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Apr 12, 2020         12-го Квітня, 2020 

На престолі в небі, а на землі на осля сівши, Ти, 
Христе Боже, прийняв хвали ангелів і славлення 
дітей, які виголошували Тобі: “Благословен, хто йде 
Адама визволяти.” (Кондак, гол. 6) 
 
Seated in Heaven upon Your throne and on earth upon a 
colt, Christ our God, You have accepted the praise of the 
angels and the songs of the children who cried out to You:      
“Blessed is the One Who comes to restore Adam”. 
(Kondak, Tone 6) 
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Цієї неділі, останньої неділі перед початком Страсного 
Тижня, ми святкуємо урочистий вхід Господа нашого Ісуса 
Христа в Єрусалим. 
 
Тож в чому полягає ця урочистість? І наскільки урочистим 
це свято є для кожного з нас в нинішніх умовах глобальної 
пандемії вірусу COVID-19? Яку ж роль покладаємо ми на 
себе, називаючи себе Христовими наслідниками? 
 
Місія перебування Христа на землі наближається до кінця. 
Христос вчинив чудо, воскресив Лазаря, щоб людям було 
легше повірити в Його воскресіння. Ісус Христос 
воскресінням Лазаря і в’їздом до Єрусалиму показує, що він 
– правдивий цар і переможець смерті і диявола. Ця картина 

в’їзду Господнього відбувається в кожній нашій душі. У тайні Святого Хрещення ми, християни, 
відрікаємося від сатани і всіх діл його, складаємо присягу Христові, обіцяємо Христа любити, виконувати 
Його заповіді, і це нагадує ті радісні вигуки «Осанна!».  А слова в цьому сенсі таки мають вагу. Богу відомі 
не тільки вчинки, але й наші слова, думки та наміри. Бог знає про них ще тоді, коли ми й гадки про це не 
маємо. Бувають такі моменти, коли ми молимось довго і щось вперто просимо, а Бог нам не відповідає. 
Невже це тому, що у Бога є якийсь недолік? Що ж сталось таке, що Той, Хто завжди чує і знає про все, враз 
не відповів на наші прохання? Безперечно, що в стосунках з Творцем надзвичайно багато залежить від нашої 
волі та сили віри. Бог завжди готовий йти назустріч нам. 
 
Читаємо євангельський уривок про те, як мешканці Єрусалиму із захопленням вітали і стелили дорогу 
пальмовим віттям та своїм одягом, на знак любові та пошани до Спасителя. Кожен із нас, повинен 
замислитися над тим, яка наша роль у згаданій біблійній події. Де і з ким ми сьогодні перебуваємо? Які 
слова з нашого серця лунають до Бога? Чи ми справді хочемо привітати Господа, що йде в Єрусалим 
прийняти за нас страшні страждання? Слухаючи про те, як мешканці Єрусалиму радісно вітали Спасителя, а 
потім, через декілька днів, злословили і хулили Його, ми задаємо собі запитання: як могла відбутись така 
переміна в їхніх серцях? Але натомість осуду, варто звернутися до самих себе й подивитися, чи не 
відбувається подібне з нами. Бо чи ж наше щорічне великопосне покаяння та сповідь, наше причастя Святих 
Таїн не являються торжественною зустріччю Господа і Спасителя, подібно до тієї, яку приготував Йому 
Єрусалим?  
 
Сьогодні, покладімо Спасителю до ніг наші плоди покаяння, молитви та посту. І на відміну від мешканців 
Єрусалиму, вітаймо Його з розумінням та переконанням, щоб, коли Ісус буде піднесений на хресті, ми 
змогли побачити в ньому нашого Царя, піднесеного на свій трон. І тоді, в ту божественну ніч переходу від 
смерті до життя зможемо заспівати словами царя Давида: «Хай Воскресне Бог і розбіжаться вороги Його! І 
хай тікають від Його лиця ті, що ненавидять Його». Нехай сьогодні наша радість буде справжня, а пісню 
слави співають не лише уста, але і розум і воля. Нехай все наше життя стане прославою Того, Хто відкупив 
нас від смерті, бо коли приймаємо Христа у своє життя, називаючись християнами, то будьмо вірними Йому 
і в радості і в смутку. Нехай нашу вірність не захитають ніякі терпіння та випробовування, бо знаємо, що 
Господь близько. «І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серце і думки наші у Христі 
Ісусі», а наше життя стане піснею прослави і благословення! 
 
 
 
УПЦ - США 

ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ  -  ВЕРБНА НЕДІЛЯ 
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Today, the last Sunday before Holy Week. we join in with the joyful 
throngs greeting our Lord as He rides into Jerusalem! What joy! 
What exhilaration! The hope of the ages is fulfilled. God has kept His 
promise. He has sent His Messenger, His Anointed One to restore 
that which we lost – and continually lose – by our apostasy and be-
trayal. 

So let’s examine wherein lies our joy. How joyful is this celebration 
really for each and everyone of us as we continue our war with this 
invisible enemy - the virus COVID –19? What role do we take upon 
ourselves, calling ourselves Christ’s heirs? 

Our Lord’s mission on earth is coming to an end. He has performed 
miracles, resurrected Lazarus from the dead, so that it would be easier for us to believe in His own resurrection. By 
performing that miracle and entering into Jerusalem Christ shows us that He is indeed the true King, Who conquered 
death and crushed satan.  

Yet see how humble He is. He is not coming to us, as befits a king, upon a fine charger accompanied by a huge reti-
nue of servants and courtiers. He is riding upon a colt. He comes in peace. He comes to restore peace upon the earth. 
He comes to reconcile God and His human children. Not that God has ever abandoned us! He has continually looked 
after the earth, this spinning globe in space, bringing us the seasons, the sun and the rain, and making life prosper 
upon the earth. See even now the snow has virtually disappeared and the lengthening days promise the summer that 
will soon be upon us. A summer of hope … free of despair and fear and suffering. 

That which is coming is special! God will make Himself available to us as never before. Not only will we able to 
talk to Him with the assurance that He hears us and cares for us. He shall become our food in the Holy Eucharist, 
“the medicine of immortality” as St. Ignatius of Antioch of the first century called it. It is a costly Gift our King Je-
sus is bringing us: His own Self, offered upon the Cross. Let us accompany Him throughout this Holy Week (our 
Sevices from Holy Thursday -Easter Sunday will be live-streamed) and offer Him our own selves, over and over 
again, for we are so weak and hesitant and keep falling back and falling away. Yet if we keep on getting up each 
time we fall, and returning each time we stray, He shall receive and welcome us. 

In contrast to the throngs that welcomed Jesus upon His triumphal entry into Jerusalem with palms and shouts of 
Hossana, let us place at our Lord’s feet the fruits of our contrition, prayers and fasting. Let us welcome Him with the 
understanding and conviction that when Jesus is placed upon the Cross we will see in Him our King being placed 
upon His throne. And then during the blessed night of transition from death to life we can sing the words of King 
David: (Psalm 68:1) “Let God arise and His enemies be scattered ! Let them also that hate Him flee before Him”. 
Let today’s joy be  genuine, and our song of glory come from not only our lips but from our  mind, heart and our 
will. Let our entire lives glorify Him, Who saved us from death, for when we accept Christ into our life calling our-
selves Christians, we will remain faithful to Him in times of  joy and in times of sorrow. Let not our faith be shaken 
by any suffering or challenges, because we know that God is always with us.  

Finally we shall be with Him forever in His peaceful and joyous Kingdom. Let these palms and pussy willows which 
Fr. Volodymyr blesses today be more than just a talisman to protect our homes. Let them be reminders for us. Let 
them remind us of the luxuriant foliage of Paradise, our true Home. Let us live each day as children of this Paradise.  

Let us never forget that Jesus our King is amongst us ! He Is and Always Shall Be! 

ENTRANCE OF OUR LORD INTO JERUSALEM - PALM SUNDAY 
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               МОЛІМОСЯ РАЗОМ 
 

ВСІ наші Богослужіння відправляються в Церкві за закритими дверима, але транслюються в прямому 
ефірі на нашому Церковному вебсайті:  http://www.standrewuoc.org/ Зайдіть туди і натисніть на червону 
кнопку Watch Now                      

                 ПРИЄДНАЙТЕСЯ ДО НАС ! 
 
* Вівторок, 7 квітня - Празник Благовіщення Пресвятої Богородиці 
  9:30  вранці - Божественна Літургія  

 * П’ятниця, 11 квітня –   

  6:00  веч  - Літургія Ранішосвячених Дарів 

* Субота, 11-го квітня  -  Лазарева Субота 

  9:30 рано  -  Божественна Літургія   

* Неділя, 12 квітня – ВЕРБНА  НЕДІЛЯ (Свято Входу Господнього  в Єрусалим)  

  10:00 рано – Божественна Літургія 

Після Літургії – о. Володимир освячуватиме букети пальм і верби. Ці освячені віття ми збережемо та 
роздаватимемо, коли ми вже всі разом зможемо зібратись у нашій Катедрі для спільної Божественної 
Літургії. 

 

*Четвер, 16-го квітня -  Страсний Четвер 

  6:00  год  веч  -  Утреня Страстей Христових.  Читання 12 Страсних Євангелій 

*П’ятниця, 17-го квітня  -  Страсна П’ятниця 

  6:00  год  веч  - Вечірня та Процесія із Плащаницею 

*Субота, 18-го квітня  -  Страсна Субота  - Цілоденна пряма трансляція з нашого Собору 

 

Оскільки наша традиційна програма «Нехай Діти Святкують Великдень» цього року не відбудеться з уваги 
на пандемію коронавірусу, о 10-ій год рано ми плануємо онлайн-показ  «Як пекти Великодню паску». 
Наші парафіяльні майстрині Паніматка Марта Штеляк і пані Люба Дудра покажуть нам і діточкам як це 
робити. Не пропустіть цієї нагоди !!!  

 

******************Неділя, 19-го квітня  -     ПАСХА  --  ВЕЛИКДЕНЬ  --ПАСХА******************** 

  12:00 ПІВНІЧ  -  (ОНЛАЙН) ПАСХАЛЬНЕ  ВІТАННЯ О. ВОЛОДИМИРА та  

    СПІЛЬНЕ ЗАПАЛЕННЯ СВІЧОК  

9:00 год рано  -  Пасхальна Утреня 

             10:00  год рано  - Великодня Божественна Літургія 

 

Після  Літургії, о. Володимир звершить чин освячення Великодніх кошиків. Отець виставить власний 
кошик на Тетраподі в Церкві. Ми, вірні, збиремося навколо своїх кошиків вдома. Потім, Отець 
прочитає Молитви на освячення поживи та окропить свій кошик Свяченою Водою. У той же час, ми 
повинні покропити Свяченою Водою свої кошики вдома зі словами: “в Ім'я  Отця і Сина, і Святого 
Духа”. Якщо Ви потребуєте Свяченої Води, просимо звернутися до о. Володимира. 

РОЗКЛАД  БОГОСЛУЖІНЬ  
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  LET’S PRAY TOGETHER 
 
We are Live-Streaming all Church Services during this difficult time of COVID-19, so please join us for 

prayer by going to our St. Andrew website www.standrewuoc.org and clicking on the red "Watch Now" button.  All 
Services are being celebrated in Church, but behind closed doors with only Fr. Volodymyr and our cantor Gregory 
in attendance. 
 
 
Tuesday, April 7 - Feast of the Annunciation of the Mother of God 

9:30 AM - Divine Liturgy 
  

Friday, April 10 –  
6:00 PM - Liturgy of Pre-Sanctified Gifts 

Saturday, April 11 - Lazarus Saturday  
  9:30 AM - Divine Liturgy 
Sunday, April 12 – PALM  SUNDAY 

10:00 AM - Divine Liturgy  
 
Fr. Volodymyr will bless pussy willows and palms which will be distributed at a later date when we will all have 
the opportunity to once again celebrate the Divine Liturgy together in our beautiful Cathedral. 
 
 
Thursday, April 16 - Holy Thursday –  

6:00 PM - Reading of the 12 Passion Gospels  
 
Friday, April 17 - Holy Friday  

6:00 PM - The Service of the Lamentations and Procession with the Shroud  
 
Saturday, April 18 - Holy Saturday – All day live-streaming of the Holy Shroud 
Since our "Let the Children Celebrate Easter" program is cancelled for this year, at 10:00 AM we plan to live-
stream "Learning to Bake an Easter Paska" where everyone can watch our experts Panimatka Marta Steliac and Pani 
Luba Dudra show us and our children how it's done.  AN EVENT NOT TO BE MISSED ! 
 
MIDNIGHT  -  Resurrection of Our Lord Jesus Christ. Please join Fr. Volodymyr at midnight as He live-
streams his Easter greeting and invites us to light a candle in proclaiming CHRIST IS RISEN !   
 
SUNDAY, APRIL 19   --  EASTER – PASCHA 

9:00 AM  -  Paschal Matins  
10:00 AM  -  Easter Divine Liturgy   

 
At the conclusion of Divine Liturgy, Fr. Volodymyr will lead us in the Easter Prayer for blessing of our Easter 
Baskets.  Father will place his family basket on the Tetrapod in Church. We, the faithful, will gather around our 
own baskets at home. Father will then read the Paschal Blessing Prayers and sprinkle his basket with Holy Wa-
ter. At the same time, we should sprinkle our baskets with Holy Water, saying ”In the Name of the Father and 
the Son and the Holy Spirit. Amen”. If you need Holy Water, please contact Fr. Volodymyr. 

SCHEDULE of SERVICES & EVENTS 
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Молитва в Час Розповсюдження Короновірусу 
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Prayer in Time of Coronavirus 
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15100 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20905 
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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 
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ВІДКЛАДЕНО: 2020  ФОМИНА ПРОВІДНА НЕДІЛЯ 
POSTPONED: 2020 Annual St. Thomas Sunday Pilgrimage  

 


