літургія  

 

Субота, 11 квітня - Лазарева Субота 

  6 год. веч. -  Вечірня  

  6:45  веч.   -  Сорокоусти 

Неділя, 12 квітня – ВЕРБНА НЕДІЛЯ 

 10:00 рано – Божественна Літургія 

  Після Літургії - Недільна Школа 

 

Субота, 18 квітня  - СТРАСНА (ВЕЛИКА) СУБОТА 

  10:00 вранці - “Як пекти Великодню паску”  

  Покажуть нам майстрині Паніматка Марта Штеляк і Пані Люба Дудра 

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

  ***ДЕТАЛІ ІНШИХ ПОДІЙ, ЯК ТАКОЖ РОЗКЛАД ВІДПРАВ СТРАСНОГО ТИЖНЯ 
І НА ВЕЛИКДЕНЬ БУДУТЬ ОГОЛОШЕНІ ЗГОДОМ*** 
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Усі релігійні служби та заходи 
будуть закриті для 

відвідувачів. Ми поділимось 
ними з вами лише через пряму 

трансляцію та відеозапис 



 

     LET  US PRAY TOGETHER 

 

As per the directives of the Council of Bishops of the UOC of the USA and Diaspora, 
All Services will be celebrated in Church behind closed doors, - only Fr. Volodymyr 
and our cantor Gregory will be present, - however, Services will be live-streamed on 
our Church website: http://www.standrewuoc.org/   

     PLEASE Join Us ! 
Saturday, March 28 – Memorial (Soul) Saturday 

  6:00 PM - Vespers 

  6:45 PM  - Memorial Service for Departed - Sorokousty 

Sunday, March 29 – Fourth Sunday of Great Lent; St. John of the Ladder (Climacus) 

  10:00 AM - Divine Liturgy 

   After Liturgy - Sunday School 

 

Saturday, April 4 – Praise of the Most Holy Birth-Giver of God 

  6:00 PM - Vespers 

  6:45 PM  - Memorial Service for Departed - Sorokousty 

Sunday, April 5 Fifth Sunday of Great Lent; St. Mary of Egypt 

  10:00 AM - Divine Liturgy 

  After Liturgy -  Sunday School 

 

Tuesday, April 7   Feast of the Annunciation of the Theotokos and Ever-Virgin Mary 

  9:30 AM - Divine Liturgy 

 

Saturday, April 11  – Lazarus Saturday 

  6:00 PM - Vespers 

  6:45 PM  - Memorial Service for Departed - Sorokousty 

Sunday, April 12     PALM SUNDAY  

  10:00 AM - Divine Liturgy 

  After Liturgy - Sunday School 

 

Saturday, April 18 -  HOLY SATURDAY 

  10:00 AM - “Learning to Bake an Easter Paska”  

  Let’s watch our experts Panimatka Marta Steliac & Pani Luba Dudra. 

 

*MORE EVENTS & HOLY WEEK & EASTER SERVICES TO BE ADDED & UPDATED*   
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SCHEDULE of SERVICES & EVENTS 

All religious Services and events 
will be closed to visitors. We will 

only share them with you via Live 
Stream and Video Recording 



  ХРЕСТОПОКЛОННА НЕДІЛЯ 
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Святий Хрест має нам пригадати безконечну Божу любов до нас, Христові страждання задля 

нас і наш обов'язок мужньо нести свій хрест щоденного життя. До всіх нас кличе Ісус 

Христос: "Коли хто хоче йти за Мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе свій хрест 

і йде за Мною... Хто не несе свого хреста, і не йде слідом за Мною - не може бути Моїм 

учнем" (Лк. 9, 23 і 14, 27). 

«Спаси Господи, людей Твоїх і благослови 

насліддя Твоє...Хрестом Твоїм охороняй нас, 

оселю Твою». (Щира подяка п. Любі Дудрі, яка 

прикрасила квітами і підготовила до 

Хрестопоклонної Неділі наш чудовий 

парафіяльний Хрест) 

«Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і 

святеє Воскресіння Твоє славимо».  

 “Before Your Cross we bow down, O Master, and 

Your Holy Resurrection we glorify”. 

Хрест Господній, винесений і поставлений на 
тетрапод для нашої пошани і поклоніння, 
оздоблений синьо-жовтими квітами. Це – 
квіти нашого побожного життя, якими ми 
огортаємо Спасителя, щоб від Його Хреста 
одержати силу нашого земного життя. 



LIVE STREAMING OF THE DIVINE LITURGY 
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Отець Володимир і вівтарний 

прислужник Данилко Штеляк готові до 

причасників. 

Отець Володимир 

промовляє до 

зібраних у Церкві 

вірних і до тих, які 

моляться разом з 

ним вдома. (фото 

екрана – скріншот)                   

Father Volodymyr 

addresses the faithful 

gathered in Church 

and those praying 

with him at home. 

(screenshot of live 

stream) 

Зворушливий момент під час Божественної Літургії: 

о.Володимир на колінах молиться «Отче наш» спільно 

з вірними 4-ма мовами – українською, англійською, 

грецькою та румунською.  (фото екрана)   

A very moving moment during the Divine Liturgy:          

Fr. Volodymyr leads the faithful gathered in Church and 

those praying with him at home in the recitation of the 

Lord’s Prayer in 4 different languages: Ukrainian, English, 

Greek and Romanian. (screenshot) 

Богдан і Оля Бачари разом з дітьми моляться 

вдома, звідки вони в мережі інтернет 

приєднуються до Божественної Літургії, яка 

транслюється в прямому ефірі.  

The Baczara Family pray and watch the celebra-

tion of the Divine Liturgy at home via live-

stream.  
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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 

 

Glory to Jesus Christ !  

 

Dear Brothers and Sisters in Christ,   

 A major element in our life is our Orthodox Faith -- our Church and parish 
community.  Many of us have used our abundant talents for the growth of our parish 
and it has strengthened our community enormously.  For that we are truly appreciative.  
Whether supporting our church ministries, like the Ukrainian Festival or our brothers 
and sisters in Ukraine, we have accomplished a lot.  No doubt we feel happier, we feel 
stronger, we feel we have done something important with our lives.  

 We pray that you will continue to be the life of our parish.  Without your active 
charitable attitude, our parish cannot survive.  We have been good stewards of our mon-
ey, and we have volunteered many hours of hard labor that come with the operation and 
maintenance of our complex and large property.  Our hall rental remains our main an-
nual income source.  While the Festival is becoming a good fundraiser, it is not as sig-
nificant in our overall budget.  We are dependent on parishioners’ pledges and good-
will.  We therefore ask that you remain generous, by both pledging and donating to our 
church.  Your past support is much appreciated. 

 Our annual pledging system gives each of us the option to donate according to 
our hearts.  A quick calculation determines that we will need a pledge of $1200 a year 
per family to cover minimum operating expenses.  Some can do more, some can do 
less.  

 We are therefore asking you to once again make a written commitment now, 
pledging to donate a specific minimum amount in 2020.  

 Please give generously, but the amount is up to you.  Please also note that this 
is an honor system, and there is no penalty for not fulfilling your pledge.  That is be-
tween you and God.  

 May you continue to be blessed by our Almighty God with love, family, and 
friends. 

With sincere gratitude,  

 

Father Volodymr    Tamara Woroby and Parish Council 
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St. Andrew  

Ukrainian Orthodox Cathedral 

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

 

Pledging and Stewardship for 2020 

 

Between January 1, 2020 and December 31, 2020, 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 

 


