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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 reestablish 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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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, Athanasios Peltekis and Vira Shapowalenko.

Brethren! If I am not an apostle to others, yet
doubtless I am to you. For you are the seal of my
apostleship in the Lord. My defense to those who
examine me is this: Do we have no right to eat and
drink? Do we have no right to take along a
believing wife, as do also the other apostles, the
brothers of the Lord, and Cephas? Or is it only
Barnabas and I who have no right to refrain from
working? Whoever goes to war at his own expense?
Who plants a vineyard and does not eat of its fruit?
Or who tends a flock and does not drink of the
milk of the flock? Do I say these things as a mere
man? Or does not the law say the same also? For it
is written in the law of Moses, "You shall not
muzzle an ox while it treads out the grain." Is it
oxen God is concerned about? Or does He say it

Браття! Якщо для iнших я не апостол, то для вас
апостол; бо печать мого апостольства ви у
Господi. Ось мiй захист проти тих, що
осуджують мене. Хiба ми не маємо влади їсти i
пити? Хiба не маємо влади мати супутницею
сестру жiнку, як i iншi апостоли, i брати
Господнi, i Кифа? Або один я та Варнава не
маємо влади не трудитися? Який воїн служить
колинебудь на своєму утриманнi? Хто,
насадивши виноград, не їсть плодiв його? Хто,
пасучи стадо, не їсть молока вiд стада? Чи
тiльки за людським мiркуванням я це кажу? Чи
не те ж говорить i закон? Бо в Мойсеєвiм законi
написано: «Hе зав’язуй рота волові, що
молотить». Чи про волiв турбується Бог? Чи,
звичайно, заради нас говориться? Так, для нас
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altogether for our sakes? For our sakes, no doubt,
this is written, that he who plows should plow in
hope, and he who threshes in hope should be
partaker of his hope. If we have sown spiritual
things for you, is it a great thing if we reap your
material things? If others are partakers of this right
over you, are we not even more? Nevertheless we
have not used this right, but endure all things lest
we hinder the gospel of Christ.

це написано; бо хто оре, повинен орати з надiєю,
i хто молотить, повинен молотити з надiєю
одержати те, чого чекає. Якщо ми посiяли у вас
духовне, то чи велике те, коли пожнемо у вас
тiлесне? Якщо iншi мають у вас владу, то чи не
бiльше ми? Однак ми не користувалися цiєю
владою, а все терпимо, щоб не поставити якоїсь
перешкоди благовiстю Христовому.

The Lord spoke this parable: the kingdom of
heaven is like a certain king who wanted to settle
accounts with his servants. And when he had begun
to settle accounts, one was brought to him who
owed him ten thousand talents. But as he was not
able to pay, his master commanded that he be sold,
with his wife and children and all that he had, and
that payment be made. The servant therefore fell
down before him, saying, 'Master, have patience
with me, and I will pay you all.' Then the master of
that servant was moved with compassion, released
him, and forgave him the debt. But that servant
went out and found one of his fellow servants who
owed him a hundred denarii; and he laid hands on
him and took him by the throat, saying, 'Pay me
what you owe!' So his fellow servant fell down at
his feet and begged him, saying, 'Have patience
with me, and I will pay you all.' And he would not,
but went and threw him into prison till he should
pay the debt. So when his fellow servants saw what
had been done, they were very grieved, and came
and told their master all that had been done. Then
his master, after he had called him, said to him,
'You wicked servant! I forgave you all that debt
because you begged me. 'Should you not also have
had compassion on your fellow servant, just as I
had pity on you?' And his master was angry, and
delivered him to the torturers until he should pay
all that was due to him. So My heavenly Father also
will do to you if each of you, from his heart, does
not forgive his brother his trespasses.

Сказав Господь притчу цю: Царство Небесне
подібне до царя, який захотів порахуватися з
рабами своїми; коли він почав рахуватися,
привели до нього одного боржника, який винен
був йому десять тисяч талантів; а оскільки він
не мав чим заплатити, то господар звелів
продати його, і жінку його, і дітей, і все, що він
мав, і віддати. Тоді раб той упав і, кланяючись
йому, говорив: господарю, потерпи мені, і все
тобі віддам. Господар змилосердився над рабом
тим, простив його і борг відпустив йому. Раб же
той, вийшовши, зустрів одного з товаришів
своїх, який був винен йому сто динаріїв, і,
схопивши його, душив і казав: віддай мені, що
винен. Тоді товариш його впав до ніг його,
благав його і говорив: потерпи мені, і все віддам
тобі. Але той не захотів, а повів і посадив його у
в’язницю, доки не віддасть боргу. Товариші
його, побачивши таке, дуже засмутилися і,
прийшовши, розповіли своєму господареві все,
що сталося. Тоді господар покликав його і
каже: рабе лукавий! Весь той борг я простив
тобі, бо ти ублагав мене. Чи не належало й тобі
помилувати товариша твого, як і я помилував
тебе? І, розгнівавшись, господар віддав його
мучителям, доки не віддасть йому всього боргу.
Так і Отець Мій Небесний учинить з вами, якщо
кожен з вас не простить від серця свого братові
своєму провини його.
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the 20192020 church school year will begin Sunday,
September 8th. Many wonderful projects and
events are planned for the upcoming school year,
and we are very excited to greet all our students.
Also on this day, we will have an award
presentation for the Annual UOL Contest.

2019-2020 шкільний
рік нашої церковнoї школи розпочнеться в
неділю, 8 вересня. Багато чудових проектів
заплановано на цей рік і ми з нетерпінням
чекаємо всіх наших школярів. Так само в цей
день, будуть вручені нагороди по щорічному
змаганню УПЛіги.

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
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
, відразу після Літургії.
Якщо Ви зацікавлені бути представникомволонтером, будь ласка, звертайтеся до о.
Тараса або Андрiя Пасина.

According to the
Orthodox tradition, children may receive First
Confession at the age of seven. If you have a child
who is seven years of age, or an older child who
has not received his/her First Confession, and you
would like for them to receive this Holy
Sacrament, are reminded that their child(ren) must
be properly prepared for this occasion. Please
register your child in Church School where they
will be preparing for the First Confession every
Sunday leading up to June 2020. For more
information, please see Daria O’Byrne or Fr. Taras.

За
православною
традицією, діти від семи років можуть
приступити до Першої Святої Сповіді. Для
цього
діти
повинні
бути
правильно
підготовленими. А тому, якщо ви маєте дітей від
семи років і старше, які не приступили до
Першої Сповіді, і ви бажаєте щоб вони взяли
участь у цій події, просимо зареєструвати ваших
дітей у церковній школі, де вони будуть
готуватися до цього Святого Таінства кожної
неділі до червня 2020р. З питаннями просимо
звертатися до Дарії Оберн або до о. Тараса.

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.

St. Sophia Ukrainian Orthodox Seminary invites Свято-Софіївська
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семінарія

розпочинає

all the faithful of the Ukrainian Orthodox Church
to participate in the ceremonial opening of the new
year. The Hierarchal Divine liturgy will be
celebrated by our Hierarchs at the seminary chapel
on Saturday, September 14, at 10:00AM. A
luncheon will follow in the seminary trapeza.

навчальний рік, і тому всі запрошені на
святкову Літургію з участю Митрополита
Антонія та Архиєпископа Даниїла в суботу, 14
вересня, о 10:00ранку. Святковий обід
вiдбудеться відразу після Літургії в трапезній
семінарії.

SUNDAY, SEPTEMBER 15
FOLLOWING DIVINE LITURGY
(ON CATHEDRAL GROUNDS)
Volunteers needed, please see the signup
sheet
in the cathedral hall
***************
ЗАПРОШУЄМО НА ПІКНІК
НЕДІЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ
ПІСЛЯ ЛІТУРГІЇ
(на території Собору)
:
We are now accepting baskets for our upcoming raffle on Sunday, October 13 th.
We are limited our number of baskets to 50! So please bring in your basket by
Sunday, September 16th.
Some popular themes are: Chocolate, Bath and Body, Wine/Cheer, Cooking,
Disney, Angels, Baking, Baby, etc.
As always thank you for your support in making this a successful fundraiser!
When dropping off baskets, please see Andrea Swan, or Dori Nemeth.
29 серпня Православна Церква відзначає Перенесення з Едеси до
Константинополя нерукотворного образа (убруса) Господа Ісуса Христа,
яке відбулося у 944 році. Це завершальне літнє свято серед присвячених
нашому Спасителеві. Воно вшановує важливу подію для кожного
християнина: створення першої в історії ікони Ісуса Христа через дотик
Його обличчя до полотняної тканини.
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Яким чином відбулось перенесення нерукотворного образу Спасителя? Про цю історію дізнаємось
зі Священного Передання. У той час, коли Ісус Христос проповідував та зцілював багатьох
недужих, сирійський цар Авгар захворів проказою. Слава про великі чудеса Господа долинула до
нього з Ізраїлю. Тож він надіслав до Ісуса Христа свого художника, аби він змалював образ Месії.
Але навіть найкращий майстер виявився не здатним це зробити – таке неземне сяйво сходило від
Творця.
Ісус Христос помітив спробу художника змалювати Його Лик, тож із Свого безмежного
милосердя попросив принести води та полотняну хустину (убрус). Він омив руки і обличчя, а
потім витерся тканиною – так всі присутні побачили, як на ній проступають риси Господа нашого
Ісуса Христа. Цей нерукотворний образ художник привіз царю Авгарові, який згодом видужав і
навернувся зі своїми підданими до Христової віри.
Українська Православна Церква особливо шанує цю подію: ікона нерукотворного Образу одна з
найпоширеніших в українському іконописі. Сьогодні ми вітаємо усіх з величним святом! Нехай
Господь наш Ісус Христос просвітить наші серця безмежною любов’ю та милосердям, з якими Він
звершував неймовірні чудеса.
Блаженство, блаженне життя – це те справжнє щасливе життя, яке маємо у Христі, з Богом у
серці, а отже те, що приведе нас до спасіння, вічного життя у Царстві Небесному. Поняття
«щастя» відрізняється від «блаженства» тим, що значення першого стосується лише тимчасового
нашого з вами буття, а блаженство – це вищий ступінь щастя, джерелом і змістом якого є благий
Бог.
Господь наш як люблячий Отець під час Нагірної проповіді дав нам 9 заповідей блаженства і
вказав нам шлях до спасіння, який допоможе людям увійти у Царство Боже. Там праведників
очікує вічне блаженство в майбутньому вічному житті, тому таких людей Він називає
блаженними, тобто найщасливішими. Ось ці 9 заповідей:
• Блаженні убогі духом, бо їхнє є Царство Небесне.
• Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться.
• Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю.
• Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться.
• Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.
• Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
• Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
• Блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне.
• Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів’я та
наклепи Мене ради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах (Мф. 5: 3 – 12).
Ці новозавітні заповіді блаженства заохочують нас до добра, спрямовують до невимовної радості
в Бозі, з якою не можуть зрівнятися ніякі земні насолоди. Причому, ці настанови викладені в
певній послідовності і, наче сходинки, ведуть людину до справжнього щастя, і пояснюють, як цим
шляхом іти. Головне – бажання і сміливість зробити перший крок: зрозуміти свою духовну
хворобу і звернутися за допомогою до Бога!
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