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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. 

 
 

 

 

Вознесіння Господнє святкується через 40 днів після Воскресіння - у четвер 
шостого тижня після Пасхи. Цього року це виходить на 2 червня. У цей день 
прийнято вітати один одного словами  "Христос Вознісся!" і "Воістину 
Вознісся!" Однак немає причин цього робити, оскільки при Воскресінні не була 
присутня жодна людина, подію сприйняли з сумнівом та невірою. Але при 
Вознесінні Господнього були свідки, це була джерельна частина світла, коли 
учні повернулись до Єрусалиму "з великою радістю". З цієї причини, в наших 
Літургійних книгах немає на цей день привітань, подібних до Великодніх - 
«Христос Воскрес!» і «Воістину Воскрес!». 

  

Христос піднявся в небеса з Єлеонської гори на очах Апостолів і двох Ангелів. 
Ангели говорили з учнями про друге пришестя Христа, щоб їх не охопив біль 
розлуки з своїм Учителем. Зі Святого Письма ми дізнаємось, що Спаситель 

підняв руки, благословив Своїх учнів, і, почав віддалятися від них, піднімаючись вище і вище на небо (Лука 
24:51), а хмара забрала Його сперед їхніх очей (Дії 1: 9). Бог часто говорив з людьми в хмарі, явище, яке 
проявляє Божественну енергію, призначене для виявлення присутності Божества, а також для Його 
приховування. 

  

 Першу згадку про свято Вознесіння Господнього зустрічаємо у праці історика-єпископа Євсевія 
Кесарійського  "На празник Пасхи", написаній в 332 р. З цієї праці виходить, що Вознесіння Господнє 
святкували в той час разом із П’ятидесятницею, через 50 днів після Христового Воскресіння. В кінці IV 
століття, початку V століття, свято Вознесіння було відокремлено від свята Зіслання Святого Духа 
(П'ятидесятниці), і святкувалося на 40-й день після Воскресіння. Ця дата залишається назавжди в 
церковному календарі. 

  

 Піднесення Христа у славі та честі і Його місце по правиці Отця є образом повного обоження Його 
людства. Всіма своїми діями, втіленням, смертю, Воскресінням, Він поступово обожяв людську природу, 
яку прийняв, але, завдяки Вознесінню, Він повністю її преобразив. 

  

 Завдяки верховному преображенню Його тіла, Христос може оселитися у тих, хто вірить у Нього. 
Вознесіння Господнє не означає Його відходу від нас, оскільки Він продовжує бути присутнім і діє через 
Святого Духа. 

  

 Вознесіння з тілом на небо є свідченням того, що людина була створена на віки вічні, бо Син не 
представляється Отцю лише як Бог, але й як Людина. Христос, через Своє Вознесіння, не лише показує, 
куди повинна досягати людина, але стелить шлях і надає її можливість досягти цього стану. Він сидить на 
Божественному троні слави і честі, але також перебуває в серцях тих, хто любить Його. Ось як ми можемо 
зрозуміти цей парадокс: Христос піднесений і перебуває на шляху до піднесення з кожним із нас. 

 

о. Володимир Штеляк 

 

 

“Вознісся Ти у Славі, Христе Боже наш!” 
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The Ascension of the Lord is celebrated 40 days after the Resurrection - on the 
Thursday of the sixth week after Easter. This year we celebrate it on June 2nd. It is 
customary on this day to greet each other with the words "Christ is exalted!" and 
"He is  truly exalted !" However, there is no reason to do this. Since the Resurrec-
tion had no witnesses, it was received with doubt and disbelief. While the Ascen-
sion of the Lord had witnesses, it was a springing part of the light, as the disciples 
returned to Jerusalem "with great joy". For this reason, there is no greeting in our 
Liturgical books similar to that of Easter. 

 

Christ ascended to heaven from the Mount of Olives, in the sight of the Apostles 
and two angels. The angels spoke to the disciples about the second coming of 
Christ, so that they would not be overwhelmed by the pain of separation from Him. 

 

  From the Holy Scriptures, we learn that the Savior raised His hands, blessing His disciples, and as He 
blessed them, He ascended to heaven (Luke 24:51), while a cloud made Him invisible to their eyes (Acts 1: 9). God 
has often spoken to people in the cloud, a phenomenon that manifests divine energies, meant to reveal the presence 
of the Divinity, but also to hide It. 

 

  The earliest mention of the feast of the Ascension of the Lord is found in Eusebius of Caesarea, in the 
work "On the Feast of the Passover," composed in 332. From this work it appears that the Ascension of the Lord 
was celebrated at that time with the Pentecost, 50 days after Christ's Resurrection.  

 

  Towards the end of the 4th century, the beginning of the 5th century, the feast of the Ascension was 
separated from that of the Descent of the Holy Spirit (Pentecost), being celebrated on the 40th day after the Resur-
rection, a date that will remain forever on the church calendar. 

 

  The exaltation of Christ in glory and His abiding at the right hand of the Father is the image of the 
full deification of His humanity. Through all His acts, incarnation, death, Resurrection, He gradually deified the hu-
man nature He assumed, but through the Ascension, He fully transfigured it.  

 

  Because of the supreme transfiguration of His body, Christ can become the interior of those who be-
lieve in Him. The Ascension of the Lord does not mean His withdrawal from creation, because He continues to be 
present and working through the Holy Spirit. The Ascension with the body to heaven is a testimony to the fact that 
man was created for eternity, for the Son does not appear to the Father only as God, but also as Man. 

 

  Christ, through His Ascension, not only shows where man must reach, but makes way and power for 
man to reach this state. He sits on the Divine throne of glory, but also dwells in the hearts of those who love Him. 
This is how we can understand the paradox: Christ is exalted and  also is with each of us on our own path to as-
cension to Heaven. 
 

Fr. Volodymyr Steliac 

 

“You Have Ascended  in Glory, Christ Our God!” 
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Літургії також транслюються в прямому ефірі на нашому Церковному вебсайті:  
http://www.standrewuoc.org.  Зайдіть туди і натисніть на червону кнопку  Watch Now 

 

Четвер   2 червня  -    Вознесіння Господнє  9:00  рано - Божественна Літургія 

 

Неділя   5 червня  -    Свв. Oтців Першого Вселенського Собору    

  10:00  рано - Божественна Літургія 

  Ювілейний Обід в залі з нагоди Сотого Дня Народження  Вп. ЖЕНІ АННИ ФІШЕР 

    

Неділя  12 червня       Празник Св. Тройці; П’ятидесятниця; Зелені Свята 

  10:00 рано       Божественна Літургія 

  ПЕРША СПОВІДЬ і ПРИЧАСТЯ ДІТОЧОК НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

 

Неділя  19 червня      Неділя Всіх Святих; ДЕНЬ БАТЬКА 

  10:00 рано     Божественна Літургія 

  Парафіяльний Родинний Пікнік з нагоди Дня Батька. Запрошуємо ВСІХ! 

 

Неділі  26 червня  Неділя Всіх Святих Землі Української 

  10:00  рано - Божественна Літургія  

  БЛАГОДІЙНИЙ БАЗАР НА ПДТРИМКУ УКРАЇНИ 

Розклад Богослужінь  -  Червень  

Провідна Фомина Неділя. Панахида за Покійних парафіян нашого Собору, родичів і друзів. 1-го травня. 
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Liturgies are also being live streamed on our Church website:  
http://www.standrewuoc.org.  Click on the red Watch Now button.                                                                        

 

Thursday June 2   Feast of The Ascension of Our Lord      9:00am - Divine Liturgy 

 

Sunday   June 5   Fathers of the First Ecumenical Council 

    10:00am - Divine Liturgy 

  Jubilee Luncheon Celebrating Mrs. JENNI  ANNA FISHER on the Occasion of her 100th Birthday 

 

Sunday  June 12 Pentecost  - Holy Trinity Sunday 

    10:00am  - Divine Liturgy 

  First Confession and Communion of  Sunday School Children  

 

Sunday  June 19 All Saints Sunday;  FATHER’S DAY 

    10:00am   -  Divine Liturgy 

  Parish Family Father’s Day Picnic  

    EVERYONE IS INVITED  

 

Sunday  June 26 All Saints of Ukraine Sunday  

    10:00am  - Divine Liturgy 

  SUPPORT UKRAINE CHARITY BAZAAR      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgical  Schedule ***June 

Concelebrating the Divine Liturgy on Sunday, May 22 with Fr. Volodymyr were Rev. Vasyl Pasakas 
and Protodeacon Ihor Mahlay. Altar Servers: Jacob Pasakas and Daniel Steliac. 

Blessing of the ARTOS 



6  
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. 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

                           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) 

  $1000 Valentina Limonczenko   

  $200 Sonia & Petro Krul 

  $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 

  $11 Anonymous Cash Donations 

      TOTAL $2371.00   

  TOTAL DONATIONS       $4,200.00 

Thank you!      Щиро дякуємо! 

Soup-er Bowl Donations + Easter Greetings Donations  (updated) 
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 Наступний випуск «Катедрального Дзвону» (липень - вересень) буде нашим 
останнім  перед літньою перервою. Якщо Ви бажаєте помістити будь-які оголошення, 

привітання або побажання у Бюлетені, просимо звернутися до Ані або Юрія Петренків. 
Це - безкоштовна послуга. Користайтеся нагодою привітати родичів чи друзів з 
уродинами та іншими святами. Зробіть комусь милу несподіванку! 

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

       The next issue of our “Cathedral Bell” (July– September) will be the last one before 
Summer Break. If you would like to place an announcement, greeting or Birthday wishes in 
the Bulletin, please see Anya or Jurij Petrenko. This is a FREE service that we are providing. 
Don’t miss the opportunity to wish family or friends a Happy Birthday or any other occasion. 

Announcements *** Оголошення 

     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 https://www.signupgenius.com/go/30E0F4BA4A822A4FF2-feed 
 
Specific Skills and Tasks 
https://www.signupgenius.com/go/30E0F4BA4A822A4FF2-ways 

2022 Church Bulletin Sponsors:  

                     
 $300 Inia & Brian Tunstall (FL) 
 $200    Sonia and Petro Krul (PA) 
 $100: Olha Matula in honor of Daughter Olenka’s Birthday;  
  Anya & Jurij Petrenko  
 $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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   На грані двох світів Ти став. Незрушено!  Завзято! 

 Щоб берегти тут наших прав, щоб Сходом керувати. 

 Коли Ти наш - то наше все! Над світом ми горою! 

 Коли ж чужий - нас туск несе, столице, за Тобою. 

 Там кожна цегла, кожен брук - 

 Окроплений вже кров'ю –  

 Ти ввесь зродився з наших мук - з мрією і любов'ю! 

 Тобі шлють спів Зелений Клин 

 І емігранти зза моря, 

 Ти мільйонів серця чин, 

 Проблема щастя й горя! 

 Ти в боях с'яв - Ти в боях згас. 

 Москва Тебе згасила. 

 Зброїв Міхновський (Зеленський - ред) груди мас - 

 Росла бунтарська сила! 

 Соколи гордії летять, 

 Ввесь нарід з ними. 

 І задріжав червоний кат під сальвами грізними! 

 Там луск і тріск і грім і град - 

 Там пекло полум'яне! 

 І з Києва втікає кат - радіють київляни! 

 В Софії дзвін воскресло б'є - 

 Могутньо, металічно! 

 Ти, Києве, наш був і  - є! 

 І наш Ти будеш вічно! 

 

 

   

 

Київ  

Авторка:  Галина Чуйко Петренко  (1921 - 2011) 

 Довголітня парафіянка нашого Собору, голова Об’єднання 
Православних Сестрицтв УПЦ у США, учасниця Українського Визвольного 
Руху ОУН-УПА. Видала книгу спогадів “На вибоях епохи”. Мати нашого 
Старости, Юрія Петренка.  

 Цей вірш Галина Петренко написила ще у молодості, проживаючи в 
улюбленому Києві у сорокових роках минулого століття.  

 Вірш - актуальний сьогодні.  
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Державний Гімн України *National Anthem of Ukraine 

            За Статтею 20 Конституції Украіни, Державними символами Украіни є Державний Прапор 
України, Державний Герб України і Державний Гімн України.  

Державним Гімном України є пісня «Ще не вмерла України і Слава, і Воля»: слова Павла Чубинського на 
музику Михайла Вербицького.  

 Слід зазначити, що Михайло Вербицький був церковним композитором середини ХІХ століття. Він 
жив в Австрійській монархії, мабуть, дуже любив Шуберта, у нього був мелодійний дар - це помітно з його 
літургій. І ось цю патріотичну пісню він теж створив як церковний композитор. 

Ще не вмерла України і слава, і воля,   

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. 

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 

Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 

І покажем, що ми, браття, козацького роду. 

 З тих пір, як розпочалося жорстоке вторгнення 
російського агресора на Українську землю, весь світ співає Державний Гімн України в підтримку 
Українського народу. 7-річна біженка з Києва Амелія Анісович захопила присутніх на благодійному 
концерті в Польщі, коли заспівала Український Національний Гімн.  

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

                  National Anthem of Ukraine 
 According to Article 20 of the Constitution of Ukraine, the State Symbols of Ukraine are the State Flag of 
Ukraine, the State Emblem of Ukraine and the National Anthem of Ukraine. 

 The National Anthem of Ukraine is the song “Ukraine's glory, Ukraine's freedom have not perished”: the lyr-
ics of Pavlo Chubynsky to the music of Mykhailo Verbytsky. 

 It should be noted that Mykhailo Verbytsky was a church composer of the mid-nineteenth century. He lived 
in the Austrian monarchy, apparently, he loved Schubert and 
he had incredible musical talent - this is evident from his litur-
gies. So he created this patriotic song as a church composer. 

Ukraine's glory hasn’t perished, nor her freedom. 

Upon us, fellow Ukrainians, fate shall smile once more.  

Our enemies will vanish like dew in the morning sun. 

And we too shall rule, brothers, in a free land of our own. 

We will lay down our souls and bodies for our freedom, 

And will show that we are, brothers, of the Cossack nation. 

 Ever since the brutal invasion of Ukraine by the russian 
aggressor began, the whole world has been singing the National Anthem of Ukraine in support of the Ukrainian peo-
ple. The prestigious Metropolitan Opera in NYC started their opening night production of Don Carlos by singing the 
Ukrainian National Anthem in solidarity with those in war-torn Ukraine.  

Submitted by :     Yevdokiya Blinovskykh 
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High-Level Visits Underscore US Support For Ukraine 

           

     

 

  US Secretary of 

State Antony Blinken and 

US Defense Secretary Lloyd 

Austin met with Ukrainian 

President Volodymyr 

Zelensky in Kyiv on April 

25th . 

 Державний 

секретар США Ентоні 

Блінкен та міністр 

оборони США Ллойд 

Остін зустрілися в Києві з 

президентом України 

Володимиром Зеленським 

25-го квітня. 

  Ukrainian President  
Volodymyr Zelensky meets US 
House of  Representatives Speak-
er Nancy Pelosi and delegation of 
Demcratic lawmakers in Kyiv 
May 1, 2022  

 Президент Володимир 
Зеленський зустрівся в Києві з 
спікеркою Палати 
представників Конгресу США 
та делегацією американських 
законодавців-демократів.        
1-го травня, 2022. 

First Lady Dr. Jill Biden offers flowers to Ukraine`s 
First Lady Olena Zelenska in Uzhhorod on May 8.  

Перша леді США Джил Байден зустрілася в 
Ужгороді з першою леді України Оленою 
Зеленською  8-го травня. 

President Zelensky meets with a delegation of Republican Senators led by 
Minority Leader Mitch McConnell in Kyiv on May 14.  
 
Президент Зеленський зустрівся в Києві з делегацією республіканців-
сенаторів США на чолі з лідером меншості Мітчем Макконнеллом. 

Born in Ukraine US Congresswoman Victoria 
Spartz (R-IN) is shown a mass grave outside St. 
Andrew’s Church in Bucha.  12 April 2022. 

Українського походження законодавець 
США Вікторія Спартц прибула на місце 
масового поховання біля Церкви Св. Андрія в 
Бучі. 12-го квітня, 2022. 
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US Stands With Ukraine * США Стоять з Україною 

           

     

 

   

 

Maryland Gov. Larry 
Hogan and state law-
makers held a Prayer 
Vigil for Ukraine in 
front of the State Capi-
tol in Annapolis. Pray-
ers were led by our Fr. 
Volodymyr Steliac. 
March 02, 2022 

 Губернатор 
Мериленду Ларрі Гоґан 
і місцеві законодавці 
взяли участь у Спільній 
Молитві за Україну 
перед будинком 
штатного Капітолію в 
Аннаполісі. Молитовне 
читання провадив наш 
о. Володимир Штеляк.                
2-го березня, 2022. 

DC Mayor Bowser orders 
flags of  Ukraine displayed 
along Pennsylvania Avenue 
between White House and 
US Capitol in support of 
Ukraine and the Ukrainian 
people. March 01, 2022. 

 

Мер Вашингтона Мюрієль 
Баузер наказала - на 
підтримку України та 
українського народу - 
розвісити жовто-блакитні 
українські прапори вздовж 
Пенсильванія-авеню між 
Білим домом і Капітолієм 
США. 1-го березня, 2022. 
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US Congressman Recognizes Our Fr. V as “Local  Hero” 

              

                 Celebrating 100 Local Heroes 

 

 “In the early days of COVID-19, I began recognizing Marylanders 
helping Marylanders through the pandemic as ‘Local Heroes.’ Week by week, 
these community leaders have highlighted the tremendous talents and generos-
ity of spirit in Montgomery, Frederick and Carroll counties. This April, we 
celebrated a dazzling milestone: 100 Local Heroes recognized!  

 Our 100th Local Hero is Father Volodymyr Steliac of St. Andrew 
Ukrainian Orthodox Cathedral in Silver Spring. Father Steliac has provided 
steadfast spiritual leadership in our community for over twenty years, and has 
in recent weeks championed local relief efforts to Ukraine as it fights back 
against Russia’s brutal invasion. I’m holding the people of Ukraine, Father 
Steliac and our local Ukrainian American community in my heart during this 
painful time.”  

 

Jamie Raskin 
Congressman 
Maryland 8th District 
 
 
   ************************************************ 

 

 “Вже з перших днів появи КОВІД-19, я почав вшановувати 
мерилендців, які допомагали мешканцям нашого штату під час пандемії, 
надаючи їм звання ‘Місцеві Герої’. Тиждень за тижнем, ці громадські 
провідники привертали нашу увагу до надзвичайних талантів і щедрості 
духу, які панують у Монтґомері, Фредерік та Карроль округах нашого 
штату. У квітні ц.р. року ми відзначили нашого СОТОГО ‘Місцевого 
Героя’. 

 

 “Нашим #100 ‘Місцевим Героєм’ став о. ВОЛОДИМИР ШТЕЛЯК з Української Православної 
Катедри Св. Андрія в Сильвер Спрінґ.  Протягом понад 20 років, о. Штеляк забезпечує нашу спільноту 
непохитною душпастирською опікою та керівництвом, а останнім часом він цілеспрямовано сприяє 
місцевим зусиллям постачати гуманітарну допомогу Україні в її боротьбі з брутальним нападом на її землю і 
народ з боку російського агресора. У цей сповнений горем і трагедією час, я зберігатиму народ України, о. 
Штеляка та місцеву українсько-американську громаду у своєму серці”. 

 
Джеймі Раскін 
Конгресмен 
Представник 8-го Округу штату Мериленд 
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Happy Father’s Day!    З Днем Батька! 

  

   JUNE 19      19 ЧЕРВНЯ 

To All Our Dearest Dads! 

 Thanks for all you are  and 
all you do. We are so proud to 
have such amazing Dads around 
us. God Bless You All !!!! 

Дорогенькі наші Татусі! 

 Сердечно дякуємо Вам за 
тепло, турботу і любов, які Ви 
проявляєте кожен день. Ми 
гордимося Вами  -  Ви найкращі! 

                                                                                 

     

 Вітаємо Вас, о. Володимире, з Днем Батька! 

 

  Happy Father’s Day, Fr. Volodymyr! 
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                                            JUNE 
 

Jenni Anna Fisher (03), Lyuda Voloshyn (03), Yaremia Pidkivka (04), Lance 
O’Donnell (05), 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). 

      

                          JULY 

Ecaterina Comarscaia (02), Oleg Vorobiov (02), Konstantin Hamilton (02), George Mihaychuk (03), Diego Lemus 
(05), Olga Barnaj (07), Rylie Cornett (09), Tatiana Bell (10),  Karina Bezrodna (11), Alice Serdaru-Barbul (13),   
Sofia Zubkova (13), Nathan Jorgan (15),  John Kosogof (16), Ecaterena Ciumacenco (17), Mathew Nica (20),  

Alissa Gorishnyi (22), Oleksa Breslawec (24), Ivan Kobzei (24), Gabriel Bird (26), Milana Andrews (28), Michael         
Panczenko (30), 

  

Fr. Volodymyr wishes a Belated Happy Birth-
day to Jacob Pasakas, who along with his 
Dad, Rev. Vasyl, pastor of Nativity of the 
Blessed Virgin UOC in South Plainfield,N.J., 
Mom, Pm Oksana and sisters Emilia & Taissa 
and his grandparents Protodeacon Ihor & Pm 
Iryna Mahlay visited our parish on May 22.      
Mnohaya Lita, Jacob!  

Fr. Volodymyr greets Jus-
tin Koch on his Birthday. 
Justin is one of our parish’s 
newest and youngest Altar 
Servers.                           
Mnohaya Lita, Justin! 

Многая  Літа***Happy Birthday                                                                        
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16 червня наш довголітній і вельмишанований парафіянин СТЕПАН 
МАКСИМЮК відзначатиме своє 95-річчя. З часів закладення нашої парафії 
понад 70 років тому, п. Степан завжди відіграва провідну роль у її розвитку та 
процвітанні. Він активно працював у Будівельному Комітеті підчас 
планування та будови теперішнього храму, довгі роки співав у Церковному 
Хорі та, поки міг, допомагав з культурними імпрезами і фестивалем. Разом з 
дружиною, Галею, ліпив 
вареники з сестрицями та 
робив «легендарні» 
голубці з др. Богданівим. 
Навіть брав на себе 
обов'язки св. Миколая, 
забавляв та обдаровував 
наших діточок. 

Довгі роки працював продюсером у «Голосі Америки», 
і коли у 1987 р. вийшов на пенсію, присвятився 
повністю науковому дослідженню та колекціонуванню 
українського звукозапису. Після відновлення 
незалежності України, часто їздив в Україну,  ділився з 
українськими музикологами інформаціями до яких 
вони до того часу мали мало доступу: виступав з 
доповідями та лекціями на конференціях, на радіо, 
телебаченні, перед студентами й науковцями в Києві, 
Львові, Івано-Франківську, друкував свої наукові дослідження. У Західному Науковому Центрі Академії 
Наук України заініціював створення у Львові науково-дослідного центру українського звукозапису. 
Недавно передав всю свою унікальну і дорогоцінну колекцію й архів Музею при Консисторії УПЦ в Саут 
Баунд Бруці. 
 Незважаючи на свій поважний вік, п. Степан тримається духом, багато читає, особливо слідкує за 
новинами в Україні, бо Україна  - завжди була, є, та все буде в його серці!  
 
Дорогий п. Степане ! З нагоди Вашого Дня Народження  -  95-ліття  -  Парафіяльна Родина Українського 
Православного Собору Св. Андрія щиросердечно вітає Вас! Прийміть наш низький уклін і слова безмірної 
вдячності і поваги за все, що Ви зробили на благо нашої Церкви і Парафії. Бажаємо Вам здоров'я, дальших 
років мирного і щасливого життя, виконання Ваших бажань та всіх ласк і благословінь Господніх! Нехай 
надія ніколи не покидає Вас!   
 
" Літа-літа, як воронії коні, летять і не вертаються назад! Так нехай же воронії коні летять, летять, летять...!" 
 
 

    Многії та Благії Літа!  
 
    Happy 95th Birthday! 

З 95-літтям, пане Степане Максимюк!!! 



1 6  
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. 

  

 

Happy 100th  Birthday, Jenni Fisher!!! 
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       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. 

  

 

      

  

   

 

“Let Children Celebrate Easter - 2022” 
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Святкуємо Великдень на Катедральній Площі   
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Президент Байден Привітав Парафіян Св. Андрія з Пасхою 

White House representative reads Easter Greet-
ings to St. Andrew UOC Parish from President 
Joe Biden and First Lady Jill Biden. 

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

Представниця Білого дому читає Великодні 
вітання парафіянам Собору Св. Андрія від 
президента США Джо Байдена та першої 
леді Джил Байден. 

Вантажівка з 
гуманітарною 
допомогою 
готова вирушити 
з нашого Собору 
до пункту 
відправки в 
Україну. 

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

The truck fully 
loaded with hu-
manitarian aid is 
ready to depart 
our Cathedral for 
shipment of its 
cargo to Ukraine. 
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Volunteers Load Aid For Shipment to Ukraine 
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Щедра Допомога і  Щира Подяка 

  

 

  
  
  

  

   

«Ваш монітор ідеальний. З 
зони бойових дій привезли 
новонароджену дівчинку. Ми 
боремося за її життя. Дякую.» 

“Your monitor is perfect. They brought a 
newborn girl from the war zone. We 
fight for her life. Thank you.” 

Generous donations from our neighbors 
at St. Andrew Lutheran Church presented            
by Sue Zimmerman and Suzanne        
Carbone during our Mother’s Day 
Brunch.   A sincere thank you! 

 

On Sunday 15 May 2022, Girl Scout Troop 52130 from Nativity Catholic Church, Burke, VA  (Ailleen Pace, Leader) 

collected and brought  small stuffed animals, children’s clothing, canned goods, and toiletries to be shipped to 
Ukraine. 
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Калейдоскоп Парафіяльного Життя 
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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

