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Glory be to Jesus Christ! Glory Forever!  

The Cathedral Parish of Saint Vladimir 

extends a warm welcome to all our guests.  
We are happy that you have come to pray 

with us.  May the Lord save You! 
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Today, 24th Sunday after Pentecost. Tone 7. 
Entry into the Temple of the Most Holy 
Theotokos. New Martyr Priest Alexander Khotovitsky. 
Venerable Columbanus of Bobbio, abbot and founder of 
Luxeuil. 
8:30 - 9:15 AM – Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours 
9:30AM - Liturgy of St. John Chrysostom 
Panakhyda for the repose of the soul: +Olga Sawchuk  
req. by Michael Fesnak. 

Сьогодні, 24-та неділя після П’ятидесятниці. 
Голос 7. Введення в храм Пресвятої 
Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії. 
Св. Новосвщмч. Олександра Хототвоцького. Прп. 
Коломбана, ігум. Луксейського. 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія св. Іoана Золотоустого 
Панахида для Бл. пам’яті +Ольги Савчук  на 
прохання Михайла Фесняка. 

Saturday, 10 December – there will be no 
Vespers. 

Субота, 10 грудня – Вечірня не відбудется. 

Sunday, 11 December – 25th Sunday after 
Pentecost. Tone 8. Martyr Stephen the New of Mt. St. 
Auxentius. Martyr Hirenarchus and Seven Women-martyrs 
at Sebaste. Martyrs Basil, Stephen, two Gregories, John, 
Andrew, Peter, Anna, and many others. 
8:30 - 9:15 AM – Confessions 
9:00AM - 3rd & 6th Hours 
9:30AM - Liturgy of St. John Chrysostom 

Неділя, 11 грудня - 25-та після 
П’ятидесятниці. Голос 8. Прмч. і спов. Стефана 
Нового. Мч. Іринарха і з ним святих семи мучениць. 
Мчч. Стефана, Василія, Григорія, іншого Григорія, 
Іоана і інших багатьох. 
8:30 - 9:15 Сповідь 
9:00- 3-ій і 6-ий Часи 
9:30 - Літургія св. Іoана Золотоустого 
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PPRRAAYYEERR  CCOORRNNEERR  

We ask you to remember in your prayers the sick, hospitalized, those in 
nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy 

recovery and good health are extended to the following individuals who are  
in need of God's healing and grace: 

Wasyl Soroka, Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Victor 
Hnatczenko, Oksana Naber, George Ley, Joe Zador, PM Irene Estocin, Helen Wilwert, Lauren Shevchek, 
Ivan & Tatiana Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky,  Halyna Palamar, Maria Maly, Stephen 
Sheptak, Oleh Rosputko, Nina and Chester Zalenski, Silvia Onufrey, Marie Komar,  Klaudia Pacowska, 
Elizabeth & Lisa Curry, Evdokia Shandruk, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, Миколай Сергійович 

Олійник, Austin, Katherine and Olivia Ball, Paul Dawson and Vera Shapowalenko.  
If there is anyone who is in need of prayers and you would like to add them to the prayer corner, please notify Fr. Taras.  

 

EPISTLE 
The Reading is from the Holy Apostle Paul to 

the Ephesians 
(Ephesians 2:14-22) 

АПОСТОЛ 
До Галатів Святого Апостола Павла Читання 

(Ephesians 2:14-22) 

Brethren! For He Himself is our peace, who has 
made both one, and has broken down the middle 
wall of separation, having abolished in His flesh the 
enmity, that is, the law of commandments 
contained in ordinances, so as to create in Himself 
one new man from the two, thus making peace, and 
that He might reconcile them both to God in one 
body through the cross, thereby putting to death the 
enmity. And He came and preached peace to you 
who were afar off and to those who were near. For 
through Him we both have access by one Spirit to 
the Father. Now, therefore, you are no longer 
strangers and foreigners, but fellow citizens with the 
saints and members of the household of God, 
having been built on the foundation of the apostles 
and prophets, Jesus Christ Himself being the chief 
cornerstone, in whom the whole building, being 
fitted together, grows into a holy temple in the 
Lord, in whom you also are being built together for 
a dwelling place of God in the Spirit. 

Браття! Бо Вiн є мир наш, Який створив з обох 
одне i зруйнував перепону, яка стояла 
посерединi, скасувавши ворожнечу плоттю 
Своєю, а закон заповiдей вченням, щоб з двох 
створити в Собi Самому одну нову людину, 
вчинивши мир, i в єдиному тiлi примирити обох 
iз Богом хрестом, убивши ворожнечу на ньому. 
I, прийшовши, благовiстив мир вам, далеким i 
близьким, бо через Hього i тi й iншi маємо 
доступ до Отця в одному Духовi. Отже, ви вже 
не чужi i не пришельцi, а спiвгромадяни святим i 
свої Боговi, утвердженi на основi апостолiв i 
пророкiв, маючи нарiжним каменем Самого 
Iсуса Христа, на Якому вся будiвля, складаючись 
злагоджено, зростає в святий храм у Господi, на 
якому i ви будуєтесь Духом на оселю Божу. 

GOSPEL 
The Holy Gospel According to St. Luke 

(Luke 12:16-21) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Луки Святого Євангелія Читання 

(Луки 12:16-21) 
The Lord spoke this parable saying: "The ground of 
a certain rich man yielded plentifully. And he 
thought within himself, saying, 'What shall I do, 
since I have no room to store my crops?' So he said, 

Господь говорив цю притчу і сказав: в одного 
багатого чоловіка добре вродила нива. І міркував 
він сам собі: що мені робити? Немає куди мені 
зібрати плодів моїх. І сказав: ось що зроблю — 
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'I will do this: I will pull down my barns and build 
greater, and there I will store all my crops and my 
goods. 'And I will say to my soul, "Soul, you have 
many goods laid up for many years; take your ease; 
eat, drink, and be merry." 'But God said to him, 
'Fool! This night your soul will be required of you; 
then whose will those things be which you have 
provided?' So is he who lays up treasure for himself, 
and is not rich toward God. 

зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу 
туди весь хліб мій і все добро моє. І скажу душі 
моїй: душе, багато маєш добра, що лежить у тебе 
на багато років: спочивай, їж, пий, веселись. Але 
Бог сказав йому: нерозумний! Цієї ночі душу 
твою візьмуть у тебе; кому ж дістанеться те, що 
ти наготував? Так буває з тим, хто збирає скарби 
для себе, а не в Бога багатіє. 

 

           ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS    ÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍß    
WELCOME: Our warmest greetings extended to 
all visitors and guests who are participating in 
today’s Divine Liturgy. What a joy it is to have you 
praying with us! After the service, do not hesitate to 
introduce yourselves to Fr. Taras and find out more 
information regarding the Orthodox faith. 
Everyone attending the services is cordially invited 
to join in fellowship over coffee and sweets in the 
cathedral hall immediately following the Liturgy. 

ВІТАЄМО: найщиріші привітання до всіх 
гостей та відвідувачів, які приєдналися сьогодні 
до нас на Божественну Літургію. Яке це щастя, 
що ви молитеся разом з нами! Після закінчення 
Літургії, не забудьте познайомитися з отцем 
Тарасом і знайти чимало цікавої інформації  
про Православну віру. Кожний присутній, 
запрошений до церковного залу на каву та 
товариську розмову, після Літургії. 

ADVENT AND ADVENT CONFESSIONS 
Advent is the period of 40 days of preparation for 
our celebration of Jesus Christ’s birth.  During this 
Lenten period each of us should receive the 
Sacrament of Confession. This Sacrament will be 
offered on all Saturday evenings following Vespers 
or prior to the Sunday Liturgy.   

ПИЛИПІВКА - протягом 40 днів ми готуємося 
до  святкування народження Ісуса Христа.  
Протягом цього Пісного періоду кожен із нас 
повинен молитовно підготуватися і прийняти 
таїнство сповіді. Таїнство сповіді відбувається в 
кожну суботу і неділю.  

ST. NICHOLAS PROGRAM will take place on 
Sunday, December 18th, following Divine Liturgy. 
We hope to see many of our kids participate!  

ПРОГРАМА СВ. МИКОЛАЯ відбудеться в 
неділю, 18 грудня, після Божественної Літургії. 
Сподіваємося, що всі діти парафії приймуть 
участь! 

AS A REMINDER TO ALL, the Divine Liturgy 
does not end after Holy Communion, the Divine 
Liturgy ends with veneration of the cross. PLEASE 
remain silent until you have entered the parish hall 
so as not to disturb others. Please remember that 
the coffee hour does not begin until after the 
Divine Liturgy has been completed. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ, що Свята Літургія не 
закінчується відразу після причастя, а тільки 
після цілування хреста. Будь ласка, зберігайте 
тишу до тих пір, поки ви не ввійдете до 
церковному залу, щоб не турбувати інших. 
Також нагадуємо, що кава то перекуска 
починається тільки після повного завершення 
Літургії. 

TALKING IN CHURCH: Isn’t it great to come 
to church and see friends and family members? But 
wait until coffee hour to say “Hi” to them. It just 

СПІЛКУВАННЯ В ХРАМІ: Ми всі маємо 
чудову можливість зібратися по неділях для 
молитви і щоб поспілкуватися з нашими 
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isn’t appropriate to greet people and have a 
conversation with them in the church temple. 
Besides being disrespectful towards God, it is rude 
towards the other people in the church who are 
trying to worship. Talk to God while in church 
through your prayers, hymns, and thanksgiving, and 
to your friends in the hall afterwards. 

близькими та друзями. Для спілкування, ми 
запрошуємо Вас на каву після Літургії. Під час 
Богослужінь - ми просимо Вас дотримуватися 
тиші і надати можливість іншим перебувати в 
молитовному стані. Ваші розмови можуть 
відволікати від молитви, святих читань та 
духовного співу. То ж коли в храмі, 
поспілкуйтеся з Богом через молитву і спів. 

 

JR. UOL CORNER 
   

DECEMBER 4 

College Students Care 

Packages Project  

 

DECEMBER 17 

Christmas at the Seminary  

(For more info, please see 

Alexis Naumenko) 

 

DECEMBER 18 

Cookie Walk  

(each Junior is asked to bake 4 doz. of cookies) 

 

DECEMBER 30 

UOL Family Fun Night  

COFFEE HOUR SCHEDULE 
Thank you to the following families and 

individuals for sponsoring the Coffee Hour       

December 11 – Naumenko Family (Lenten) 

December 18 – Daria and Lauren O’Byrne  

                              (St. Nicholas Program) (Lenten) 

December 25 – Coffee Only (Lenten) 

 

IF YOU WOULD LIKE TO VOLUNTEER FOR THE COFFEE 
HOUR IN 2017 PLEASE SEE  

PM LAURA NAUMENKO FOR MORE INFORMATION 

 

  

  

 

         ALL CHILDREN INVITED TO DECORATE  
ST. VLADIMIR CHURCH SCHOOL CHRISTMAS TREE       
 
                    SUNDAY, DECEMBER 11, 2016            

                  
  ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ДІТЕЙ  

ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРИКРАШАННІ ЯЛИНКИ! 

 

����������������  ��  		

����  

��������������  ��������

����������  

Батьки Діви Марії, праведні Іоаким і Анна, будучи бездітними, сумували й не раз, гірко плачучи, молили 
Бога, щоб Він дав їм дитину, і при тому склали обіцянку, що віддадуть те дитя до храму Єрусалимського 
для служіння Богові. Тож зглянувся Господь над горем праведників, дарував їм доньку і назвали її 
Марією. Не встигли батьки натішитися своєю дитиною, як минуло дівчинці три роки і треба було 
виконати дану Богові обіцянку — відвести її до храму Єрусалимського. 
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Урочистим і гарним був той похід. Іоаким і Анна скликали в Назарет своїх родичів, запросили багато 
дівчат. Одягнені у найкраще вбрання, із свічками в руках, дорослі дівчата поволі йшли попереду та 
співали побожних пісень. З ними йшла трирічна дівчинка Марія, а за Нею вже батьки, родичі та багато 
людей. Первосвященикові Захарію було дано знати від Духа Святого, що до храму має прийти майбутня 
Матір Божа, і він разом з священиками в пишному вбранні вже чекав Діву на паперті, до якої вели 
п’ятнадцять сходинок. На кожній із цих сходинок співали один псалом. 
На першу сходинку батьки поставили маленьку Марію, а далі Вона пішла вже сама прямо до 
первосвященика Захарія. Архієрей взяв Богом обрану Отроковицю за руку і, натхненний від Духа 
Святого, провів її до найголовнішої частини храму, в так зване Святеє Святих, куди в стародавні часи 
вносили з духовною радістю кивот Божий. Туди за законом дозволялося входити тільки одному 
архієрею один раз на рік, при тому з жертовною кров’ю, яку він приносив за себе і за людські провини 
(Євр. IX, 7). Дивувалися всі, хто там був, а в церковних піснях сказано, що навіть ангели дивувалися, як 
Діва увійшла в Святеє Святих. Діва Марія залишилась при храмі, де згодом під опікою первосвященика 
й священиків одержала досить високу освіту й гарне побожне виховання і навчилась різним ручним 
роботам. Пресвята Діва Марія прожила при храмі Єрусалимському майже дванадцять років. 
Настав час, коли Марія мала залишити храм і, як інші дівчата, вийти заміж. Вона пояснила 
первосвященику і священикам, що від зачаття Свого посвячена батьками єдиному Богу і Сама дала 
обітницю зберегти Себе непорочною, а тому не може вийти заміж. Отже, для нетлінного збереження 
непорочності Свята Діва в 15 років за порадою і згодою священного Собору була заручена зі своїм 
родичем праведним старцем Йосифом, який дав обітницю оберігати дівочу честь Марії, вважаючи себе 
тільки мнимим її чоловіком. Марія переселилась із храму в Назарет, у будинок праведного Йосифа. 
На згадку про Введення Пресвятої Богородиці у храм Єрусалимський 21 листопада Церквою 
започаткований цей празник. Перші згадки про нього можна знайти у переказах палестинських 
християн IV ст., де оповідається, що царицею Єленою був побудований храм Введення Богородиці. 
На прикладі Богоотців Іоакима і Анни, які посвятили свою дочку з юних літ Богу, ми бачимо, що й 
нам, батькам-християнам, потрібно з ранніх літ займатись духовним вихованням своїх дітей. 
Ознайомлення дітей із Законом Божим і святим словом Церкви допоможе їм у майбутньому стати 
чуйними і добрими людьми. Введення у храм Богородиці — це велике, вселенське двунадесяте свято. 
 

 

OOuurr  CChhuurrcchh  iiss  tthhee  hhoouussee  ooff  GGoodd..  IItt  mmuusstt  bbee  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ccaarree,,  rreevveerreennccee,,  aanndd  rreessppeecctt..  

� Please observe silence in the House of our Lord. 

� Kindly turn off your cell phones. 

� Food, beverages and chewing gum have no place in the Church. 

� Please, do not leave bulletins or another reading materials in the pews. 

//��00 XX

����  --  33  ää³³ìì  ÃÃîîññïïîîääàà  ííààøøîîããîî..  ÄÄîî  ííüüîîããîî  òòððååááàà  ññòòààââèèòòèèññÿÿ  çç  îîááååððååææíí³³ññòòþþ,,  
ááëëààããîîããîîââ³³ííííÿÿìì  ³³  ïïîîââààããîîþþ.. 

� Áóäü ëàñêà, äîäåðæóéòå òèøó â äîì³ Ãîñïîäà íàøîãî. 

� Áóäü ëàñêà, âèìêí³òü Âàø ìîá³ëüíèé òåëåôîí. 

� Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, íàïî¿, æóâàëüíà ãóìêà íå äîïóñòèì³ â Öåðêâ³. 

� >?@A BCDEC, FG HCBIJCKLG MNBGLGFO LC OFJO PILCBAFO QCLGROCBI ? BCSECT. 
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