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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.   



2 
 

ï

  

 
 

 
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! Having then gifts differing according to 
the grace that is given to us, let us use them: if 
prophecy, let us prophesy in proportion to our 
faith; or ministry, let us use it in our ministering; he 
who teaches, in teaching; he who exhorts, in 
exhortation; he who gives, with liberality; he who 
leads, with diligence; he who shows mercy, with 
cheerfulness. Let love be without hypocrisy. Abhor 
what is evil. Cling to what is good. Be kindly 
affectionate to one another with brotherly love, in 
honor giving preference to one another; not lagging 
in diligence, fervent in spirit, serving the Lord; 
rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing 
steadfastly in prayer; distributing to the needs of 

Браття! I як, за даною нам благодаттю, маємо 
рiзнi дарування, то, якщо маєш пророцтво, 
пророкуй за мірою віри; якщо маєш служіння, 
перебувай у служінні; якщо учитель, — у 
навчаннi; якщо утiшитель, утiшай; хто роздає, 
роздавай у простотi; начальник, начальствуй зi 
стараннiстю; хто милосердствує, милосердствуй 
зi щирiстю. Любов нехай буде нелицемiрна; 
ненавидьте зло, прихиляйтеся до добра; будьте 
братолюбнi один до одного з нiжнiстю; 
випереджайте один одного шанобливiстю; у 
старанностi не лiнуйтесь, духом палайте; 
Господевi служiть; утiшайтесь надiєю; в 
скорботах будьте терплячі; в молитвi постiйнi; у 
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the saints, given to hospitality. Bless those who 
persecute you; bless and do not curse. 

потребах святих берiть участь; будьте гостиннi 
до подорожніх. Благословляйте гонителiв 
ваших; благословляйте, а не проклинайте. 

At that time: when Jesus crossed over, and came to 
His own city. Then behold, they brought to Him a 
paralytic lying on a bed. When Jesus saw their 
faith, He said to the paralytic, "Son, be of good 
cheer; your sins are forgiven you." And at once 
some of the scribes said within themselves, "This 
Man blasphemes!" But Jesus, knowing their 
thoughts, said, "Why do you think evil in your 
hearts? For which is easier, to say, 'Your sins are 
forgiven you,' or to say, 'Arise and walk'? But that 
you may know that the Son of Man has power on 
earth to forgive sins-then He said to the paralytic, 
"Arise, take up your bed, and go to your house." 
And he arose and departed to his house. Now when 
the multitudes saw it, they marveled and glorified 
God, who had given such power to men. 

У той час:  коли Ісус, переплив назад і прибув 
до Свого міста. І ось принесли до Нього 
розслабленого, що лежав на постелі. І, 
побачивши віру їхню, Ісус сказав 
розслабленому: дерзай, чадо! Прощаються тобі 
гріхи твої! При цьому деякі з книжників 
говорили собі: Він богохульствує. Ісус же, 
бачачи помисли їхні, промовив: навіщо ви 
думаєте лукаве в серцях своїх? Бо що легше — 
сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: 
встань і ходи? Та щоб знали ви, що Син 
Людський має владу на землі прощати гріхи. 
Тоді говорить розслабленому: встань, візьми 
постіль твою та йди у дім твій. І той устав, узяв 
постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, 
побачивши це, здивувався і прославив Бога, 
Який дав таку владу людям.  

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.  

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.
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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.

Цього дня з 2008 року в Україні відзначається державний і церковний День хрещення Київської 
Русі-України (до того цю дату традиційно відзначали 14 серпня, на 
Спаса, і лише як церковне свято – Пам’ять Хрещення Русі).  
Небагато імен на скрижалях історії можуть порівнятися з 
рівноапостольним Володимиром, хрестителем Русі, котрий на багато 
віків наперед визначив долю нашої Церкви і народу. 
Володимир був сином київського князя Святослава. Ставши єдиним 
правителем Русі, він здійснив декілька вдалих військових походів і 
розширив межі своєї держави від Балтійського моря на півночі до річки 
Буг на півдні. У князя було, крім п'яти дружин (четверо з них – 
християнки), безліч наложниць. Утверджуючи свою владу, Володимир 
прагнув реформувати язичницьку релігію Русі. У капищі поблизу свого 
терема в Києві встановив головних ідолів із різних кінців руських 
земель, щоб так витворити спільний культ богів для всіх підвладних 
племен. 

У 983 році, після вдалого походу на литовське плем’я ятвягів, князь Володимир за давнім, уже 
забутим звичаєм вирішив принести богам людську жертву. Волхви кинули жереб, котрий випав 
на християнина Йоана, сина варяга Феодора. Феодор, доти таємний християнин, відмовився 
віддати свого сина в жертву неправдивим богам, сказавши: «Не боги вони суть, а дерево. Сьогодні 
є, а завтра вже зогнило... А Бог один єсть, [той], що йому служать греки і поклоняються, бо 
сотворив Він небо, і землю, і людину, і зорі, і сонце, і місяць, і дав життя на землі...». Розлючений 
натовп язичників зруйнував терем варягів, під уламками якого Феодор та Йоан прийняли 
мученицьку кончину.  
Передсмертні слова Феодора, передані Володимиру, вочевидь, справили на нього сильне 
враження. Душа князя, котра шукала істинну віру, не знаходила спокою. Володимир пам’ятав 
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благочестиві повчання своєї баби рівноапостольної княгині Ольги. Він почав відкрито 
сумніватися в істинності язичницьких божеств. А переважна більшість європейських народів на 
той час уже була охрещеною, тож їхні правителі ставилися з погордою до руських князів-поган. 
Експеримент із реформою многобожжя, що мав би сприяти єдності Русі, теж виявився невдалим. 
Тож його погляди щораз частіше звертались на єдинобожне Християнство. Дізнавшись про те, що 
князь має бажання змінити віру, до нього стали приходити проповідники різних релігій. 
«Літопис руський» подає барвисту оповідь про вибір віри князем. Після багатьох місіонерів 
прибув до Києва грецький філософ, посланий Патріархом Константинопольським Миколаєм 
Хрисовергом. Він виклав князю історію створення світу і гріхопадіння, Боговтілення і 
викуплення, а на закінчення повідав про Друге пришестя і показав ікону Страшного суду. «Якщо 
хочеш ти праворуч стати [тобто спастися], то охрестись», – настановив його християнський 
місіонер. Володимир подумав і відповідав: «Пожду ще трохи». Відпустивши грецького посла з 
дарунками, скликав своїх старшин і бояр на раду. Було вирішено роздивитися кожну віру на 
місці. Вибрали десять мужів і послали їх до мусульман, християн латинського обряду та 
грецького. Найсильніше враження на послів справила Відправа греків у царгородському храмі 
Софії – Премудрості Божої. Вислухавши їх, бояри сказали князю: «Якби лихий був закон 
грецький, то не прийняла б Хрещення баба твоя Ольга, що була мудрішою за всіх людей».  
Незабаром, у 987 році Володимир виступив у похід на місто Херсонес (по-слов’янськи Корсунь) у 
Криму, що належало Візантійській імперії. Узявши його, він зажадав руки царівни Анни, 
погрожуючи у разі відмови походом на столицю – Царгород. Візантійські співправителі Василь і 
Костянтин поставили умовою шлюбу своєї сестри прийняття Володимиром віри Христової.  
Коли Анна прибула з духовенством до Корсуня, князь раптом осліпнув. Царівна запропонувала 
йому негайно хреститися, в надії на зцілення. Під час Хрещення той прозрів, і тілесно, і душевно, 
та сказав: «Тепер узнав я Бога Істинного». Деякі з дружинників князя, вражені цим чудом, також 
хрестилися. У святому Хрещенні князь Володимир був названий Василієм (бо ім’я Володимир 
вважалося, з погляду греків, поганським) – на честь святого Василія Великого. Тоді ж, у Корсуні, 
князь одружився з царівною Анною.  
Але всі ці сторінки з літопису дослідники історії Церкви вважають лише художньою оповіддю, не 
більше. Митрополит Іларіон (Огієнко) пише: «...Політичні мотиви, а не мотиви якісь догматичні 
примусили Володимира прийняти власне віру грецьку. Звичайно, особа Володимира відіграла тут 
велику роль; з дитинства знайомий з кращими ідеями Християнства, Володимир легше піддавався 
думці охрестити ввесь свій народ… Де саме охрестився князь Володимир, цього точно вже не знає 
й сам літописець; він занотував нам цікаву замітку, що вже в його час люди не знали, де саме 
охрестився Володимир, бо одні говорили, що в Києві, другі – в Василькові, треті казали інше, а 
сам літописець розповідає про охрещення в Корсуні». 
Невдовзі, 988 року, Володимир-Василь охрестив дванадцятьох своїх синів (імовірно, наприкінці 
Хрещатого яру, теперішньої вулиці Хрещатик); прийняли нову віру і багато бояр. Потім князь 
приступив до викорінювання язичництва на Русі, почав ревно винищувати бовванів: одні були 
спалені, інші порубані, а головний ідол – Перун – скинутий з пагорба у ручай.  
Державець призначив день усезагального Хрещення киян (за деякими відомостями, на Маковія) й 
оголосив по всьому місту: «Якщо не з’явиться хто завтра на ріці – багатий, чи убогий, чи старець, 
чи раб, – то мені той противником буде». Деякі язичники чинили опір цьому наказу великого 
князя і втікали з Києва. Однак більшість киян з'явилися на те місце, де річка Почайна зливається з 
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Дніпром. Охрещували священнослужителі-греки на чолі з першим митрополитом Київським 
Михаїлом. 
Наслідком прийняття Християнства князем Володимиром стало, зокрема, храмобудівництво. У 
тому ж 988 році в Києві був побудований дім Божий на честь святителя Василія Великого, на 
пагорбі, де стояв ідол Перуна; наступного року запрошені з Візантії майстри заклали церкву на 
честь Пресвятої Богородиці – на тому місці, де прийняли мученицьку кончину варяги Феодор та 
Йоан (храм був завершений у 996 році й одержав назву Десятинного, бо зводився за десятину 
князя й інших киян). 
Літописи повідомляють, що Володимир піклувався про духовну освіту народу. Після Хрещення 
внутрішньо перемінився, щедро роздавав милостиню, був нескорим на гнів і незабаром здобув 
усенародну любов, отримавши ласкаве прізвисько Красне Сонечко (воно століттями зберігалося 
за ним у піснях і билинах). Охрещена Русь досягла всебічного розквіту і великого міжнародного 
впливу. 
Раптова кончина князя сталася 15 липня 1015 року в селі Берестове під Києвом (тепер місцевість 
поблизу Печерської лаври). Похоронений він був у Десятинному храмі, гірко оплаканий людом. 
За великого князя Ярослава Мудрого Церква вже шанувала пам'ять Володимира як святого, 
просвітителя Русі. Тодішній митрополит Київський Іларіон називає його другим Костянтином, 
апостолом Руської землі. 
Під час монголо-татарського нашестя останки князя опинилися під розвалинами Десятинної 
церкви. У 1635 році вони були знайдені, чесна глава святого покоїлася в Успенському соборі 
Києво-Печерської лаври, малі часточки мощей – у різних місцях. У другій половині XIX століття 
в Києві споруджено храм на честь рівноапостольного, нині це патріарший кафедральний собор. У 
1888 році на березі Дніпра, поруч імовірного місця Хрещення князівської родини, встановлено 
величний пам'ятник (скульптор М. Микешин) – один із багатьох монументів, присвячених 
просвітителеві нашого народу. 
 

Family Fellowship Wednesday Evenings 
6:30 to 8:00 

On Wednesday evenings:  
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 
 


