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Предстоятель - Високопреосвященіший Митрополит Антоній 
Dean - Protopriest Taras Naumenko - Настоятель - протоієрей Тарас Науменко 

Parish Council President – Andrew Passyn 
Choir Director – Karen Ferraro 

14 July, 2019 – 14 липня, 2019 

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.   

 



2 
 

   

 
 

 
Jurij Trypupenko, Andrew Heletkanycz, Daria Danyo, Fr. Nestor Kowal, Vera 
Kowal-Krewson, PM Maryann Nakonachny, PM Maryann Chubenko, Irena Sherba, 
Elisaveta Buzak, 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, 

Cathy 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, Athanasios Peltekis and Vira Shapowalenko.  

Brethren! And having been set free from sin, you 
became slaves of righteousness. I speak in human 
terms because of the weakness of your flesh. For 
just as you presented your members as slaves of 
uncleanness, and of lawlessness leading to more 
lawlessness, so now present your members as slaves 
of righteousness for holiness. For when you were 
slaves of sin, you were free in regard to 
righteousness. What fruit did you have then in the 
things of which you are now ashamed? For the end 
of those things is death. But now having been set 
free from sin, and having become slaves of God, 
you have your fruit to holiness, and the end, 
everlasting life. For the wages of sin is death, but 
the gift of God is eternal life in Christ Jesus our 
Lord. 

Браття! Звiльнившись же вiд грiха, ви стали 
рабами праведности. Кажу за людським 
мiркуванням задля немочi плотi вашої. Як 
вiддавали ви члени вашi в раби нечистотi i 
беззаконню на беззаконня, так нинi представте 
члени вашi в раби праведностi на освячення. Бо, 
коли ви були рабами грiха, тодi були вiльнi вiд 
праведности. Які ж плоди ви мали тоді? Такі, 
яких тепер самі соромитесь, бо кінець їхній — 
смерть. А нинi, коли ви звiльнилися вiд грiха i 
стали рабами Боговi, маєте плiд ваш на 
освячення, а кiнець — життя вiчне. Бо вiдплата 
за грiх — смерть, а дар Божий — життя вiчне у 
Христi Iсусi, Господi нашому. 
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At that time: when Jesus had entered Capernaum, a 
centurion came to Him, pleading with Him, saying, 
"Lord, my servant is lying at home paralyzed, 
dreadfully tormented." And Jesus said to him, "I 
will come and heal him." The centurion answered 
and said, "Lord, I am not worthy that You should 
come under my roof. But only speak a word, and 
my servant will be healed. For I also am a man 
under authority, having soldiers under me. And I 
say to this one, 'Go,' and he goes; and to another, 
'Come,' and he comes; and to my servant, 'Do this,' 
and he does it. When Jesus heard it, He marveled, 
and said to those who followed, "Assuredly, I say to 
you, I have not found such great faith, not even in 
Israel! And I say to you that many will come from 
east and west, and sit down with Abraham, Isaac, 
and Jacob in the kingdom of heaven. But the sons 
of the kingdom will be cast out into outer darkness. 
There will be weeping and gnashing of teeth. Then 
Jesus said to the centurion, "Go your way; and as 
you have believed, so let it be done for you." And 
his servant was healed that same hour. 

У той час:  коли увійшов Ісус до Капернаума, 
підійшов до Нього сотник і благав Його: 
Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і 
тяжко страждає. І говорить йому Ісус: Я прийду 
і зцілю його. Сотник же у відповідь сказав: 
Господи! Я недостойний, щоб Ти увійшов під 
покрівлю мою; але промов тільки слово, і 
видужає слуга мій. Бо і я людина підвладна, але, 
маючи під собою воїнів, кажу одному: іди, і йде; 
і другому: прийди, і приходить; і слузі моєму: 
зроби це, і зробить. Почувши це, Ісус здивувався 
і сказав тим, що йшли за Ним: істинно кажу 
вам, і в Ізраїлі не знайшов Я такої віри. Кажу ж 
вам, що багато прийдуть зі сходу й заходу і 
возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у 
Царстві Небесному; А сини Царства вигнані 
будуть у пітьму непроглядну: там буде плач і 
скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові: іди, і, як 
вірував ти, нехай буде тобі. І одужав слуга його 
в ту ж мить. 

 Fr. Orest Poukhalski and the 
parishioners of Sts. Peter and Paul parish invite 
you to the annual picnic to celebrate the Parish 
Feast Day of Sts. Peter and Paul, on Saturday, July 
20. Address: 329 High Rd. (Co Route 41), Glen 
Spey, NY. For more information please call 267-
240-5928.

 Отець Орест Пухальський та 
парафіяни церкви Свв. Петра і Павла, щиро 
запрошують вас на парафіяльне свято, яке 
відбудеться в суботу, 20 липня. Адреса: 329 
High Rd. (Co Route 41), Glen Spey, NY. За 
подальшою інформацією дзвоніть по телефону 
267-240-5928.

Dear parishioners and 
visitors of the Cathedral! Our Cathedral is 
currently undergoing three major renovation 
projects: outdoor mosaic, painting of the cathedral 
and parish hall bathrooms. It is expected that the 
cost of these projects will be over $170,000.00. 
We kindly ask you to please help us defray the 
cost by contributing to the Cathedral’s Building 
Fund. Your love, donation and support for the 
Cathedral are greatly appreciated.

Шанoвнi парафiяни та 
прихoжани нашoгo храму! Ву знаєте, щo наш 
храм, як i все iнше, пoтребує пoстiйнoї 
пiдтримки для утримання йoгo в належнoму 
станi. Сьoгoднi ми маємo три прoекти якi 
будуть кoштувати пoнад $170,000.00: ремoнт 
мoзаїки, туалетiв у парафiяльнoму залi i 
фарбування стiн у самoму сoбoрi. Сердечнo 
прoсимo зрoбити вашi пoсильнi внески у 
будiвельний фoнд храму тим самим пoдарувати 
частину вашoї любoвi дo нашoгo спiльнoгo 
храму Гoспoдньoгo.  
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The Cathedral of St. Vladimir is 
currently undergoing major renovations. We thank 
you for your patience and understanding while 
renovations are in progress.

Шановні парафіяни, прихожани та 
гості Собору Св. Володимира! Просимо 
вибачити за тимчасові незручності під час 
обновлення храму. Дякуємо за  ваше розуміння 
і терпіння.

Whenever we’re away from home—on vacation or 
at the beach, etc.—there is usually an Orthodox 
Church within reasonable driving distance. 
Willfully missing Liturgy when we have the 
opportunity to attend is probably not the best way 
to show our love for God. Fr. Taras will be happy 
to help you find a church near your cottage or 
vacation destination.

 Àктивна участь у Св. Літургії в 
неділю і на святах, це християнський обов’язок 
êîæíî¿ ëþäèíè. Пропускати Св. Літургію áåç 
ïðè÷èíè – це не дуже Богоугодне діло. Коли 
будете на вакаціях, чи на дачі, знайдіть 
православну церкву в околиці де знаходетеся і 
беріть участь у службах там кожної неділі.

The tri-annual Sobor of the UOC 
of the USA, will be held October 16-19. A special 
Meeting of the Parish will be held, to elect 
Delegates to the Sobor, on September 8 following 
the Liturgy in the Cathedral Hall. If you would 
like to volunteer to represent our cathedral parish, 
please contact Fr. Taras or Andrew Passyn. 

УПЦ в США відбудеться з 16 по 
19 жовтня, 2019 року в Баунд Бруці, НДж. 
Збори парафії, для обрання делегатів Собору, 
відбудуться 8 вересня, відразу після Літургії. 
Якщо Ви зацікавлені бути представником-
волонтером, будь ласка, звертайтеся до о. 
Тараса або  Андрiя Пасина.

Peter, Andrew, James and John (the sons of Zebedee), Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James 
(the son of Alphaeus), Jude the brother of James, Simon the Zealot, Matthias. 
Even though each of the Twelve Great Apostles has his own particular feast day during the year, the 
Church has set aside this day as a general feast of all the apostles together, and Paul with them.  
The Synaxis of the Glorious and All-Praiseworthy Twelve Apostles of Christ appears to be an ancient 
Feast. The Church honors each of the Twelve Apostles on separate dates during the year, and has 
established a general commemoration for all of them on the day after the commemoration of the 
Glorious and First-Ranked among the Apostles Peter and Paul. 
The holy God-crowned Emperor Constantine the Great built a church in Constantinople in honor of the 
Twelve Apostles. There are instructions for celebrating this Feast which date from the fourth century. 
Let us also recall how each of these, the most holy and selfless men in the history of the world, ended his 
earthly life: 
—Peter was crucified upside down. 
—Andrew was crucified. 
—James the Son of Zebedee was beheaded. 
—John the Theologian reposed in a miraculous manner. 
—Philip was crucified. 
—Bartholomew was crucified, flayed and beheaded. 
—Thomas was pierced with five spears. 
—Matthew the Evangelist was burned alive. 
—James the son of Alphaeus was crucified. 
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—Thaddaeus or Jude the Brother of James was crucified. 
—Simon the Zealot was crucified. 
—Matthias was stoned and then beheaded after death. 
—Paul was beheaded. 

1. Апостол Павло: Чоловік, своїй дружині потрібну любов, так же само й чоловікові дружина. 
Дружина не володіє над своїм тілом, але чоловік; само й чоловік не має влади над своїм тілом, 
але дружина (1 Кор. 7: 3-4).  
2. Апостол Павло: Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова дружини, 
як і Христос глава Церкви ... Але як Церква кориться Христові, так і дружини своїм чоловікам у 
всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву, і віддав за неї ... Так і 
чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла: хто любить свою жінку, любить самого себе ... 
(Еф. 5: 22-25, 28)  
3. Свят. Іоанн Златоуст: Де чоловік, дружина і діти з'єднані узами чесноти, злагоди й любові, там 
серед них Христос  
4. Свят. Іоанн Златоуст: Чоловік повинен думати про те, щоб справами і словами насаджувати в 
будинку благочестя; і дружина нехай спостерігає за будинком, але крім цього заняття вона 
повинна мати іншу, більш нагальну турботу про те, щоб вся сім'я трудилася для Царства 
Небесного.  
5. Свят. Іоанн Златоуст: Істинне багатство і велике щастя, коли чоловік і дружина живуть в 
злагоді і з'єднані один з одним як одна плоть ... Такі подружжя, хоча б і жили бідно і були 
незнатного, можуть бути всіх щасливіше, тому що вони насолоджуються справжнім щастям і 
завжди живуть в спокої ... живуть в такому подружньому союзі ніщо не може занадто засмутити, 
порушити їх мирного щастя. Якщо є між чоловіком і дружиною одностайність, мир і союз любові, 
до них надходять усі блага. І злі наклепи не є небезпечними подружжю, захищеним, як великої 
стіною, одностайністю в Бога ... Це примножує їх багатство і всяке різноманіття; це зводить їх на 
вищий щабель доброї слави; це приваблює на них і велике Боже благовоління.  
6. Свят. Григорій Богослов: Пов'язані узами шлюбу, замінюємо ми один для одного і руки, і ноги, і 
слух. Подружжя і слабкого робить удвічі сильніше ... Загальні турботи подружжя полегшують 
для них скорботи, і спільні радощі захоплюють обох. Для одностайних подружжя і багатство 
робиться приємніше, а в бідності саме одностайність приємніше багатства. Для них подружні узи 
служать ключем цнотливості і побажань, печаткою необхідної прихильності.  
7. Свят. Тихон Задонський: Батькам потрібно самим берегтися від спокус і приклад доброчесного 
життя подавати своїм дітям, якщо хочуть їх наставити в чесноти. Інакше ні в чому не досягнуть 
успіху. Бо діти більше дивляться на життя батьків і відображають її в своїх юних душах, ніж 
слухають їх слова.  
8. Свят. Феофан Затворник: Бережіть з дружиною взаємно свою любов. У цьому джерело 
щасливого сімейного життя. Але треба дотримуватися його, щоб не засмітився.  
9. Свят. Філарет (Дроздов): Коли батьки, сродники, наставники, начальники вимагають від вас 
того, що противно мудрування вашому, вашої схильності, ваш смак, але що потрібно, чи корисно, 
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або, по крайней мере, не шкідлива, пожертвуйте мудруванням вашим, вашої схильністю , вашим 
смаком обов'язки покори; згадайте Ісуса, Премудрість Божу, Який б послухався Йосипу 
древоделателю (Лк. 2: 51).  
10. Свят. Лука Кримський: На батьках і, перш за все, на матері лежить найсвятіша обов'язок - 
виростити дитину і дати йому виховання. Усе велике, вічне, святе завжди має ставитися на чільне 
місце. Тому необхідно, щоб в житті жінки ця найважливіше завдання займала перше місце ... На 
жаль, в результаті встановлення повної рівності жінок з чоловіками в усіх областях фізичної та 
розумової праці, виховання дітей в сім'ї знаходиться в жалюгідному стані ... Хто ж виховує дітей в 
таких сім'ях, де і батько, і мати займають важливі суспільні посади, з ранку до ночі на роботі і не 
мають ні часу, ні сил, ні можливості займатися дітьми? У величезній більшості випадків - ніхто ... 
А така сім'я, в якій нема кому займатися вихованням дітей, не складає єдиного нерозривного 
духовного цілого, чому не може бути благополуччя ні в суспільстві, ні в державі.  
  

Family Fellowship Wednesday Evenings 
6:30 to 8:00 

On Wednesday evenings July 17, July 24 
August 7, August 14 and August 21 

Each week we have game night (bring your favorite games), prepare for 
UOL Convention 2020 and complete projects in the parish hall. 

Enjoy potluck dinner and fellowship! 
Come and meet fellow parishioners! 

All are invited! No cost! 
Potluck dinner – please bring an entrée, 

side dish or dessert! 
For more information contact Natalie 610-892-7315 

Or nsufler@aol.com 

 


