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Easter 2022                              Великдень 2022 

Христос Воскрес ! 

Воістину Воскрес ! 

Christ is Risen! 

Indeed He is Risen! 
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     “Де твоє, смерте, жало? 
Де твоя, пекло, перемога? 
Воскрес Христос — і ти 

повалене! Воскрес Христос 
— і                                            

       попадали демони! 
Воскрес Христос — і 
радіють ангели! Воскрес 
Христос — і життя 
триває! Воскрес     
          Христос — і немає 
жодного мертвого в гробі! 
Христос, що воскрес із 
мертвих, став початком 
померлих. Йому слава і 
держава на віки віків. 
Амінь.” (Закінчення 
Огласительного Слова Св. 

 
 

 

 

 

 

 

Молитва за Україну у нашому Соборі  в четвер ввечері 24 лютого - коли Росія 
розгорнула неспровоковану і смертоносну війну проти України і невинних 
українців. 

 

Prayer Vigil for Ukraine in our Cathedral Thursday evening  Feb. 24, the night Russia 
unleashed Putin`s unprovoked murderous war on Ukraіne and innocent Ukrainians. 

Моліться За Україну* Pray For Ukraine 
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ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

Дорогі Священнослужителі, Монашество, Сестри та Брати у Христовому Воскресінні! 

«Мир вам!» Дуже цінним є оце привітання для нас у нашій Святій Православній 
Літургійній Традиції, яке наш Господь дав Своїм учням під час Своєї першої зустрічі 
з ними після Його Воскресіння (Ів. 20:19-31). Цей Мир він проголошував, показуючи 
рани на Його тілі, котрі доводили, що Він є розіп'ятим, воскреслим і живим. Після 

цього Він доручив Своїм учням «як Отець послав Мене, так і Я посилаю вас», зробивши їх Святими Апостолами. 

Це побажання Миру було спрямоване до наляканих та розгублених учнів, котрі засвідчивши Розіп’яття Христа не 
могли повірити у Його Святе Воскресіння, не могли повірити у новину Пасхи Господньої. Цей Мир, який наш 
Господь дарує Своїм неспокійним учням, не був світським миром, який вони могли б самі осягнути. Цей Мир – це дар 
з Неба – який Він дарує, дмухаючи на них, промовляючи - «Прийміть Духа Святого», Який вестиме вас протягом 
усього вашого Апостольського служіння. Цей Мир, тісно пов’язаний із Благодаттю, даною через Святого Духа, не 
лише Апостолам у їхньому служінні, а й кожному з нас через Святі Тайни, як членам Тіла Христового – Його Святої 
Церкви. Це той Мир, якого сьогодні вкрай потребує світ. Це Мир, який зцілює і дає нове життя. 

Цього року, Пасха спонукає нас, більше ніж будь-коли, задуматися про високу ціну, яку потрібно заплатити через 
людську несвідомість та через нищівні наслідки війни, що триває з метою розправи над нашими братами і сестрами в 
Україні. Не можливо сприймати такі жахливі новини без сліз та почуття страху. Відчуття великої радості від свята 
Святого Воскресіння та смуток через той жах, який переживають наші страждальні брати та сестри в Україні, важко 
поєднати між собою; але Мир, який дає наш Воскреслий Господь, - дає нам надію. Україна та її народ протягом всієї 
історії зазнали достатньо насильства, достатньо болю і геноциду від тих самих агресорів, котрі вкотре вторглися в 
Україну і сьогодні. Ці узурпатори нашої історії ніколи не змогли стерти з лиця землі нашу націю і народ – саме тому, 
що Мир Господа зберіг їх і їхню самоідентичність, зберіг у глибині їхньої душі. 

Пасха також настає на тлі все ще триваючої пандемії Covid-19, яка, разом із жахливими людськими та економічними 
руйнуваннями, привела наші душі до роздумів та пошуку. Цей вимушений період обмежень, став періодом тиші серед 
усіх нас. Цей час спонукав нас до роздумів. Цей час пандемії надихнув нас усіх зробити оцінку того, що є життєво 
важливим, а що ні. Мир, дарований нашим Воскреслим Господом, зберігає нас у глибині нашої душі з глибокою 
вірою в Його бажання зцілити нас як фізично, так і духовно. 

Немає сорому у тому, щоб визнати, що живемо у дуже складний час, щоб проголошувати і жити Доброю Новиною 
про Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Труднощі, з якими ми стикаємося, є дуже реальними і 
складними. У нас є вагомі причини почуватися розгубленими! Але послання Пасхи доходить до нас голосно і ясно: 
Христос Воскрес! Сили гріха і смерті були переможені і завжди будуть переможеними – навіть у цьому викривленому 
і страшному світі. Ця Пасха, у світі, який так потребує надії та натхнення та постійного відчуття МИРУ дарованого 
нам, дає нам змогу звернутися та довіритися Богу, нашому Творцеві, Який проведе нас через труднощі, які ми 
переживаємо. Святкуючи Воскресіння Христа, пам’ятаймо, що ми також є покликані бути Апостолами Його Миру – 
не миру, здобутого силою чи могутністю, але Миру, здобутого поклонінням Богу у Святій Тройці – Отцю, Сину і 
Святому Духові. Ми маємо змогу разом бути тим живим доказом того, що сила Воскресіння є всеохоплюючою і 
перевищує навіть саму смерть. Нехай цей дар МИРУ завжди буде з усіма вами, щоб ділитися ним з усіма навколо вас 
кожної миті свого життя. Ніколи не недооцінюйте наскільки сильно ви можете вплинути на інших за допомогою 
цього Миру. 

Ми обіймаємо вас усіх у Мирі, Радості, Світлі та Любові ПАСХИ і запевняємо, що за вас щодня моляться з надією, 
яка є вічною. Давайте разом запевнимо всіх наших братів і сестер в Україні та в усьому світі, що за них також щодня 
моляться з такою ж надією. З любов’ю до вас з усім нашим єством … 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

 

                                                                               + АНТОНІЙ, Митрополит  

                                                                               + ЄРЕМІЯ, Архієпископ 

      + ДАНИЇЛ, Архієпископ 

Архіпастирське Пасхальне Послання 

Собору Єпископів Української Православної Церкви США та Діаспори 
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CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN! 

Dearly beloved Clergy, Monastics, Sisters and Brothers in PASCHA – THE RESURREC-
TION, 

“Peace be with you!” Very dear to us in our Holy Orthodox Liturgical Tradition is this ex-
clamation that our Lord offered to His disciples in His first meeting with them following His 

Resurrection (John 20:19-31). This Peace was accompanied by the revelation of the wounds on His body, proving that He is 
the crucified One resurrected and alive. Thereafter, He commissioned His disciples, “as the Father sent me, so I send you” 
making them the Holy Apostles. 

This offering of Peace was spoken to a fearful and shocked group of disciples who were comparing experiences in the after-
math of the Crucifixion and not sure what to make of the unbelievable news of PASCHA – the Holy Resurrection. This Peace 
our Lord offers to His troubled disciples was not the worldly peace they might have comprehended. It is a Peace – a gift from 
Heaven – that He offers as He breathes on them saying “Receive the Holy Spirit”, Who will guide you throughout all their Ap-
ostolic ministry.  It is a Peace tied closely with the Grace imparted by the Holy Spirit into not only the Apostles in their minis-
try, but to each of us through the Holy Mysteries, as members of the Body of Christ – His Holy Church.  It is a Peace that the 
world desperately needs today. It is a Peace that heals and brings new life. 

This year, more so than in decades, Pascha prompts us to consider the costs of human folly and the devastating acts of the on-
going war - the massacre of our brothers and sisters in Ukraine. One cannot receive such horrific news without tears and fears. 
The feelings of great joy at the Feast of Feasts – the Holy Resurrection – and the sadness at the horror of our suffering brothers 
and sisters in Ukraine are difficult to reconcile, but the Peace offered by our Risen Lord gives us hope.  Ukraine and her peo-
ple, throughout history, have known so much violence, so much pain and almost incomprehensible genocide from the same 
aggressors who invade and violate them today.  These usurpers of our history have never been able to erase our nation and 
people from the face of the earth – precisely because the Peace of our Lord has preserved them and their self-identity – at the 
depth of their souls. 

Pascha also comes amid the still thriving Covid-19 pandemic, which has delivered, along with its human and economic ravag-
es, a season of inspired soul-searching. It has created an enforced period of stillness among all of us. It has encouraged contem-
plation. Not least of all, it has inspired an assessment of what is vital and what is not.  The Peace offered by our Risen Lord 
preserves us at the depth of our souls with sound faith in His desire to heal us both physically and spiritually. 

There is no shame in admitting that it is a very challenging time to proclaim and live the Good News of the Resurrection of 
Our Lord and Savior Jesus Christ. The struggles we face are very real and complicated. We have good reason to feel confused! 
However, the message of Pascha comes to us loud and clear: Christ is Risen! The powers of sin and death have been defeated 
and always will be – even in this broken - and often frightening - world.  This Pascha, in such a world, so much in need of 
hope and inspiration, the abiding sense of PEACE gifted to us enables us to embrace and trust God our Creator, Who will bring 
us through the difficulties we endure. As we celebrate our Risen Lord, let us be mindful that we also are commissioned as 
apostles of His Peace - not a peace won by strength and might, but one gained through our community worship and depend-
ence upon God in the Holy Trinity – Father, Son and Holy Spirit.  We have the power, together, to be the living proof that the 
power of the Resurrection is all-encompassing and transcends even death itself.  May you know the gift of PEACE always, 
with the power goal of sharing it with all around you each moment of your life. Never underestimate how deeply you can af-
fect others with this Peace. 

We embrace you all in the Peace, Joy, Light and Love of PASCHA and we assure you all that you are prayed for daily with a 
hope that is eternal.  Let us all together assure all our brothers and sisters in Ukraine and around the world that they also are 
prayed for daily with that same hope.  We love you with all our being… 

CHRIST IS RISEN!  INDEED HE IS RISEN! 

+ ANTONY, Metropolitan 

 + JEREMIAH, Archbishop 

        + DANIEL, Archbishop 

PASCHA Archpastoral Reflection  

of the Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora 
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              Для християнства Великдень знаходиться в епіцентрі 
богословського та духовного життя. У християнстві, як і в інших 
традиціях віри, Бог завжди в центрі, і наше життя обертається 
навколо Бога, незважаючи на те, яким може бути контекст нашого 
життя. Щороку на Великдень ми читаємо Євангелію від Івана 1, 1-14. 
А щоб зрозуміти контекст, нам потрібно прочитати текст: 
«Споконвіку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно 
в Бога було споконвіку; усе через Нього повстало, і ніщо, що 
повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя 
було Світлом людей. А Світло у темряві світить, і темрява не 
обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, - йому 
ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про 
Світло, щоб повірили всі через нього. Він тим Світлом не був, але 
свідчити мав він про Світло. Світлом правдивим був Той, Хто, 
просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, 

і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його. До свого Воно прибуло, - та свої відцурались Його. А 
всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять в Ймення Його, що не з 
крові , ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І Слово сталося 
тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як 
Одинородженого від Отця». 

 Отож, маємо трійцю, і один «член» триєдиного Бога став плоттю у Вифлеємі Юдейському і оселився 
серед нас, бо людство відчайдушно потребувало любові, прощення та доброчинного ставлення. І був 
Розп’ятий на хресті, і найгірший символ смерті став тим символом, який щодня протягом останніх двох 
тисяч років нагадує нам, що любов, прощення та доброчинне ставлення є цінностями, необхідними для 
встановлення рівноваги в нашому житті. Кількісне визначення цих цінностей на макрорівні за різними 
традиціями віри є екзистенціальною підтримкою нашої людяності. Якщо ми добровільно не утримуємося 
від поганих діянь, немає достатньої кількості законів чи поліції, щоб нас стримувати. 

 Слово було тим, що створило небо і землю, і нас людей. Бог мав лише сказати слово, і воно сталося. 
Ми були створені за образом і подобою Бога, і нас покликали бути більше, ніж людиною, тому що, хоча 
сонце було кінцевим продуктом (воно не могло бути більшим, ніж воно було), або квіткою, яка не могла 
бути більш, ніж квіткою, але людина ніколи не була кінцевим продуктом творіння Бога. Людина завжди 
могла бути чимось більш. Людина може любити, може каятися і може прощати. Людина здатна долати 
виклики, які здається неможливими. Людина має здатність сказати «Дякую, Боже, за все», хоча не все є 
добрим. Ця здатність розпізнавати під час миру та війни,  між сім’єю та чужинцями, радістю і смутком, 
життям та смертю. Смерть не була призначена для людей і, насправді, ми були створені безсмертними. Але, 
хоча Бог створив життя, саме людина створила смерть через гріх, і ця смерть була прив’язана до нас, і все ж 
ніколи не була частиною нас, оскільки ми завжди дуже негативно реагуємо на неї. 

 На закінчення, на Великдень ми прославляємо, що Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть 

подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Іншими словами, Воскресіння Христа вбило смерть, яку 

присуджувалося тим, хто помер до того часу, бо вони не мали надії досягти есхатологічного життя або 

життя після смерті. Сьогодні ми всі маємо доступ до життя після смерті, а оскільки це вічне життя, це ще 

важливіше. Тому у нас є Бог, Який керує нами в житті, і ми повинні слухати. Ми маємо один одного, і ми 

повинні любити один одного, бо Бог любить нас, віддавши своє життя за нас, і тепер  -  Воскрес! 

Христос Воскрес!  Воістину Воскрес! 

о. Володимир Штеляк 

«Христос Воскрес із Мертвих, Смертю Смерть Подолав!» 
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For Christianity Easter is at the epicenter of theological and spiritu-
al attitude. In Christianity, like in other faith traditions God is al-
ways at the center and our lives orbit around God no matter what 
the context of our life might be. Every year on Easter we read the 
Gospel from John 1, 1-14. And to understand the context ,we need 
to read the text: “In the beginning was the Word, and the Word 
was with God, and the Word was God. He was in the beginning 
with God; all things were made through Him, and without Him 
was not anything made that was made. In Him was life, and the 
life was the Light of men. The Light shines in the darkness, and 
the darkness has not overcome it. There was a man sent 
from God, whose name was John. He came for testimony, to bear 
witness to the Light, that all might believe through him. He was 
not the Light, but came to bear witness to the Light. The true 
Light that enlightens every man  coming into the world. He was in 
the world, and the world was made through Him, yet the world 
knew Him not. He came to His own home, and His own people 

received Him not. But to all who received Him, who believed in His Name, He gave power to become children of 
God; who were born, not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God. And the Word 
became flesh and dwelt among us, full of grace and truth; we have beheld His glory, glory as of the only Son 
from the Father”. 
 
 Therefore we have the trinity and one “member” of the triune God became flesh in Bethlehem of Judea and 
dwelt among us because humanity was in desperate need of love, forgiveness and charitable attitude. He 
was Crucified on the cross and the worst symbol of death became the symbol that reminds us daily for the last two 
thousand years that love, forgiveness and charitable attitude are the values needed to establish a balance in our 
lives. Quantification of those values on the macro level by the different faith traditions is an existential support to 
our humanity. If we voluntarily do not refrain from bad things, there are no sufficient laws and police to hold us all  
back.  

 The Word was the one that created heaven and earth and us humans. God only had to say the word and it 
happened. We were made in God’s image and likeness and we were called to be more than man because while the 
sun was a finite product (it could not be more than it was) or a flower could not be more than a flower, but man was 
never a finite product of God’s creation. Man could always be more than just a man. Man can love, can repent, and 
can forgive. Man is capable of overcoming challenges that seem to be impossible to overcome. Man has the ability 
to say “Thank God for everything” even though everything is not good. It is the ability to discern during peace and 
war, between family and stranger, joy and sadness, life and death. Death was not made for humans and, in fact, we 
were made to be immortal. But while God made life, it was man who made death. Through his sin that death was 
attached to us, and yet never is really part of us, as we always have a very adverse reaction to it.  
 
 In conclusion, on Easter we exclaim that “Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and 
on those in the tombs bestowing life”. In other words, Christ’s resurrection killed death, to which the souls of those 
departed before that time were sentenced because they had no hope to attain an eschatological life or life after death. 
Today we all have access to life after death, and since that is eternal life, it’s even more significant.  
 
 Therefore we have God that guides us in life and we should listen. We have each other and we should love 
each other because God loves us and gave His life for us, and now He Is Risen from the dead! 
 

                  Christ Is Risen!     Indeed He Is Risen!                                    Fr. Volodymyr Steliac 

“Christ is Risen From the Dead, Trampling Down Death by Death!” 
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Розклад Богослужінь * Великдень /Травень 

 Літургії також транслюються в прямому ефірі на нашому Церковному вебсайті:  
http://www.standrewuoc.org.  Зайдіть туди і натисніть на червону кнопку  Watch Now 

 

    РОЗКЛАД  ВІДПРАВ  НА ВЕЛИКДЕНЬ 

Субота,  23 квітня - ВЕЛИКА СУБОТА 

  8:00 рано -  Божественна Літургія 

 10:00  рано- Традиційна програма “НЕХАЙ ДІТИ СВЯТКУЮТЬ ВЕЛИКДЕНЬ”.     
  11:45 веч.  -    Часи та Обхід Навколо Церкви 

  12:00  Північ  -    Пасхальна Утреня 

  1:00 год рано -     Освячення Пасхальних страв і Великодніх кошиків 

 

Неділя,  24 квітня  - ПАСХА - ВЕЛИКДЕНЬ  -  ВОСКРЕСІННЯ  ХРИСТОВЕ 

  10:00  рано - Великодня Божественна Літургія на Катедральній площі  

  11:45  -  Освячення Пасхальних страв і Великодніх кошиків; пошук  
  Великодніх яєць. 

 Запрошуємо ВСІХ залишитися на Все-Громадське Великоднє Святкування  
     Єдності Українського Народу  

 

Субота,  30 квітня  - СВІТЛА СУБОТА 

  10:00 рано   о. Володимир відправлятиме Панахиди на могилках на Цвинтарі 
    св. Андрія у Баунд Бруці 

Неділя, 1 травня  Фомина Неділя 

  10:00 рано - Божественна Літургія 

  БАЗАРУ НЕ БУДЕ 

Неділя,  8 травня - Неділя Мироносиць ДЕНЬ МАТЕРІ 

  Після Літургії  -  ПІКНІК з шашликами і  
  напитками (біля озера)                   
  Вхід - БЕЗКОШТОВНИЙ 

Неділя,  15 травня  -  Неділя Розслабленого  

  10:00 рано - Божественна Літургія 

Неділя, 23   травня  -  Неділя Самарянки  

  10:00 рано - Божественна Літургія 

Неділя, 29 травня  -  Неділя Сліпородженого 

  10:00 рано - Божественна Літургія 
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Liturgical  Schedule ***Easter/May  

 Liturgies are also being live streamed on our Church website:      
 http://www.standrewuoc.org.  Click on the red Watch Now button. 

 

    SCHEDULE OF EASTER SERVICES    

Saturday, April 23 - Great Saturday - Church will be Open All Day for Tomb Veneration 

  8:00 am Divine Liturgy 

10:00 am  - Our Traditional Program: “Let the Children Celebrate  Easter”         
   

  11:45 pm - Reading of Hours and Procession Around the Church 

  12:00 Midnight - Resurrection Matins   

  1:00am -  Blessing of Paschal Foods and Easter Baskets  

 

Sunday,  April 24 -  EASTER SUNDAY   -  PASCHA  -  RESURRECTION OF OUR LORD 

  10:00am -  Divine Liturgy (bilingual) OUTDOORS (weather permitting) 

  11:45 - Blessing of Paschal Foods and Easter Baskets;   Easter Egg Hunt 

After Liturgy, EVERYONE is asked to stay for a Community Easter Celebration of Ukrainian 
   Unity  (On our Cathedral grounds by the lake) 

 

Saturday,  April 30  10:00 AM  Fr. Volodymyr will be doing Panakhydas & blessing  
    graves at St. Andrew Cemetery in South Bound Brook, N.J. 

Sunday,  May 1 St. Thomas Sunday   10:00am  Divine Liturgy   

    NO BAZAAR 

Sunday,  May 8  Myrrh-Bearing Women Sunday  MOTHER’S DAY  

  10:00am Divine Liturgy 

Afterwards   - Post-Paschal  PICNIC by the lake w/shashlik(kabobs) & drinks.                   
    FREE Admission (Sponsored by St. Andrew Cathedral Parish) 

Sunday,  May 15 Paralytic  Sunday    10:00am Divine Liturgy 

Sunday,  May 22 Samaritan Woman  Sunday   10:00am    Divine Liturgy 

Sunday,  May 29 Blind Man Sunday        10:00am   Divine Liturgy 
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           Чуєш,  брате мій,товаришу мій  

                            Відлітають сірим шнурком 

                                                                                        Журавлі в вирій.  Кличуть - 

                                                                                        Кру, кру, кру… в чужині помру - 

                                                                                        Заки море перелечу, 

                                                                                        Крилонькa зітру… 

Новоспочила Галина Максимюк  упокоїлася на 96 -му році, після довгої хвороби, 
дбайливо заопiкована чоловіком Степаном і донею Іриною, з допомогою помічницi п. 
Наталі. Покійна була дуже теплої вдачі, сердечною і готовою прийти на допомогу 
кожному. Вона народилася в Празі, в родині Валентини і Сотника Сергія Захвалинського, 
учасника Визвoльних Змагань України, які мусіли евакуюватися з Києва, разом з Армією 

УНР і опинилися в Чехословаччині. 
Там опинилося багато українців, спасаючись від большевицької нaвали.  
За сприянням президента Масарика,  українці змогли організувати свої організації  і школи, навіть Інститут 
(УТГІ), де наша молодь могла здобути вищу освіту і фах. Галина ходила до української Гімназії в 
м.Модржанах, де вона познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком  Степаном Максимюком. Але Друга 
світова війна перервала їхнє навчання, яке Галина закінчила в м. Аузбург,  Німеччинa, після війни, 
перебуваючи в таборах біженців (Displaced Persons camp). Там вони і одружилися і переїхали до Америки. 
Родина жила у Трентон, NJ, а потім переїхала до Вашінґтону і включилася активно до праці в парафії Св. 
Aндрія, де Галина була дуже активна в громадських і церковних організаціх, в Сестрицтві, завідувала 
Буфетом при кожній оказії, збираючи фонди для Церкви і для Фонду Допомоги Україні, активно 
підтримувала дисидентів в Україні і на засланні. Мала дуже гарний голос і співала у вокальному ансамблі 
“Намисто”, видали платівку.  
Була дуже гостинною, любила друзів і квіти і дуже любила плавати в морі - годинами. Для мене була вірною 
Подругою протягом більше ніж пів століття! 
Спи спокійно, Дорога Подруго і моли Бога за Україну, яку Ти любила понад Усе! 
             Оля Матула 
********************************************************************************************** 

Halyna Maksymjuk, nee Zachwalynskij, was born in Prague and was a 2nd generation    
refugee, her parents having fled Ukraine when the Ukrainian National Republic was      
defeated, her family fleeing again as the Soviets closed in on Prague in WW 2.              
The Ukrainian émigré community had been welcome in Czechoslovakia, was well orga-
nized and vibrant; before entering gymnasium near Prague, Halyna spent several idyllic 
childhood years in the Carpathians, where her parents taught in a poor village school. But, 
as a child of refugees, she was state-less and had none of the protections of citizenship   
until coming to the US in her 20’s, after several years in refugee camps in Germany.  

These life experiences gave her many skills that she put to work for her family, church, 
and community. Multi-lingual, she worked for many years as a translator. Having learned 
to barter and negotiate in the refugee camps, she was an avid flea market organizer in 

church and an active fund-raiser for various Ukrainian causes. She taught in Ukrainian School on Saturdays, and  
endowed with a rich alto, sang in a sextet that recorded 2 CDs. She insisted that her children speak and BE Ukrainian 
but also taught them to respect all creeds, colors, and cultures.   

Halyna was a gregarious, vivacious woman who loved to laugh, sing, and share good food and times with family and 
friends. She met the many challenges life sent her way with wit and grace, especially her long struggle with         
Alzheimer’s --  whose only gift was that she died without being aware of the assault on Ukraine, whose                 
independence had brought her such pride and joy later in life.      

In lieu of flowers, memorial donations may be sent to Razom for Ukraine, or the Alzheimer’s Association. 

           Irene Maksymjuk 

Св. Пам. Галина Максимюк   ( 1926-2022) 
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Y Львові  помер о. Андрій Кочкодан 

         З глибоким сумом повідомляємо, що на 48-му 
році життя, після тривалої важкої онкологічної 
хвороби, спочив у Бозі настоятель Свято-
Покровськоого катедрального собору у Львові 
протоієрей Андрій Кочкодан. Протягом місяців, о. 
Андрій проходив кyрс лікування у районі 
Вашингтона. Ним постійно опікувалися пані 
Добродійка Марта Штеляк та  наші сестрички. 

Перед поверненням до сім’ї у Львові, о.Андрій 
завітав до нашої парафії, де з нами молився, 
зустрівся з парафіянами і дітьми, які обдарували 
його подарунками. 

      

                      Вічна Йому Пам’ять! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ! 

  



1 1  
Катедральний Дзвін Cathedral Bell 

     “Де твоє, смерте, жало? 
Де твоя, пекло, перемога? 
Воскрес Христос — і ти 

повалене! Воскрес Христос 
— і                                            

       попадали демони! 
Воскрес Христос — і 
радіють ангели! Воскрес 
Христос — і життя 
триває! Воскрес     
          Христос — і немає 
жодного мертвого в гробі! 
Христос, що воскрес із 
мертвих, став початком 
померлих. Йому слава і 
держава на віки віків. 
Амінь.” (Закінчення 
Огласительного Слова Св. 

Our World Famous St. Andrew’s Paskas  
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Please note that, because of the joy of the Resurrection of Our Lord, our Holy Church teaches that there is 
to be no kneeling during Church Services until following the Liturgy on Pentecost. Also, because the gates of 
heaven are being open to all by the Resurrection, the Royal Doors of the Iconostas remain open the first 
week following Easter. 

 

Просимо пам’ятати, що згідно з навчанням Святої Православної Церкви, через велику радість 
Воскресіння Христового, не належиться ставати на коліна під час всіх церковних відправ від Великодня 
до П’ятидесятниці. 

  

EASTER at ST. ANDREW `S 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The most important of all the Paschal Foods that we bless on this Feast of Feasts is the      
Resurrection Bread, still called by its Greek name "Artos". This loaf is baked with an icon of 
the Resurrection etched into the dough or set on top of it. This bread represents the Risen 
Christ, the true Bread of Life. Followers of Judaism eat unleavened bread on Passover to 

symbolize the rush in which they had to prepare the food for their original Passover. The Christian Pascha (which 
means Passover) call for Orthodox Christians to bless this special loaf of leavened bread because Christ's Resurrec-
tion raises all creation, just as yeast raises the dough in bread. Indeed, all creation shares in His Resurrection.   The 
Artos is blessed today at the end of the Liturgy. After the final blessing, on St. Thomas Sunday, it is distributed to 
all the gathered faithful. At this service, the priest hands a piece of Artos to all faithful. This Artos reminds us that 
Christ, the True Bread of Life, has served as the Paschal (Passover) Lamb who was slain and sacrificed for our 
sins, giving us freedom from sin and death, which had held humanity captive since the sin of Adam and Eve in the 
Garden of Eden.  

The Artos 

Easter Notes – Пасхальні  Замітки 
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 APRIL 

Jim Lloyd (01), Anaya Saini (02), Andrei Pidkivka (05), Gregory Oleynik (08),    
Nadia Taipova Kolesnik (09), Ihor  Martiyan (11), Dr. Andrew Dmytrijuk (13),    
Eugenia Czumak (14), Victoria Lynch (15), Olga Baczara (16), Isabella Marshall 
(18), Andrew Ambrose (19), Darien Hill (19), Aleksander Sharipov (19), Zoryana        
Mariotte (25), Sonia Krul (26), Daniel Gladkyi (28), Svitlana Kozyr Filipov (29). 

 

MAY 

Tatiana Oliynyk (01), Daniel Mac (02), Nadya Schurova (02), Olena Korytnyk 

(03), Volodymyr Muzylov (04), Panimatka Marta Steliac (04), Nicholas 
Dudra (06), Reena Cornett (09), Dominic Salman (12), Olena  Voloshyn (12),  
Olha     Matula (13), Lena  Napolitano (13), Diane Rizak (15), Inga Hamilton (17), 

Nazar Cebaniuc (17), Oksana Jensen (18), Maxim Cebaniuc (19), Emily Delca (21), Misha Shaman (21), Kira 
Breslawec (23), Maksim Sharipov (24), Andree Filipov (25), Julia Strong (27), Maryna Demchuk (28), Sonia 
Breslawec (29),  Leon Kolesnyk (29), Colin Byrd (30). 

 

JUNE 

Jenni Anna Fisher (03), Lyuda Voloshyn (03), Yaremia Pidkivka (04), Roman Kudliak (07), Olena Lloyd (07),  

Anastasiya M. O’Donnell( 07), Jason Wynnycky( 07), Iryna Voytenko (09), Michael Semenec (11), Mardon 
Sharipov( 11), Ivanna Liskova (12), Anna Salman (12), Maksym Kudliak (13), George Czumak (15), Nikolas 
Dotsey(15), Petro Krul(15, Natalka Mouchyn(15), Natela Hosseini(16), Stefan Maksymjuk(16), Jurij Petrenko (17), 
Michael Milton (17), Tamara Woroby (19), Victoria Varvariv Markowic (21), Eva Zalets (23), David Gota (24), Eric 
Ford (27), Galyna Poberezhnyuk (27), Zakhar Liskovyi (28), Yaroslav Kuznets (29),  Oksana Yankova (29). 
 

         

Многая  Літа***Happy Birthday                                                                        

Wishing a Happy 90th  Birthday to our dedicated parishioner, friend and choir member-soloist Lydia 
Czumak Oneill on Feb, 27. (l-r) Anya Petrenko, Nadiya Kolesnyk, Zhenya Czumak (Birthday Cake 
Master Baker), George Czumak, pani Lida, Fr. Volodymyr, Pm. Marta and Raisa Zolotar. 



1 4  
Катедральний Дзвін Cathedral Bell 

     “Де твоє, смерте, жало? 
Де твоя, пекло, перемога? 
Воскрес Христос — і ти 

повалене! Воскрес Христос 
— і                                            

       попадали демони! 
Воскрес Христос — і 
радіють ангели! Воскрес 
Христос — і життя 
триває! Воскрес     
          Христос — і немає 
жодного мертвого в гробі! 
Христос, що воскрес із 
мертвих, став початком 
померлих. Йому слава і 
держава на віки віків. 
Амінь.” (Закінчення 
Огласительного Слова Св. 

Щиро Вітаємо!  Best Wishes!   

           

 Dearest Loving Mothers! 

On this - Your very Special Day - 
we thank the Lord for blessing us 
with a lifetime of Your tenderheart-
ed love and giving us the BEST 
MOTHERS there could ever be.   
  We Love You !!! 

Дорогенькі наші любі Матусі! 
Свято, свято завітало до нас! 
Вітаєм, вітаєм - 
Тацюєм і співаєм - 
Здоров’я Вам бажаєм! 
 Ми Любимо Вас !!! 

      Дорогенька і глибоко шанована нами Добродійко Марто! 

З Днем Народження щиро вітають Вас Сестрицтво Св. Ольги і 
Парафіяни Українського Православного Собору Св. Андрія! 

 

 

 

 

 

 

Хай Всемилостивий Господь благословляє Вас на  
   Многії та Благії Літа! 

               Happy Birthday,              

   PaniMatka Marta! 
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Молитви  і  Підтримка 
          Після двох місяців диявольської російської війни проти невинних     
 людей України, тисячі життів були втрачені і продовжують гинути 
щодня. Цього тижня, героїчно захищаючи Батьківщину, загинули батьки 
двох наших молодих добровольців. Одному було 53, іншому 58. Сьогодні ми 
молимося за них і за кожну людину. Наша парафія постраждала 
безпосередньо, і наша парафія буде робити все можливе, щоб підтримати 
Україну та її народ. 

 У той момент, коли почалася ця неспровокована російська війна 
проти України, ми разом прийшли до церкви і просили Бога заступитися. Ми 
були в церкві день і ніч. Ми хвилювалися, що це може бути кінець, але те, що було відомо, що це 
закінчиться через пару днів, для агресорів пішло зовсім інакше. Ми бачили Божу допомогу, відчули Його 
присутність і милосердя. 
 Ми бачили найгірше в людстві, але ми бачили і найкраще в людстві. Наша парафія спрацювала і 
вирішила зробити все, щоб підтримати Україну. Нас благословило так багато членів української громади, а 
також наших сусідів у районі Метрополітального Вашингтона.Ми створили Гуманітарний Центр та потужну 
інфраструктуру. Ми звернулися до світової громадськості через ЗМІ та соціальні мережі. Почали надходити 
пожертви, і волонтери завжди були поруч, як і щедрі донори. 
 Наші пожертви рятують життя та підтримують Україну в дуже значний спосіб. Протягом останнього 
місяця кілька разів на тиждень наша гуманітарна допомога надходила до людей. Сотні тонн гуманітарної 
допомоги, чотири машини швидкої допомоги, медична допомога лікарням та багато іншого. Протягом 
наступних двох тижнів ми надішлемо двісті палетів медичної допомоги на суму близько семи мільйонів 
доларів. Це буде не одна велика вантажівка, а колона з восьми 53-футових вантажівок. Ця допомога буде на 
100% розіслана по лікарнях по всій Україні. 
 Тепер ми забезпечили собі склад площею 30 тисяч квадратних футів, який раніше був великим 
продуктовим магазином і зручно розташований на RT355, Gaithersburg, MD. 
Сподіваємося, що ми зможемо зробити набагато більше, тому що шлях до відновлення та відбудови України 
буде довгим і важким. 
 Але перш за все я хочу, щоб Ви думали про свою віру та віру наших батьків і прадідів, які боролися і 
борються за захист і збереження нації разом з нашими цінностями та культурою. Наші предки боролися і 
продовжують боротися за наші цінності, щоб передати їх нам. Тепер наша черга зберегти їх для наступних 
поколінь. Це свята і велика відповідальність. 
 У цей день Воскресіння Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа об’єднаймося як одна 
християнська родина і в молитві та добрих ділах підтримуймо наших улюблених братів і сестер в Україні. 
Ісус Христос подолав Свою темряву. Будьте певні, Україна подоласть і свою темряву, і буде нова славна й 
процвітаюча Україна.      
    Христос Воскрес!       о. Володимир 
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Prayers and Support  

          After two months of the diabolical Russian war on innocent people of Ukraine, 
 thousands of lives have been lost and people continue to die every day. This week 
the  fathers of our two young volunteers have been killed, heroically defending their 
Homeland. One was 53, the other was 58. Today we pray for them and every single per-
son. Our parish has been directly affected, and our parish will do everything it can to sup-
port Ukraine and its people.   
 The moment this unprovoked Russian war on Ukraine started, we came together to 
our church and asked God to intercede. We were in church day and night. We were   wor-
ried that this might be the end, but what was known that this would end in a couple of days 
surprisingly went quite different for the aggressors. We have seen God's help, and we have felt His presence and comfort. 
 We have seen the worst in humanity, but we have also seen the best in humanity. Our parish sprung into action and de-
cided to do everything to support Ukraine. We were blessed by so many members of the Ukrainian community as well as our 
neighbors in greater Washington DC.   
 We have created a Humanitarian Center and a robust infrastructure. We have reached out to the world through the me-
dia and social media. Donations started to come in, and volunteers were always there, as were generous donors. 
 Our donations save lives and support Ukraine in a very significant way. For the last month, multiple times a week, our 
humanitarian aid has been delivered into people's hands. Hundreds of tons of humanitarian aid, four ambulances, medical aid to 
hospitals, and so much more. Within the next two weeks, we will be sending two hundred pallets of medical aid worth about 
seven million dollars. This will not be one large truck but a convoy of eight 53 ft trucks. This convoy will be 100% distributed 
to hospitals across Ukraine. 
 We have now secured a 30k sq ft warehouse which used to be a large grocery store and is conveniently located on 
RT355, Gaithersburg, MD. 
 We hope we will be able to do so much more because the road to recovery, rebuilding and restoration of Ukraine will 
be long and difficult. 
 But above all, I want you to think about your faith and the faith of our parents and grandparents who are fighting to 
protect and preserve the Homeland along with our values and culture. Our ancestors fought for our values to pass them on to us. 
Now it's our turn to preserve them for generations to come. It is a holy and awesome responsibility. 
 On this day of the Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, let us unite as one Christian family and, in prayer 
and good deeds, tsupport our beloved brothers and sisters in Ukraine. 
 Jesus Christ has conquered His darkness. Be assured Ukraine will conquer its darkness, as well, and there will be a new 
glorious and prosperous Ukraine. 
   

 Christ Is Risen!         Fr. Volodymyr 
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Aid Arrives at St. Andrew`s  -  Daily  
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Невтомні Волонтери Працюють 24/7 .... 
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...Працюють з Україною в Серцях !!! 
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 Helping Ukraine Any Way We Can 
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 Митрополит Епіфаній особисто висловив подяку за нашу допомогу 

Україні 
16 квітня Предстоятель 

Православної Церкви України 
Митрополит Епіфаній передав 

для потреб Національного 
інституту раку в Києві вантаж 

медикаментів,  зібраний 
громадою Українського 

Православного Собору Св. 
Андрія  у Silver Spring, MD. 
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Girl Scout Troop 2579 (Olga Hernandez) of Vienna, Virginia do-
nated 80 drawstring tote bags for needy young girls - war victims in 
Ukraine. The bags contained pens & pencils, notebooks, wipes, deo-
dorant, band aids, socks, Vitamin C, toothbrushes,tissues…. 

               Thank you !!!! God Bless you all! 

Благодійні Базари * Benefit Bazaars 

Levko Kravchenko raised $459 
for Ukraine playing his violin 
outside our Cathedral. 

Snizhana Conway sold earings 
& necklaces she made, raising 
$355 for Ukraine 
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Гуманітарна  Допомога  Україні 

         Звіт витрат від 24 лютого по 17 квітня 2022 

 
        Подала: Ірина Рибитва, координатор 

 
  

 

  

Медичні препарати та обладнання  Лікарні Дніпро, Харків, кровоспинні, 
антибіотики, нейротропічні турнікети 
волонтерам і ТО  

$37,884 

      

Допомога ПЦУ - біженцям,  евакуація Киів, Львів 
Маріуполь, Херсон, Харків, 

$20,570 

      

Допомога  Дітям-сиротам із Маріуполя  через Фонд 
Майдан Гідності, 
Шелтер  Місто добра  Марта Левченко, Шелтер Святої 
Ольги при ПЦУ 

  $7,000 

      

Допомога біженцям, військовим/ТО (закупівля їжі, 
бензину) 

«Госпітальєри» Яна Зінкевич, Чернігів, 
Дніпропетровськ, Буча, Херсон 

$4,500 

      

Shipping to Ukraine Meest 
відправлено через Фонди в Україні  
медикаменти, аптечки військовим, турнікети 

Оплачено 5 т $20,090 

      

4 ambulances delivered to Ukraine Православна Церква України $48,960 

      

Допомога військовим/ТО через волонтерів   $2,536 

      

Паліативна служба України при ПЦУ Роман Холодов $3,070 

      

Інше Контейнер 
базар, supplies 

$16,210 

Відправлено безкоштовно гум допомоги  40 т    

РАЗОМ   $160,820 
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Long Live Ukraine! *Хай Живе Україна!! 

           

 

 

 

 

Greg Kozak is a third generation Ukrainian-American. He lives in Loudoun County and attends an Episcopalian 
church there, but came to our bazaar and church service because he felt so connected to his roots. He read the poem 
during our bazaar on Sunday, April 3. It’s a powerful poem that shows, given his grandparents came to the US in 
1910, that Ukrainian roots truly run deep.  

We’ve Already Won   George Kozak 

 

  The death, the struggle,  
  The turmoil, the pain- 
  They won’t be in vain, 
  They won’t be in vain! 
  No matter how bloody  
  This barbaric campaign- 
  We will always remain,  
  We will always remain. 
  And even if evil 
  Comes briefly to reign- 
  We’ll be free once again, 
  We’ll be free once again. 
  No darkness on earth 
  Will extinguish our flame 
  It will shine unrestrained, 
  It will shine unrestrained! 
  The land of our birth 
  With our blood may be stained- 
  But we will not be chained, 
  We will not be chained! 
  And for those of my blood 
  There is but one refrain- 
 
          LONG LIVE UKRAINE, 
 
          LONG LIVE UKRAINE! 
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  Gabe Albornoz  

 Montgomery County 
Council President 

Sunday Service with Bishop Daniel  

 Fr. Dimitri Antokas 

   Greek Orthodox 
Church of  St. George 

Нова Парафіяльна Управа 
складає присягу 

Хрестопоклонна Неділя 

Неділя Торжества Православ’я. 
Хресний хід із святими іконами 

     Калейдоскоп Парафіяльного Життя 
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Soup-er Bowl Sunday Donations + Easter Greetings Donations 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  Soup-er Bowl Sunday Donations  (Soup Kitchens in Ukraine) 

   

  $250   Jurij and Anya Petrenko  

  $200 Leo Chalupa, Olga Coffey, Peter Korytnyk 

  $100  Theodore Kostiuk, George(Ihor) and Rona Martiyan, Dorina Maxim, Michael and Rose     
  Panczenko  

  $50 Ihor and Olga Barnaj, Oleksa and Natalie Breslawec, Eugenia and George  Czumak,                         
  Jaroslawa Francuzenko, Olha Matula, Lyudmila and Askold Mosijczuk, Tanya Murza,  
  Tamara Woroby   

  $30 Olena Korytnyk  

  $25 Lydia Czumak O'Neill, Antonina Dec, Natela Hosseini 

  $20 Raisa Zolotar 

  $10 Gloria Edynak 

  $94  Anonymous Cash Donations  

      TOTAL $1,829.00 

 

  Easter Greetings Donations  (Soup Kitchens in Ukraine; Children’s Hospitals in Ukraine) 

  $150 Inia and Brian Tunstall  

  $100 Olga Coffey & Antonina Dec, Luba Dudra, Jaroslawa Francuzenko, George(Ihor) and Rona 
  Martiyan,  Olha Matula, Anya & Jurij Petrenko, Raisa Zolotar  

  $50 Ihor and Olga Barnaj, Eugenia and George Czumak, Lydia Czumak O'Neill, Olga Stahl,  
  Svitlana Tyson, Tamara Woroby  

  $10 Alla Petrachkevich 

      TOTAL $1160.00   

    

  TOTAL DONATIONS  $2989.00 
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Announcements *** Оголошення 
 Підготовка діточок до Першої Сповіді та Святого Причастя 2022 р. 

 У неділю, 12 червня, саме на cвято Св.Тройці, у нашому храмі відбудеться урочиста Перша 
Сповідь учнів Недільної Школи. Відповідні підготовчі заняття  вже розпочалися  і 
проводяться щонеділі після Божественної Літургії в нашій Катедральній залі. Просимо 
зголошувати дітей віком від 7 років. Зверніться до п. Katarina Gramatova за адресою 
електронної пошти kosticka@gmail.com. 

        Sunday School Classes - Preparing for First Confession 

On Sunday, June 12 - on the Feast of Pentecost - the First Confession of our Sunday School students 
will be held in our St. Andrew Cathedral. Special preparatory classes have begun and will continue 
еvery Sunday in our Cathedral Hall after Divine Liturgy. If you wish to register your child (7 
years of age and up) please contact Mrs. Katarina Gramatova at kosticka@gmail.com. 

  ***************************************************** 

 

     SIGNUPS for VOLUNTEERS  

 Please  sign up for any of the volunteer functions, and please keep the following links 
on hand.  Dates and times will be updated on the church Web Site (St AndrewUOC.org).  

  

Church/Hall Greeter 
https://www.signupgenius.com/go/30E0F4BA4A822A4FF2-church 
 
Food for Volunteers after Velykden (April 24) 
https://www.signupgenius.com/go/30E0F4BA4A822A4FF2-feed 
 
Specific Skills and Tasks 
https://www.signupgenius.com/go/30E0F4BA4A822A4FF2-ways 

2022 Church Bulletin Sponsors:  

                     
 
  $100: Olha Matula in honor of Daughter Olenka’s Birthday;  
  Anya & Jurij Petrenko; Inia & Brian Tunstall (FL) 
 $50: Natalia Mouchin; Olga Stahl  
 $25:     Gloria Edynak; Kira Tsarehradsky (MN) 
  
   
         
  Дякую!          Thank you! 

https://www.signupgenius.com/go/30E0F4BA4A822A4FF2-church
https://www.signupgenius.com/go/30E0F4BA4A822A4FF2-feed
https://www.signupgenius.com/go/30E0F4BA4A822A4FF2-ways
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Best Wishes For a Blessed Easter! 
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 У ці темні дні війни в Україні ми згадуємо про те, які ми 
благословенні в цій країні і як нам пощастило бути разом у цій чудовій 
парафіяльній родині.  

 Проте кожна хвилина наших днів сповнена глибоким смутком і 
безмежним жалем з приводу того, що відбувається в Україні. Наша 
парафіяльна родина та багато людей поза парафією прийшли та 
приєдналися до нас у наших зусиллях допомогти Україні та 
постраждалим українцям. 

 Я просив усіх Вас допомогти, і Ви відгукнулися на моє прохання,  як ніколи раніше. Я вдячний усім 
Вам за все, що Ви зробили і робите. Наші зусилля врятували багато життів. У роки пандемії обставини не 
дозволяли нам бути разом, але нині, ми об’єднані в наших зусиллях, в наших цілях, як ніколи  

 Це час, коли нам потрібно стати кращими християнами. Це час, коли ми повинні бути відданими 
Богові та Його Церкві. Це час, коли ми об’єднуємося заради Бога і нашої Батьківщини. У цей Світлий 
Празник Воскресіння нашого Господа і Спасителя, Ісуса Христа, від себе та моєї родини я бажаю, щоб Ви 
були здорові та міцні у вірі. 

     Христос Воскрес!  Воістину Воскрес! 

о. Володимир Штеляк 

  

 During these dark days of the war in Ukraine, we are reminded of how 
blessed we are in this country and how fortunate we are to be together in this 
wonderful parish community.   
 However, every minute of our days is filled with profound sorrow and 
deep sadness watching the tragic events unfold in Ukraine. Our parish family 
and so many non-parishioners came and joined us in our efforts to help 
Ukraine and her people who are suffering. 

 I have asked all of you to help, and you answered my call, like never 
before. I am grateful to all of you for everything you've done. Our efforts 
have saved many lives. During the pandemic years, we were not able to be 
together, like never before. Yet these days we ARE together, like never be-
fore. 
 This is the time when we need to become better Christians. This is the time when we need to be committed 
to God and His Church. This is the time we unite for God and our Motherland. 
 On this feast of the Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, on behalf of my family and myself I 
want you to be healthy and strong in faith.                                                              

       

     Christ Is Risen!     Indeed He Is Risen!                                     

Fr. Volodymyr Steliac 

. 

       

 

Христос Воскрес!  Christ Is Risen! 
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 ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

   

 Хай щира віра і надія у серці Вашому живуть! 

Світло Воскресіння Господнього хай Ангели до Вас несуть !  

 Хай завжди і у всім щастить і хай Вас Бог  благословить !  

   Слава Україні!  

 

         Соня і Петро КРУЛІ з родиною                     Gettysburg, PA 

 

            Христос Воскрес! 

 

В цей великий празник Христового 
Воскресіння вітаємо шановних о. 
Володимира, п.м. Марту і родину 
Штеляк, як рівнож  

Всіх Парафіян Катедри Св. Андрія. 

Нехай Всевишній дарує любов, здоров’я і 
Веселих Свят! 

Молимось і просимо Божого спасіння нашим 
братам і сестрам, спокою і миру нашій рідній Україні.  

  Слава Україні! 

 

 

Ліда Чумак Оніелл 

Юрко і Женя Чумаки 
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           Дорогі Брати і Сестри! 

  

З Празником Воскресіння Христового 

 Прийміть найщиріші вітання! 

 Божого благословіння Вам усім,  

 Здоров’я та довгих років життя... 

 Миру у нашій неньці Україні!  
   

  СЛАВА УКРАЇНІ! 

      

Христос Воскрес!   

Люба ДУДРА з родиною 

Христос Воскрес!    Воістину Воскрес! 

  

  Благословенного Празника  

  Воскресіння Христового! 

 

    Щиро Вам бажає: 

    Родина Подгурець - Сталь 

 

Christ is Risen!     Indeed He is Risen! 

On this occasion of Holy Pascha we greet Fr. Volodymyr, p/m Marta, our 
friends and all parishioners of St. Andrew UOC. May you be blessed with Our Ris-
en Lord’s Divine Light, love and grace this Easter and beyond… 

  

  May God Bless and Protect Ukraine! 

         СЛАВА УКРАЇНІ!   GLORY TO UKRAINE! 

 

 ХРИСТОС  ВОСКРЕС!          ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

       

       Olga COFFEY  & Tonia DEC 

Христос Воскрес!  Christ Is Risen! 
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 СЛАВА УКРАЇНІ! 

  та 

      ВСІМ ГЕРОЯМ СЛАВА ! 

   

 Христос Воскрес! 

                              

   Тамара Воробій 

 

         ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 

Бажаємо Всім Благословенного Великодня! 

           

Родина ПАНЧЕНКО 

 

Після перемоги, ГОСПОДИ, дай Україні спокій - добробут! 

  З благанням родини ЛИМОНЧЕНКІВ 

   

    Христос Воскрес! 

“Ми є. Були. І будем ми.  

Й Вітчизна наша з нами!”  -  Іван Багряний 

 

“Народ мій є!  

Народ мій завжди буде! 

Ніхто не перекреслить мій народ!” - Василь Симоненко 
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            ХРИСТОС  ВОСКРЕС!   ВОСКРЕСНЕ й УКРАЇНА! 
 
Цього року Великодня радість затьмариться брутальними подіями 
війни,  путіна проти України. Підступний ворог плюндрує нашу 
землю, винищує  невинних мирних жертв, в тому числі і дітей - 
тільки тому, що вони українці.  
Та вірмо, що  Правда  Божа переможе!  І  Україна Переможе! І 
настане МИР!.. 
 
Сердечно вітаємо з Великоднем нашу Парафіяльну Родину на чолі 

з  o. Володимиром, п/м Марту, Старосту, Управу, Адміністрацію, Сестрицтво, Ірину Рибитву, яка 
очолила харитативну діяльність, Хор, вівтарних прислужників, Недільну Школу і Редакцію Бюлетеня, 
яка так ретельно ілюструє життя парафії  та інформує і уможливлює тим, хто прикутий до хати хворобою 
і не може відвідувати церкву. Також безмежно вдячна за можливість заочно, по компютері, щонеділі бути 
на Службі Божі, завдяки «Life Streaming” системі. Вітаємо всіх парафіян і прихожан, жертводавців  та 
волонтерів. 
Дай  Вам, Боже, всім сил і здоров’я на Многії Літа, як нагороду за ту колосальну Працю, яку Ви 
провадите для допомоги многостраждальній нашій Батьківщині! 
 Це просто Чудо зорганізувати  і координувати такого масштабу працю! 
 
       ВЕСЕЛИХ  ВАМ  ВСІМ СВЯТ І  БОЖОГО  БЛАГОСЛОВЕННЯ! 
 
         СЛАВА  УКРАЇНІ!  Ми всі Горді за нашу Батьківщину і Її  Героїв!                                                                 
   
      
           Зі щирими побажаннями і подякою за підтримку,  

                                                       Оля, Оленка Матули і Оксанка Генс з родиною 

  Слава Україні!  Героям Слава! 

 

Бажаємо найшвидшої перемоги та щастя українцям в  
    майбутньому! 

 

  Христос Воскрес! 

  Воістину Воскрес! 

 

    Андрій, Олег, Вікторія 

Христос Воскрес!   Воістину Воскрес! 



3 4  
Катедральний Дзвін Cathedral Bell 

     “Де твоє, смерте, жало? 
Де твоя, пекло, перемога? 
Воскрес Христос — і ти 

повалене! Воскрес Христос 
— і                                            

       попадали демони! 
Воскрес Христос — і 
радіють ангели! Воскрес 
Христос — і життя 
триває! Воскрес     
          Христос — і немає 
жодного мертвого в гробі! 
Христос, що воскрес із 
мертвих, став початком 
померлих. Йому слава і 
держава на віки віків. 
Амінь.” (Закінчення 
Огласительного Слова Св. 

Христос Воскрес! Воскресне  - й Україна! 

 

 
 
 
  

              Христос Воскрес!  Воскресне Україна! 

Вітаємо: Отця Володимира й ПаніМатку Марту, Григорія та всіх хористів, нашу 
Родину - Аню та Юрія Петренків, і всіх знайомих Парафії Св. Андрія. 

     СЛАВА УКРАЇНІ! 

       Іня й Браєн Тонстол 

   
   
  

 

 

 

 

   Christ has Risen!   Ukraine Shall Rise! 

   Sincere Greetings to all our friends in St. Andrew Parish. 

     GLORY TO UKRAINE! 

     Inia & Brian Tunstall  - Venice, Florida 

 

  GLORY TO UKRAINE! GLORY TO SOLDIERS! 

 

   СЛАВА УКРАЇНІ!  СЛАВА СОЛДАТАМ! 

 

 

 Христос Воскрес!  Olga & Ihor Barnaj 

 

 Christ is Risen!   Indeed He is Risen! 

  Best Wishes for a Blessed Easter! 

   Rona and  George(Ihor) Martiyan 

 

  GOD  BLESS  UKRAINE! 
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Із Світлим Празником Воскресіння Христового щиро вітаємо: 

 о.Володимира, Добродійку Марту, Олеся і Данилка 
Штеляків, Парафіяльну Управу, Сестрицтво, Хор, Вівтарних 
Прислужників, Волонтерів, Дописувачів і Спонсорів 
«Катедрального Дзвону», наших Друзів і всіх Парафіян 
Українськогої Православного Собору Св. Андрія! 

 Нехай Великодня радість наповняє Ваші серця, а 
Божественне Світло Воскреслого Христа приносить Вам   
   безмежних Благословінь! 

 СЛАВА УКРАЇНІ!  ГЕРОЯМ СЛАВА!Ц   

 ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!  
       
  Аня і Юрій ПЕТРЕНКИ 

 

On this Joyous Celebration of Pascha we send our best wishes 
to: 

 Fr. Volodymyr, Dobrodijka Marta, Oles & Danylko Steliac, The    
Parish Council, Sisterhood, Choir, Altar Servers, Volunteers, Contribu-
tors and Sponsors of the “Cathedral Bell”, our Friends and all Parish-
ioners of St. Andrew UOC.  

 May your Easter be blessed with the love and peace that come 
from the Divine Light of our Resurrected Lord! 

GLORY TO UKRAINE! 

Christ Is Risen!   Indeed He Is Risen! 

   Anya & Jurij PETRENKO 

   Easter Greetings, Blessings, and Wishes for Peace!!! 

 

 

To ALL UKRAINIANS  -  real heroes, God`s people! 

May UKRAINE be free and strong in God`s blessings  
   FOREVER!!1 

 

      

     Svitlana Tyson 

Христос Воскрес!  Christ Is Risen! 
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       Слава Україні!  Героям Слава! 

 

  Україна переможе, бо з нами Бог! 

 

 

 Вітаємо з Світлим Христовим Воскресінням! 

  Сім’я ЗОЛОТАР: Раїса, Світлана, Оксана 

 Вітаю з Великоднем та щиро бажаю блакиття у небі, 
надії в душі, щастя на серці та великої любові у житті.  

 

 Нехай Господь дарує мир та благодать. Нехай з цим 
Святом весна подарує безмежну радість, домашній затишок та 
добробут сім’ї. 

       

      Алла Петрачкевич 

    Вітаю усіх з Воскресінням Христовим! 

 

Через муки і смерть  -  Христос Воскрес! 

З Ісусом Христом  -  Воскресне переможна Україна! 

 

  СЛАВА УКРАЇНІ!  

  ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 

   Ярослава Француженко 
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 Шановна Громадо Собору Св. Андрія Первозванного, 
шановний Отче Володимире, шановне Сестрицтво Св. Ольги!  
 
  Від щирого серця вітаємо Вас  
 з величним святом Воскресіння Христового! 
Бажаємо всім доброго здоров‘я, радості, наснаги і головне, 
Перемоги нашої рідної України. Ми всі  молимось за неї і 
віримо, що разом з Воскресінням Христовим, воскресне до 
нового життя без війни НАША УКРАЇНА! 

 
 В день цього великого свята, дозвольте подякувати від нашого імені і від імені Архімандрита 
Григорія,  Громаді, Сестрицтву і кожному, хто долучився, за щедру підтримку, по відновленню 
Пересопницького монастиря в честь Різдва Пресвятої Богородиці в селі Пересопниця Рівнинській 
області в Україні. З Божого благословіння відбувається робота з архітектором над Проектом 
монастиря. Фото Проекту надаємо нижче. Проект знаходиться в роботі, яку на жаль призупинила 
війна. Але ми віримо, що це ненадовго.  
 
 З повагою і глибокою пошаною,  
 
Архімандрит Григорій, настоятель Пересопницького монастиря, 
Микола і Ольга Нагаєць 

Вітання з Празником і Подяка 

 

Христос 

 Воскрес! 

 

Воістину  

 Воскрес! 
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St. Thomas Saturday at St. Andrew Cemetery 

Отець Володимир буде на Цвинтарі Св. Андрія у Баунд Бруці в СУБОТУ, 30-го квітня від 10-ої ранку 

Якщо Ви бажаєте, щоб о. Володимир відвідав і помолився на могилках Ваших рідних, будь ласка, дайте 
Отцю знати, щоб можна було укласти Його графік відвідування могилок. 

На Фомину Провідну Неділю, 1-го травня, Божественна Літургія правитиметься в нашому Coборі о 10-

ій вранці. Базару в цю неділю НЕ буде! 

Fr. Volodymyr will be at St. Andrew Cemetery in Bound Brook on SATURDAY, April 30 from 10am.  If you 

would like Fr. Volodymyr to visit and say Memorial Prayers at the gravesite of your loved ones, please let Fa-

ther know soon, so that he can plan out his schedule. 

On St. Thomas Sunday, May 1st, Divine Liturgy at our St. Andrew Cathedral will be celebrated at 10AM. 
There will be NO Bazaar ! 



  
Катедральний Дзвін Cathedral Bell 

 

St. Andrew  

Ukrainian Orthodox Cathedral 

Metropolitan Washington D.C. 
15100 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20905 

Pledging and Stewardship for 2022 

Between January 1, 2022 and December 31, 2022, I/we 
pledge to donate a minimum total sum of $_________        
to support our beautiful St. Andrew Ukrainian Orthodox 
Cathedral. 

Name/s:  

______________________________________________ 

Signature: 

 __________________________________________ 

 
Address:
 __________________________________________ 
 
 

         __________________________________________ 
 
Phone:
 __________________________________________ 

 

Email:
 __________________________________________ 

*********************************************** 

Please pass it on to office administrator Olga Coffey 

 
OR return this form by mail to:  

St. Andrew UOC 
P.O. Box 12076 

Silver Spring, MD 20908 
 

OR scan/email to: 
admin@standrewuoc.org 

 

 

Український 
Православний Собор 

Св. Ап. Андрія 

Вашинґтон, США 
 

His Eminence 
Metropolitan Antony 

Cathedral Bishop 

*** 

Fr.Volodymyr Steliac 

Cathedral Pastor 

Home: (301) 384-9182 

frvsteliac@gmail.com 

* * * 

Tamara Woroby 

Council President 

(301) 622-5456 

* * * 

Olga Coffey 

Office Administrator 

(703) 606-9525 

admin@standrewuoc.org 

 

mailto:admin@standrewuoc.org

