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We are happy that you have come to celebrate the
Day of our Lord, Jesus Christ, with us today. This
is a unique community, dedicated to serving God
and proclaiming the Good News through the
ancient Traditions of the Holy Orthodox Church.
We celebrate and preserve our Faith as it has been
passed to us by God through our ancestral
homeland Ukraine, and we share it with all who
would come to know and grow in Him through
the teaching and Mysteries of Christ’s Church. We
invite you to worship with us as often as you are
able! We can help you establish or re-establish a
relationship with Christ and His Church that will
allow you to enjoy life in abundance and to better
love and serve those around you.

Ми раді, що ви прийшли, щоб відсвяткувати
день Господа нашого, Ісуса Христа, разом з
нами сьогодні. Це унікальне співтовариство,
яке
присвячене
служінню
Богові
і
проголошення Доброї Новини через давні
традиції Святої Православної Церкви. Ми
намагаємося зберегти нашу віру, як це було
передано нам від Бога через нашу історичну
батьківщину Україну, і ми розділемо її з усіма,
хто прийде познати і зрости в Ньому через
навчання і таємниці Христової Церкви. Ми
запрошуємо Вас до спільної молитви з нами,
яка допоможе Вам знайти поєднання з
Христом і Його Церквою у сьогоднішньому
світі.
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Fr. Nestor Kowal, PM Maryann Nakonachny, Ann Stryzak, Hryhorij Bilous,
Gregory Karbiwnyk, JT, Kirsten, Andrew & Sophia Holubowsky, Lida Katolik,
Wasyl Soroka, Barbаra Sembrot, Mary Konchak, Taras and Anna Kowal, Ivan
Sawchuk, Oksana Naber, Joe Zador, Joe Zador, Jr., Helen Wilwert, Lauren
Shevchek, Ivan Jakubenko, Anna Kuchirka, Orysia Nowosiwsky, Halyna Palamar,
Maria Maly, Stephen Sheptak, Oleh Rosputko, Tamara & Serge Komarowski, Olha Bohuslavsky,
Klaudia Pacowska, Elizabeth & Lisa Curry, Victor Prasko, Theodore Pershyn, Zenon Forosty, Миколай
Сергійович Олійник, Austin, Katherine and Olivia Ball, Athanasios Peltekis and Vira Shapowalenko.

Brethren! Finally, be strong in the Lord and in the
power of His might. Put on the whole armor of
God, that you may be able to stand against the
wiles of the devil. For we do not wrestle against
flesh and blood, but against principalities, against
powers, against the rulers of the darkness of this

Браття! Hарештi, мої, змiцнюйтесь Господом i
могутнiстю сили Його. Одягнiться в повну
зброю Божу, щоб вам можна було стати
проти хитрощiв диявольських, бо наша
боротьба не проти крови i плотi, а проти
начальства, проти влади, проти свiтопра2

age, against spiritual hosts of wickedness in the
heavenly places. Therefore take up the whole
armor of God, that you may be able to withstand
in the evil day, and having done all, to stand.
Stand therefore, having girded your waist with
truth, having put on the breastplate of
righteousness, and having shod your feet with the
preparation of the gospel of peace; above all,
taking the shield of faith with which you will be
able to quench all the fiery darts of the wicked
one. And take the helmet of salvation, and the
sword of the Spirit, which is the word of God.

вителiв темряви вiку цього, проти духiв злоби
пiднебесних. Для цього приймiть повну
зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в
день злий i, все подолавши, вистояти. Отже,
станьте, пiдперезавши стегна вашi iстиною‚ i
зодягнувшись у броню праведности, i взувши
ноги в готовнiсть благовiстити мир; а понад
усе вiзьмiть щит вiри, яким зможете погасити
всi розпеченi стрiли лукавого; i шолом
спасiння вiзьмiть, i меч духовний, що є Слово
Боже.

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, '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.

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 — 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.

will take place on
відбудеться в
Sunday, December 16th, following Divine Liturgy. неділю, 16 грудня, після Божественної
We hope to see many of our kids participate!
Літургії. Сподіваємося, що всі діти парафії
приймуть участь!
The cathedral parish is
always in need of office and general church
supplies. White paper (size 8 1/2 х 14 and 8 1/2 x
11) We thank you for your continued support, and
we appreciate all your donations.

Собор
Св. Володимира завжди потребує речі для
церковного та канцелярського вжитку.
Потребуються: білий папір (розміри 81/2 x 14
i 8 1/2 x 11). Якщо ви можете допомогти у
придбанні цих речей, ми будемо щиро вдячні
вашій пожертві.

- протягом 40 днів ми
Advent is the period of 40 days of preparation for готуємося до святкування народження Ісуса
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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.

Христа. Протягом цього Пісного періоду
кожен
із
нас
повинен
молитовно
підготуватися і прийняти таїнство сповіді.
Таїнство сповіді відбувається в кожну суботу
і неділю.

At the conclusion of
each Divine Liturgy please close all Liturgy books
and return them to their proper place. Also, please
do not leave any church bulletins or other reading
material in the pews. Let us all do our part to be
true stewards of our Cathedral by helping to keep
the Cathedral pews clean and neat. Thank you
very much for your understanding and
cooperation.

По закінченні Богослужінь
просимо всі літургійні та молитовні
книжечки поскладати належним чином у
лавках. Також прохання не залишати
бюлетенів чи інших речей у лавках. Будьмо
відповідальними та докладімо також і своїх
зусиль, щоб підтримувати чистоту і порядок
у нашому кафедральному храмі. Дякуємо за
ваше розуміння та співпрацю.

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.
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.
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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.

FAST from self-concern and FEAST on compassion for others.
FAST from discouragement and FEAST on hope.
FAST from lethargy and FEAST on enthusiasm.
FAST from suspicion and FEAST on truth.
FAST from thoughts that weaken and FEAST on promises that inspire.
FAST from shadows of sorrow and FEAST on the sunlight of serenity.
FAST from idle gossip and FEAST on purposeful silence.
FAST from problems that overwhelm you and FEAST on prayer that sustains.
FAST from criticism and FEAST on praise.
FAST from self-pity and FEAST on joy.
FAST from ill-temper and FEAST on peace.
FAST from resentment and FEAST on contentment.
FAST from jealousy and FEAST on love.
FAST from pride and FEAST on humility.
FAST from selfishness and FEAST on service.

ALL CHILDREN ARE INVITED TO DECORATE

COFFEE HOUR SCHEDULE

CHURCH SCHOOL CHRISTMAS TREE

December 2 – Christmas Bazaar

ON SUNDAY, DECEMBER 9

December 9 – Tomenko Family

FOLLOWING DIVINE LITURGY

December 16 – Daria and Lauren Obyrne
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