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Духовний Гімн України

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
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The “Spiritual Anthem” of Ukraine

Lord, Oh the Great and Almighty,
Protect our beloved Ukraine,
Bless her with freedom and light
Of Your holy rays.
With learning and knowledge enlighten
Us, Your children,
In love pure for our country
Let us, Oh Lord, grow.
We pray, Oh Lord Almighty,
Protect our beloved Ukraine.
Grant our people and country
All Your kindness and grace.
Bless us with freedom,
Bless our destiny,
Bless our people, Oh Lord,
With good fortune forever and ever
more!
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Розклад Богослужінь - Липень - Вересень
Літургії також транслюються в прямому ефірі на нашому Церковному вебсайті:
http://www.standrewuoc.org. Зайдіть туди і натисніть на червону кнопку Watch Now

Неділя
Понеділок
Четвер
Вівторок
Четвер

П’ятниця
Середа
Неділя

Неділя
Понеділок
Неділя

ЛИПЕНЬ
Щонеділі Божественна Літургія о 10 год. рано
3 липня 10 год. рано Божественна Літургія (о. Василь Криштомполь)
4 липня - ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ США (ФЕДЕРАЛЬНЕ СВЯТО)
7 липня Різдво Івана Хрестителя 9 год. рано Божественна Літургія
12 липня Апостолів Петра і Павла 9 год. рано Божественна Літургія
28 липня Рівноап. Вел. Кн. Володимира 9 год. рано Божественна Літургія
СЕРПЕНЬ
Щонеділі Божественна Літургія о 10 год. рано
19 серпня Преображення Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа
9:00 рано
Божественна Літургія
24 серпня
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (31-та Річниця)
28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці і Вседіви Марії
10:00 рано Божественна Літургія
4 вересня
10 год. рано
5 вересня
11 вересня
10 год. рано

ВЕРЕСЕНЬ
12-та неділя після П’ятидесятниці
Божественна Літургія
ДЕНЬ ПРАЦІ (ФЕДЕРАЛЬНЕ СВЯТО)
13-та неділя після П’ятидесятниці
Божественна Літургія

16 –18 вересня ВАШИНГТОНСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Неділя
Середа
Неділя
Вівторок

18 вересня
8 год рано
21 вересня
9:00 рано
25 вересня
10 год. рано
27 вересня
9:00 рано

Божественна Літургія
Різдво Пресвятої Богородиці і Вседіви Марії
Божественна Літургія
Передсвято Воздвиження Чесного Хреста
Божественна Літургія
Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
Божественна Літургія
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Liturgical Schedule ***July - September
Liturgies are also being live streamed on our Church website:
http://www.standrewuoc.org. Click on the red Watch Now button.
JULY

Every Sunday Divine Liturgy is Celebrated at 10am
Sunday

July 3

10:00am Divine Liturgy (V.Rev. Vasyl Kryshtompol)

Monday

July 4

UNITED STATES INDEPENDENCE DAY (FEDERAL HOLIDAY)

Thursday

July 7

Nativity of St. John the Baptist

9:00am Divine Liturgy

Tuesday

July 12

Holy Apostles Peter and Paul

9:00am Divine Liturgy

Thursday

July 28

St. Volodymyr the Great

9:00am Divine Liturgy

AUGUST

Every Sunday Divine Liturgy is Celebrated at 10am
Friday
Liturgy

August 19

The Holy Transfiguration of Our Lord Jesus Christ

9:00am

Wednesday

August 24

UKRAINIAN INDEPENDENCE DAY (31st Anniversary)

Sunday
Liturgy

August 28

The Dormition of Our Most Holy Lady The Theotokos 9:00am

SEPTEMBER
Sunday

September 4 12th Sunday after Pentecost
10:00am Divine Liturgy

Monday

September 5 LABOR DAY (FEDERAL HOLIDAY)

Sunday

September 11 13th Sunday after Pentecost
10:00am Divine Liturgy

September 16 - 18 WASHINGTON UKRAINIAN FESTIVAL
Sunday

September 18 8am

Wednesday

September 21 The Nativity of The Theotokos

Sunday

September 25 Forefeast of the Exaltation of the Cross
10:00am

Divine Liturgy
9:00am

Divine Liturgy
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Divine Liturgy

Divine

Divine

St. Paul’s Church in D.C. Prays For Ukraine
On Monday evening, June 13th a Candlelight Prayer Vigil for the People of
Ukraine was held at St. Paul’s Church in Washington, DC. The guest speaker
at this event was our parishioner and member of St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral Parish Council Hanja Cherniak. Her address was informative, personally emotional and very well received by those in attendance. Hanja has graciously shared the text with us.

World War II as did my father.

I think that probably, the world now knows more about Ukraine and
Ukrainians than it ever did and has finally come to know russia* the way that
Ukrainains have always known it.
My fiancé and I are Americans of Ukrainian descent. Our grandfathers fought
against russians after World War I. My grandfather assisted in the fight during

Following the war, it was too dangerous for my family to return to Ukraine: they eventually found their way to Detroit
where I was born and grew up.
Everyone I was raised with had a similar life story. Their families fled the russians and were very grateful to the US for
welcoming them. Most had to start from scratch – education, careers, families. They strived to become informed and engaged
citizens of their new homeland – contributing Americans.
Meanwhile in Ukraine, a captive nation, russians imposed intense russification – books were destroyed, the use of the
Ukrainian language in literature, education, music and theater was forbidden, people were sent to labor camps for struggling for
freedom, expressing opinions that didn’t align with the soviet rule, insignificant or fabricated offenses against the state. Because
of this, the political immigration that followed WWII felt that it was its responsibility to preserve Ukrainian heritage. We, their
children attended grade school and high school where Ukrainian language, history and literature were taught daily. In addition,
there was Ukrainian school on Saturdays, church. Folk dancing, bandura chorus and scouting. We were taught to love the country of our heritage – Ukraina.
Ukrainian immigrants also fought against russian disinformation, fought for the freedom of political dissidents, organized protests against the Soviet Union and worked tirelessly to raise awareness of the deplorable conditions that were life under soviet rule. I was nine the first time that my father took me to our scouting clubhouse to join other activists in painting antisoviet slogans in black paint on sheets.
The diaspora was successful in unveiling a monument to a Ukrainian hero in 1964. A portion of its inscription reads
“This monument of Taras Shevchenko, 19th century poet and fighter for the independence of Ukraine and the freedom of all
mankind who under foreign russian imperialist tyranny and colonial rule appealed for the new and righteous law of Washington” … In other words freedom and democracy. Please, visit this monument at the corner 22nd and P Sts NW.
Most recently, the US Committee for Ukrainian Holodomor Genocide Awareness, unveiled a memorial to the millions
of victims that Stalin’s russia murdered by brutally enforcing a man-made famine designed to break the spirit of the Ukrainian
people. It sits at Massachusetts Ave and North Capital St. It was precisely this generation of immigrants in the DMV who established St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral of Metro Washington in 1949.

Our parish has been sending assistance to Ukraine’s orphanages and the indigent for decades. Since February
24th, however, we’ve had to retool and are now in full overdrive. The St. Andrew Humanitarian Crisis Center was
formed. Our parish hall was transformed into a staging, sorting, palette packing center. We are overwhelmed with the incredible outpouring of kindness and generosity as people learn of the unfathomable brutality inflicted on Ukraine and her
people by her brutal invader.
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St. Paul’s Church in DC Prays For Ukraine (cont’d)
Truckloads of medical supplies, clothing, food were flown to Europe and taken to distribution volunteers. We’ve
purchased a container to store items pending shipment. Ambulances were purchased in Italy and delivered to
Ukraine. A team of volunteers works daily to sort and pack humanitarian aid.
Please visit our website. It has information on items needed, a fundraiser for additional ambulances and a link to
an Amazon wish list that details most requested items. The work continues and there is no end in sight.
I hope that I’ve led you to understand that russia’s genocidal invasion of Ukraine is nothing new for Ukrainians. The
difference is that it’s playing out in real time and the world is finally paying attention. moscovia has no regard for the conventions of war, commits horrendous war crimes at every turn.
The West must come to terms with putin’s delusional aspirations toward empire building. As stated in a recent BBC
piece, “putin paid tribute to Tsar Peter the Great on the 350th anniversary of his birth last Thursday, claiming that modern russia is once again on a historic quest “to return and fortify” its lost lands. Erasing any doubt about the true motivation of his invasion of neighboring Ukraine”…he has argued Ukraine has no historical right to exist. And, his imperial ambitions extend far
beyond Ukraine’s borders.
The men and women in the Ukrainian Armed Forces and citizen volunteers are remarkably brave and motivated not
only to protect the territorial integrity of their country, but to stop this evil from moving farther westward. They are out gunned
and outnumbered, yet willing to fight to the end. They are grateful for the military and other support from Ukraine’s allies but,
to quote the indefatigable Ambassador to the US from Ukraine, Oksana Markarova, “we need three things – weapons, weapons,
weapons…”
Please, think about the families that have had to flee their homes – men to defend their country, women and children to
look for safety with an unknown future. Please, think about the indiscriminate murder and rape of civilians – the elderly and
children, the deliberate, merciless targeting of residential buildings, hospitals, schools, churches, museums –and the utter destruction of infrastructure and cities.
Please, pray for Ukraine, for this unprovoked insanity to end. In your booklet, you’ll find the words and YouTube link
for the “Prayer for Ukraine”. We have ended our liturgy on our knees with this prayer for decades. Thank you for your, support,
attention and for all your prayers.

God Bless...
Glory to Ukraine, Slava Ukraini!
* ‘ russia’ and ‘putin ‘ purposely without capitalization”

The Virgin Orans,
from St. Sophia Cathedral in Kyiv
(St. Paul’s Candlelight Prayer Vigil Booklet)
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Гуманітарний центр * Звіт за травень - червень 2022
Наші гуманітарні досягнення
За два місяці напруженної роботи було зібрано, посортовано,
запалетовано та відправлено величезними траками гуманітарну допомогу в
Україну через компанію Ukraine Express.
Весь вантаж був упакований в коробки не більше 30 кг. Також усі товари
були спаковані за категоріями: для військових, медицина, одяг, продукти.
Відправлено морем:
1120 коробок - 13151 кг
930 коробок - 10461 кг
1200 коробок - 11935 кг

Відправлено літаком:
60 коробок - 1644 кг

* Дякуючи нашим спонсорам, донорам та парафіянам, церква придбала ще додатково 3 машиниш швидкої
допомоги і ми передали до Метрополії ПЦУ.
* Відправили фінансову допомогу «Госпітальєрам» (Медичний Добровольчий Батальйон) - Яна Зінкевич,
Параволан при Метрополії ПЦУ- Роман Холодов. Ці фонди допомагають евакуювати поранених військових
та цивільних.
*Оплатили реанімаційну систему для новороджених ОКМ 730 для пологового будинку в м.Дніпро.
*Оплатили монітор пацієнта для міської клінічної лікарні No 9, м.Дніпро.
*Разом з нашими партнерами Інститут Суспільних Ініціатив – Тарас Репицький, закупили продукти для
громади та лікарні в Харківській області .
* Надається одноразова фінансова допомога вдовам та дітям загиблих воїнів.
Кожного дня ведуться переговори, переписка, ZOOM зустрічі з Фондами, соціальними центрами в
Україні з метою надання допомоги внутрішньо переміщеним біженцям.
Фотозвіт ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці.
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Подала: Ірина Рибитва,
Координатор гумдопомоги

REPORT Soup-Kitchens + Children’s Hospitals Donations
Thank You!
Дуже дякуємо!
SOUP KITCHENS IN UKRAINE
(St. Andrew Ukrainian Orthodox Society; Protodeacon Ihor Mahlay, President)
$8171 St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral Humanitarian Fund
$300 Stepan & Iryna Maksymjuk in Loving Memory of Halyna Maksymjuk
$250 Jurij and Anya Petrenko
$200 Leo Chalupa, Olga Coffey, Peter Korytnyk
$100 Theodore Kostiuk, George(Ihor) and Rona Martiyan, Dorina Maxim, Michael and Rose
Panczenko
$50 Ihor and Olga Barnaj, Oleksa and Natalie Breslawec, Eugenia and George Czumak,
Jaroslawa Francuzenko, Olha Matula, Lyudmila and Askold Mosijczuk, Tanya Murza,
Tamara Woroby
$30 Olena Korytnyk
$25 Lydia Czumak O'Neill, Antonina Dec, Natela Hosseini
$20 Raisa Zolotar
$10 Gloria Edynak
$94 Anonymous Cash Donations
TOTAL $10,300.00
CHILDREN’S HOSPITALS IN UKRAINE - Neonatal Monitors For Preemies
$7629
$1000

St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral Humanitarian Fund
Valentina Limonczenko (sponsor - 1 neonatal monitor for preemies)

$300 Stepan & Iryna Maksymjuk in Loving Memory of Halyna Maksymjuk
$200 Sonia & Petro Krul
$150 Inia and Brian Tunstall
$100 Olga Coffey & Antonina Dec, Luba Dudra, Jaroslawa Francuzenko, George(Ihor) and Rona
Martiyan, Olha Matula, Anya & Jurij Petrenko, Raisa Zolotar
$50 Ihor and Olga Barnaj, Eugenia and George Czumak, Lydia Czumak O'Neill, Olga Stahl,
Svitlana Tyson, Tamara Woroby
$10 Alla Petrachkevich
$11 Anonymous Cash Donations
TOTAL $10,300.00

TOTAL DONATIONS FOR BOTH PROJECTS $20, 600.00
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Підготовка до Фестивалю * Ліпимо Вареники
Незабаром прийде час проведення нашого Українського
фестивалю. Тож, запрошуємо усіх до участі в підготовці і розкажемо про
найпопулярніші і найулюбленіші наші вареники! Вареники – традиційна
українська страва, яку готують із тіста й начинки. Начинка може бути
різною: вишні, сир, капуста, картопля, гриби, м’ясо, полуниця, мак. Цю
страву подають гарячою зі сметаною, маслом, смаженою цибулею.
За всіх часів для українців вареники були окрасою недільного й святкового столу. За звичаєм, дівчата
приносили їх до нареченої наступного дня після весілля, бажаючи їй «завжди бути повною, як
вареник». Вареники мають шанувальників далеко за межами України.
Саме ця українська страва припала до смаку 42-гому президентові Сполучених Штатів Америки
Біллові Клінтону, який скуштувавши вареників із вишнями під час візиту до України, публічно
проголосив, що включає цю страву до свого переліку «must be served». Вареник навіть увічнили в
камені в канадському Ґлендоні в Альберті..

Готуймося до ФЕСТИВАЛЮ!

Разом робімо УКРАЇНСЬКІ ВАРЕНИКИ!

Подала: Євдокія Бліновських
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Festival Preparations * Making Varenyky
Our Ukrainian Festival is just around the corner. We invite everyone to get involved in the preparations! We would like to tell you a little about
our most popular and favorite Festival food - VARENYKY!
Varenyky is a traditional Ukrainian dish made from dough and fillings. The fillings can be varied: cherries, cheese, cabbage, potatoes, mushrooms, meat, strawberries, poppies. This dish is served hot, with sour cream, butter, fried onions.
Varenyky have always been a staple of Sunday meals and holiday cuisine for
Ukrainians. It was customary for Ukrainian girls to bring varenyky to the bride
the day after her wedding, wishing her “to be filled with plenty – like a varenyk.”
This dish is very popular not only in Ukraine. The 42nd President of the United
States Bill Clinton, after tasting cherry varenyky during his visit to Ukraine, publicly announced that he included this dish in his “must be served” list. Varenyky are even immortalized in
stone in Glendon, Alberta, Canada.

Join us in Festival preparations!
Come and let’s make Ukrainian varenyky together!
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Многая Літа***Happy Birthday
JULY
Ecaterina Comarscaia (02), Oleg Vorobiov (02), Konstantin Hamilton (02), George
Mihaychuk (03), Diego Lemus (05), Olga Barnaj (07), Rylie Cornett (09), Tatiana
Bell (10), Karina Bezrodna (11), Alice Serdaru-Barbul (13), Sofia Zubkova (13),
Nathan Jorgan (15), John Kosogof (16), Ecaterena Ciumacenco (17), Mathew Nica
(20), Alissa Gorishnyi (22), Oleksa Breslawec (24), Ivan Kobzei (24), Gabriel Bird
(26), Milana Andrews (28), Michael Panczenko (30),
AUGUST
Leo Jordan (01), Jaroslawa Francuzenko (03), Ruslan Zamaray (03), Andrew Barnaj (05), Corey Bird (05), Irina Shaman (06), Maksym Jensen (07), Emilia Marshall (10), Bohdan Bazyluk (11), Rose Panczenko (15), Maximilian Bazyluk (16),
Emilia Sayas Ratova (16), Adrian Tarasoff (18), Eric Lund (19), Claudia Lupu (19), Nazar Lloyd (21), Segil
Liskovyi (22), Mike Veshchev (22), Andrew Mac (23), Anna Richardson (24), William Mace (25), Natalka Cybyk
(26), Artem Gorokhov (27), Olga Anderjaska(28), Tatiana Littlefield (28), Tamara Ambrose (30), Anastasia Wingo
(30), Michael Stillabower (30), Anastasia Wingo (30), Valya Breslawec (31).
SEPTEMBER
Melania Dmytrijuk (01), Mykhaylo Oliynyk (03), Pavel Gorokhov (04), Vera De Buchananne (05), Olesya Grogg
(05), Elna Terkun (05), Maria-Cornelia Kolesnyk (08), Volodymyr Gota (09), Vitalij Garber (11), Olena Koltko-Mac
(11), Sofiya Wynnycky (11), Volodymyr Bondarenko (12), Yana Jensen (12), Daria Peresypkina (15), Ethan
Alvarez (17), Ihor Masnyk (17), Raisa Zolotar (19), Adriana Mack (20), Mark Mack (20), Stanislaw Blizniuk (21),
Lyubomyra Dudra (21), William Strong (21), Leo Gabriel Gorishnyi (22), Halyna Maksymjuk (24), Royce Salman
(24), Zorislav Baydyuk (24), Solomia Dutkewycz (24), Alexander Bell (25), Arthem Nesterenko (27), Elizabeth
Sendich (28), Valya Dmytrijuk (29), Inia Tunstall (29), Natalka Derzko (30).

Fr. Volodymyr
greets little Andrew
Dubovici who was
visiting our Parish
with his family on
his Birthday!

We join Fr. V in wishing
our parishioner and newest altar server Dima
Laliashvili
HAPPY BIRTHDAY!

Fr. Volodymyr blesses
Solomia Laliashvili on
her Birthday!
MNOHAYA LITA!

Катедральний Дзвін

1 4 Cathedral Bell

St. Andrew Parish Family Celebrates Jenni Fisher
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Українським Матерям
У Празі з'явилася символічна скульптура "Вінок" на честь українських матерів
Ця скульптура, присвячена українським матерям, які постраждали від російського вторгнення. Авторка скульптури,
чеська художниця Вероніка Псоткова виконала фігуру жінки з оцинкованої рибальської сітки.
"Вінок - традиційний український головний убір. ... Він давно став символом української нації. Його
популярність в Україні зросла після подій 2014 року. Здавна український вінок мав сонячну символіку. Дівчина з
вінком уособлювала схід сонця. Це також символ щастя, успіху, перемоги...", - говорить Вероніка Псоткова.

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

Материнські сльози
Лише сніг зійде, а на луках, на горбах, понад стежками з’являються маленькі білі квіточки. Люди
називають їх материнськими сльозами і склали таку легенду:
Колись, дуже давно, на Україну нападали татари. В одному селі
жила бідна вдова. Мала вона трьох синів-козаків – один другого кращий.
Уже повиростали вони, і думала мати, що невісток приведуть, поміч буде.
Але не так сталося, як гадалося. Чорною хмарою посунула на Україну
татарська орда. Пішла та сила вгору по Дністру аж під Карпати грабувати
народ і в ясир забирати: хлопців-молодців на галери, а дівчат – для гаремів
ханських та султанських.
Зібралися три сини тієї вдовиці на татарву йти. Попросили в матері
благословіння, поклонилися громаді, взяли мечі, осідлали коней вороних і
поїхали побратимами на рать.
Люта січ була, бо й не рівними сили були. На одного козака по п’ять
зайд сунуло. Та відступили татари, бо багато бусурманських голів лишилося
над Дністром.
Поверталися з перемогою хлопці додому по білому снігу, що випав після битви. Радісно зустрічали їх. Але для
матері-вдови принесли вони сумну звістку: її два сини впали у лютій січі, а третього, порубаного, забрали татари з
собою.
Боса і простоволоса бігла мати по білому снігу за третім сином і тяжко голосила. Гіркі сльози рясним дощем
падали з очей. Від них танув білий сніг. Де впала сльозина, там розквітала маленька квіточка. Назвали люди ці
квіточки материнськими сльозами. А ще їх маргаритками називають.

Катедральний Дзвін
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Announcements *** Оголошення
Наступний випуск «Катедрального Дзвону» вийде у жовтні.! У міжчасі, ми
повідомлятимемо Вас про події в нашій парафії шляхом електронної пошти. Редакція
“Дзвону” бажає всім парафіянам Свято-Андріївського Собору, нашим спонсорам,
читачам та друзям приємного літа та гарного відпочинку. До зустрічі на нашому
Українському Фестивалі (16-18 вересня)! Бувайте здоровенькі........
*************************
The next issue of our “Cathedral Bell” will be out in October. In the meantime, we
will inform you of events and other happenings in our Parish via e-mail. The Editorial Staff
wish all parishioners of St. Andrew UOC, sponsors, readers and friends a relaxing and enjoyable summer. See you at our Ukrainian Festival! (September 16-18)! Stay well…...

Не забувайте про нашу Церковну Продуктову Крамничку!
Протягом літа, наша крамниця буде відкрита щонеділі після Божественної Літургії. Там можете
придбати ваші улюблені продукти: ковбасу, сало, хліб, сир, сонячну олію, тощо. Також є гарний
асортимент подарункових коробок шоколадних цукерок та інших кондитерських виробів.
ЛАСКАВО ПРОСИМО !!!
***************************************
Don’t forget to visit our Church Deli
During the Summer, our store will be 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
chocolates and other confections.
STOP BY and PICK UP YOUR FAVORITE GOODIES!

2022 Church Bulletin Sponsors:
Inia & +Brian Tunstall (FL)
Sonia and Petro Krul (PA); Raissa & Andrei Kushnir;
Olha Matula.
$100: Nicholas Lapato; Stepan Maksymjuk; Anya & Jurij Petrenko;
Halyna & Thomas Swieczkowski (WV)
$50: Natalia Mouchin; Olga Stahl.
$25: Gloria y’Edynak; Kira Tsarehradsky (MN)
$300

$200

Дуже Дякую!

Катедральний Дзвін

17

Thank you!

Cathedral Bell

Св. пам. Браєн Тансталл (1941-2022)
23 червня, 2022 у місті Веніс у Флориді, відійшов у Божу Вічність
наш улюблений парафіянин БРАЄН ТАНСТАЛЛ.
Браєн народився в Алабамі. У віці шести років він переїхав із сім’єю до Ешвеґе,
Німеччина, і прожив там два з половиною роки. У молодому віці він зміг об’їздити більшу частину
європейського континенту, що викликало в нього ізацікавлення до подорожей і любов до різних
культур. Після цього він і його сім'я повернулися до Алабами, де він провів решту свого
дитинства.
З самого раннього віку Браєн цікавився наукою та технікою. Він міг використовувати
комерційно доступні предмети для створення різноманітних проектів, про які він читав у журналі «Popular Mechanics».
Його любов до фотографії також зродилася в ранньому підлітковому віці, коли він отримав свою першу 35-мм камеру.
Зацікавлення Браєна наукою та технікою тривали протягом усього його життя та привели його до досягнення
високих академічних цілей. У 1962 році Браєн закінчив престижний Массачусетський технологічний інститут (MIT),
де отримав ступінь інженера-електрика. Браєн особливо любив кататися на лижах, оскільки вважав, що це приносить
гарне почуття товариства, і особливо любив мальовничі краєвиди гір і свіже повітря. Згодом, у 1967 році, Браєн
отримав докторський ступінь у Технологічному інституті Джорджії (Georgia Tech) зі спеціалізацією в галузях
комунікаційної техніки, квантової механіки та теорії схем. Він підготував та брав участь у складанні кількох технічних
праць та аналізів. Зокрема, його докторська дисертація «Синтез безшумних кодів стиснення» (1967), також відома як
«Код Тансталла», все ще вивчається та актуальна сьогодні. Крім своїх формальних академічних занять, Браєн також
брався самостійно вивчати різні інтелектуально стимулюючі предмети – від комп’ютерних алгоритмів і математики до
психології, електронного обладнання та схем, а також механіки автомобілів і мотоциклів.
Протягом свого життя Браєн шукав низку різноманітних можливостей працевлаштування, часто беручи роботу
в будь-якій сфері, яку він вважав цікавою. Зокрема, і понад усе, Браєн цінував спілкування з друзями, теніс, водіння
швидких автомобілів і мотоциклів, таборування, а також спів, гру на гітарі в молодості, та гру на “еuphonium” після
виходу на пенсію.
14 лютого, 1998 року Браєн одружився з нашою парафіянкою др. Інею Гікавою Євич у нашому СвятоАндріївському Українському Православному Соборі. Того дня, усвідомивши він цього тоді чи ні, життя Браєна
драматично наббрало нового забарвлення. Цей народжений на традиційно Американському Півдні методист, став
серцем і душею почесним українцем. Браєн повністю сприйняв свій новий стиль життя. Він регулярно брав участь у
наших Богослужіннях. У той час як Іня співала в хорі, Браєн сидів на задній лавці в церкві і стежив за Службою
Божою, не даючи нікому знати, що він ні словечка не розуміє. Браєн дуже любив і шанував о Володимира і так довго
як отець Володимир правив Літургію, Браєн почувався вдома. Він радів, коли хтось з парафії заговорив до нього
українською, думаючи, що він українець. Це для Браєна було доказом того, що його вважали «своїм», українцем, і ще
до того почесним українцем. Він з гордістю носив вишиванку й опанував кілька фраз і слів українською, що допомогло
йому, зокрема, підчас подорожей з Інею Україною.

Тансталли не лише регулярно приходили до нашої церкви, вони були щедрими і відданими
парафіянами нашого Собору. Вони завжди допомагали на різних церковних святах і заходах, особливо, на
нашому Українському Фестивалі. У січні, 2021р. Браєн й Іня переїхали у Веніс, що на західному узбережжі
Флориди, де планували провести довгі та щасливі золоті пенсійні роки. Та, не судилося...Після короткої,
проте, тяжкої недуги, Браєн упокоївся в Бозі 23 червня, 2022 р.
Замість квітів, Родина просить тих, хто бажає вшанувати пам’ять +Браєна, скласти пожертву на
благодійну ціль для підтримки України в імені Браєна Тансталла.

Свято-Андріївська Парафіяльна Родина складає щирі співчуття др. Іні та її дітям,
др. Степанові Євичу та Інусі Євич МакФерсон.
ВІЧНАЯ БРАЄНУ ПАМ'ЯТЬ!!!
Катедральний Дзвін
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Brian P. Tunstall (1941-2022)
Our beloved parishioner Brian P. Tunstall passed away on June 23, 2022 in Venice, FL.
Brian was truly a Renaissance gentleman, and lived his 81 beautiful years to the fullest. Brian was
born in Alabama. At the age of six, he moved with his family to Eshwege, Germany and lived
there for two and a half years. He was able to tour most of the European continent at a young age,
sparking an interest in travel and a love for different cultures. He and his family returned to Alabama thereafter, where he spent the remainder of his childhood.
From very early on, Brian had an interest in science and technology. He was able to use commercially available items to construct various projects he read in “Popular Mechanics”. His love for
photography was also ignited in his early teenage years, when he received his first 35mm camera.
Brian’s interests in education and technology continued throughout his life and lead him to achieve
high academic goals.
In 1962, Brian graduated from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), where he
obtained a degree in Electrical Engineering. Brian particularly loved skiing as he felt it brought a
good sense of comradery, and especially loved the picturesque mountain views and fresh air. Later, in 1967 Brian obtained his doctorate from the Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), with a specialization in communication engineering, quantum mechanics, and circuit theory. He drafted and participated in the drafting of several technical
papers and analysis. In particular, his doctoral thesis, Synthesis of Noiseless Compression Codes (1967) aka the Tunstall Code,
is still studied and relevant today in computer science and information theory.
In addition to his formal academic pursuits, Brian also chose to personally tackle self-study of different intellectually
stimulating endeavors - from computer algorithms and mathematics, to psychology, electronic equipment and circuitry, as well
as automobile and motorcycle mechanics.
Throughout his life, Brian undertook a number of different employment opportunities, often taking a job in any field he
thought may be interesting – from working on a tow barge on the Warrior River in Alabama, to being employed in different
scientific technical and research laboratories, teaching, participating in computer programming, and electrical engineering. After completing his PhD from Georgia Tech, Brian moved to the Washington D.C. area and worked in the advanced satellite
communications engineering field with various companies, as well as his own consulting firm.
In particular, and above all, Brian valued socializing amongst his peers, tennis, driving fast cars and motorcycles,
camping, as well as singing, playing the guitar in his younger days, and the euphonium after he retired. Brian carried his love of
an active lifestyle throughout his life and often took extended holidays camping outdoors, sailing, and cross country road trips.
On February 14, 1998, Brian married Dr. Inia Hikaviy Yevich in a Ukrainian Orthodox ceremony held at our St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral. On that day, whether Brian realized it or not, his life would dramatically take on a new
identity. This Southern American Methodist by birth, became an honorary Ukrainian in heart and spirit. Brian fully and openly
embraced his new life and lifestyle. He regularly attended Sunday Liturgy at St. Andrew’s. While Inia sang in the choir, Brian
attentively followed the Service as he sat in one of the pews in the back of the church, never letting on that he did not understand one word. He loved Fr. Volodymyr and as long as Fr V was the celebrant, Brian felt at home. He was always so proud,
when after Liturgy someone from the Parish would come up to him and start talking to him in Ukrainian. That was Brian’s affirmation that “he belonged”. He was a Ukrainian. And an honorary Ukrainian at that! He proudly wore his Ukrainian embroidered shirt and even mastered many Ukrainian phrases and words that came in handy, especially during his and Inia’s trips to
Ukraine. The Tunstalls were not only regulars at our Church Services, but generous and dedicated parishioners, always volunteering at various church events throughout the year, especially at our Ukrainian Festival and for Spring and Fall Clean-up. In
January 2021, Brian and Inia moved to Venice, Florida to live their retirement dream. They enjoyed 24 wonderful years of marriage which were full of laughter, sailing and SCUBA adventures, world travels, spending time with family and friends, and
attending symphonies, other musical concerts and church community events.
Brian will always be remembered for his deep laugh and booming voice, humble manner, intelligence, active lifestyle,
and gentle nature. He was such an incredible person and will be greatly missed.
Memorial Services are planned for a later date. In lieu of flowers, the family requests those who wish to express sympathy in Brian Tunstall’s honor, to consider making a donation to a charity in support of Ukraine in his memory.

St. Andrew Parish Family expresses sincere condolences to Dr. Inia, and her children, Dr. Steven
Yevich and Inia Yevich-McPherson, Esq.
ETERNAL MEMORY!
Катедральний Дзвін
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ВІТАННЯ
ПОДВІЙНЕ СВЯТО - ПОДВІЙНА РАДІСТЬ !
Вітаємо АНЮ та ЮРІЯ ПЕТРЕНКІВ з нагоди ювілею їхнього одруження,
a ще й із Уродинами ЮРІЯ!
Їм ми завдячуємо редагування чудового та інформативного Бюлетеня, який
віддзеркалює дуже активне життя нашої парафіяльної родини в цей тяжкий для
України і всіх нас період.
З найкращими побажаннями - Щастя, Здоров’я на
Многії Літа та Божої Ласки Вам!
А Україні МИРУ і ПЕРЕМОГИ !
Оля Матула з родиною

Вітання ЛЮДМИЛІ ШОЙХЕНЗЮБЕР
Дорога Матусю
Вітаємо Тебе з Днем Народження!
Бажаємо міцного здоров’я, Божих благословінь,
підтримки, радощів та любові...
Твоя сім’я:
Майкл, Саша, Іра та Єва

Щиро Вітаємо ЖЕНЮ і ЮРКА ЧУМАКІВ
з нагоди
64-ої річниці подружнього життя!
щастя, радості, добра,
на Многії та Благії Літа!
З любов’ю Вам бажають,
Аня і Юрій Петренки

Катедральний Дзвін
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Щиро Вітаємо!
July 8, our parishioner
Jason Wynnycky was promoted
to Colonel in the US Army Reserve. Attending the ceremony
were his mother, Myroslava
(not pictured), his daughter,
Sophia and V.Rev Volodymyr
Steliac, Captain USAF, ANG.
Congratulations, Colonel!

12 червня ми
привітали наших парафіянин
- НЕЛЮ, ЮРКА та ЮРІЯ з
уродинами.
На світлині: Неля Юрченко,
Ліда Чумак О’Ніелл, Юрко
Чумак, Женя Чумак, о
Володимир, Аня Петренко і
Юрій Петренко.

On the feast of the Pentecost (June 12) our Sunday
School children received
the Holy Sacrament of
First Confession. During
Divine Liturgy the children sang a special Communion Song under the
guidance of Solomia
Horokhivska and accompanied on the flute by
Andriy Pidkivka. Their
angelic voices filled our
Cathedral with great joy.

Катедральний Дзвін
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З Церковного Життя
Our Sunday School First Confession
Class and Teachers.
(l-r) Artem Dobronogov, Katarina
Gramatova, Ivanka Bachara, Yaremia
Pidkivka, Izabela Gramatova, Fr. Volodymyr, Ksenia Ivaniv, Julia
Konopelko, Mark Valle-Klymenko,
Darya Laliashvili

As the Luncheon commenced, Fr. Volodymyr led the children and parishioners in prayer. Our Parish Master
Baker and Gourmet Chef LUBA DUDRA baked a special chocolate cake for the Sunday School First Confession Class. As you can imagine, at the end of the Luncheon, not a single slice was left. Thank you, pani Luba!

3 липня, о. Василь Криштомполь з
УПЦ Св. Михаїла у Балтиморі
відправив Святу Літургію в
нашому Храмі. Дякуємо, отче!

Fr. V blesses Damian Ivaniv’s stykhar. Damian then assumed altar server duties, under Danylko’s guidance.
Катедральни
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Наша Гуманітарна Допомога Україні

Катедральний Дзвін
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З Життя Парафії
26 червня о. Володимир привітав
Валерія Чалова та Шаміла
Наджафзада, які демонстрували
кліп на свою пісню “Всі разом”.

26 червня о. Володимир відправив
Літію-Панахиду за Новопредставленого
Браєна Тансталла.

Наш Собор прикрашений
зеленню на Празник Святої Тройці.

Donation presentation from St. Andrew Kim Korean
Catholic Church
Dr. Moon Kyoo Jang - Pastoral Council Choir
Dr. Hangsik Moon - Social Concern Committee Chair

Катедральний Дзвін

Mark Sendich prepares hamburgers and
brats for Father’s Day Luncheon. Wife
Elizabeth & daughter Irene provided
Mark with invaluable assistance.
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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 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
Катедральний Дзвін
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