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                   Улюблені у Христі: духовенство, брати і сестри! 
 
  Ось і знову ми вступаємо у Священну Пору Святого та Великого Посту. 
 
В Першому Євангелії, Господь наш і Спаситель Ісус Христос кличе Матвія простим 
зверненням “Іди за Мною”. Почувши заклик, митар “встав і пішов за ним”. Грецький 
переклад слова “встав” - анастас, також вживається для опису події 
Воскресіння (анастасіс) Господа нашого Ісуса Христа з мертвих. Вибір наслідувати 
Христа, свого роду є також воскресінням з мертвих, оскільки він включає в себе 

піднесення від “нижчого” шляху життя до “вищого”, від тимчасових турбот світу цього до основного занурення в Божество. 
Заклик Ісуса Христа звернений до розуму, але він повинен пройти через наш розум у тіло, а через тіло — у все життя, дії та 
рішення. “Іди за мною” означає “ходи, як Я ходжу, думай, як Я думаю, та вибирай, як Я вибираю”. Бути учнем, означає бути 
послідовником, і вимагає повністю перевиховати себе, згідно прикладу, показаного нашим Спасителем. 
Іди за мною ... Відвернись від гріха і будь вірним Євангелії! 
Час Великого Посту - це запрошення до щирого огляду нашого життя у світлі Євангелії. Будь-яка ілюзія самозабезпеченості, яку 
ми можливо мали, повинна була б розвіятись за останні 12 місяців, з часу, коли ми зіткнулися з світовою медичною кризою, 
економічними труднощами, громадськими заворушеннями та партійною роздільністю. Можливо,  переживши пандемію COVID-
19, ми навчимося бути дещо покірнішими - усвідомивши, що незважаючи на неймовірні можливості сьогоденної технології, 
наша доля все одно не є в наших руках, як ми часто думаємо. 
Події минулого року завдали великих страждань багатьом людям, а страждання зазвичай не підносять нас. Вони можуть, а часто і 
роблять нас озлобленими, і тоді ми впадаємо у спокусу жалю над собою, стаючи повністю егоцентричними. Правильне 
дотримання Святого і Великого Посту може допомогти нам зрости у смиренні - що не означає, що ми будемо “менше 
задумуватись над собою” (як дехто помилково вважає), а швидше, “менше думати про себе”. Отож, Великий Піст це заклик 
звернутися до тих, хто в потребі, щоб ми, отримавши милосердя від Бога, навчилися бути милосердними. 
Звичайно, минулий рік був дуже руйнівним для нашого життя. Ми всі прагнемо “нормальності” — якою б “нова” норма не була. 
Тому, дивлячись у майбутнє з смиренням, ми повинні сприймати сьогодення з терпінням. Терпіння — це духовна вакцина, яка 
усім нам необхідна в ці дні пандемії, економічного стресу, громадських заворушень та політичного розколу, а також велика 
чеснота над якою нам потрібно працювати у цей Великий і Святий Піст 2021 року. Святий Апостол Петро повчає: “Нарешті ж, 
будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло, або лайкою за лайку, навпаки, 
благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі 
дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру 
й женися за ним! Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе! 
(1Петра 3: 8-12) 
Якщо Ви терплячі, Ви не відповісте на роздратований електронний лист ще гнівнішим листом. Ви почекаєте, і, можливо, не 
скажете чи напишете того, чого Ви не зможете забрати назад. Терпіння допомагає зняти напругу з ситуації. Терпіння породжує 
смирення і зближує нас із святістю. Святий і Великий Піст закликає нас шукати святості, що для всіх Православних Християн 
означає “життя у Христі”. 
Через молитву, покаяння, піст та простоту щоденної доброти ми приводимо себе та своїх близьких до оновленої віри в силу 
Божої Любові до нас, Любові, яка є сильнішою за гріх, смерть та диявола. Через покаяння у Святій Тайні Сповіді, ми прагнемо 
подолати вплив гріха, який вражає нашу здатність жити у мирі з іншими та єднанні з Богом. У 4-й Молитві св. Симеона 
Метафраста перед Святою Євхаристію/Причастям, ми молимось: “Безмірне множество щедрот Твоїх і милість невимовна 
незлостивої Твоєї благодаті, і немає гріха, щоб переміг Твою Любов до людства”. Отже, ми бачимо, що завжди є велика надія на 
те, що ми можемо бути переможцями над гріхом — відвернувшись від нього та повернувши до Люблячого Бога, який завжди 
готового обняти нас у Своїй ЛЮБОВІ. 
Давайте, усі разом, подорожувати цією Священною Порою з почуттям покаяння, відновленим бажанням любити, служити та 
бути поруч один для одного; щоб ми могли проголосити світу навколо нас те, що - МИ ЛЮДИ ЛЮБОВІ! МИ ЛЮДИ 
ЄВАНГЕЛІЇ! МИ ЛЮДИ ПАСХИ! 
Благословенної Вам Мандрівки Великим Постом! 

 
 

З Архіпастирським благословенням, 
 

+ ЮРІЙ - Митрополит Української Православної Церкви в Канаді 

+ АНТОНІЙ - Митрополит Української Православної Церква США, Південної Америки та Діаспори 

+ ЄРЕМІЯ - Архієпископ Української Православної Єпархії в Південній Америці 

+ ДАНИЇЛ - Архієпископ Української Православної Церкви США та Діаспори 

+ ІЛАРІОН - Єпископ Української Православної Церкви в Канаді 

                                                       + АНДРІЙ - Єпископ Української Православної Церкви в Канаді 

Великопосне Послання Постійної Конференції Українських                                              

Православних Єпископів Поза Межами України 
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                  Beloved in the Lord: clergy, brothers and sisters in the Lord! 

                  Once again, we are entering into the Sacred Season of the Holy and Great Lent. 

In the First Gospel, our Lord and Savior Jesus Christ calls Matthew with a simple expres-
sion “Follow me.” Upon hearing the call, the tax collector “got up and followed him.” The 
Greek translation of “got up” is anastas, the word used also to describe the Resurrection 

(anastasis) of our Lord from the dead. Choosing to follow Him is also a kind of resurrection from the dead, since it involves the rising up 
from a “lower” path of life to a “higher” one, from a preoccupation with the temporal world to an ultimate immersion in the Divinity of 
God The call of Christ Jesus addresses the mind, but it is meant to move through the mind into the body, and through the body into the 
whole of one’s life, into action and decision. “Follow me” has the sense of “walk as I walk, think as I think and choose as I choose.” Disci-
pleship – being a follower – requires an entire reworking of the self, according to the example set by our Savior. 

Follow me… Turn away from sin and be faithful to the Gospel! 

The Lenten season is an invitation to a sincere review of our life in the Light of the Gospel.  Any illusion of self-sufficiency we may have 
held should have been dispelled by these past 12 months in which we have faced a global medical crisis, economic hardship, social unrest, 
and partisan divisiveness. Perhaps, when we emerge on the far side of COVID-19 pandemic, we would have learned to be a bit more hum-
ble — that, despite all our vast technology, we are not the masters of our destinies as we sometimes tend to believe. 

The events of the past year have caused much suffering for many people and suffering does not usually exalt us. It can and does embitter 
us, and we can be and are tempted to self-pity, becoming completely self-centered.  A faithful observance of the Holy and Great Lent can 
help us grow in humility - which is not “thinking less of ourselves” (as some erroneously believe) but rather, “thinking of ourselves less”. 
Great Lent, therefore, is a summons to reach out to others in their need so that we, having experienced mercy from God, might learn how to 
be ourselves merciful. 

And, certainly, this past year has been very disruptive of our lives. We yearn for “normality” -whatever the “new” normal might be. And so, 
while we face the future with humility, we must also embrace the present with a strong dose of patience. Patience is the spiritual vaccine we 
all need during these days of pandemic, economic stress, social unrest, and political divisiveness and, therefore, a great virtue for us to work 
on this Great and Holy Lent of 2021. St. Peter says: “Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassion-
ate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were 
called so that you may inherit a blessing. For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips 
from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it. For the eye of the Lord are on the right-
eous and his ears are attentive to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil.” (1 Peter 3:8-12) 

If you are patient, you do not answer that angry email with an angrier one. You wait and perhaps you will not say or write something you 
cannot take back. Patience helps you de-escalate tense situations. Patience gives birth to humility and brings us closer to holiness. Holy and 
Great Lent calls us to recommit ourselves to the search for holiness, which is what “life in Christ” means for all Orthodox Christians.  

Through prayer, repentance, fasting and simple daily kindness, we lead ourselves and our loved ones to a renewed faith in the power of 
God’s Love for us, a Love that is stronger than sin, death, and the devil. Through repentance in the Holy Mystery of Confession, we seek to 
overcome the influence of sin which has wounded our capacity to live in fellowship with others and union with God.  In the Fourth Prayer – 
of St. Simeon the Translator – before receiving the Holy Eucharist – Communion, we pray: “The multitude of Your Loving-Kindness is im-
measurable and the mercy of Your Goodness and Forbearance beyond description and there is no sin, which overcomes Your Love for all 
mankind.”  Thus, we see that there is great hope always that we can be victorious over sin – turning away from sin and toward a Loving 
God, always ready to embrace us in His LOVE. 

Let us all journey through this Sacred Season with a sense of repentance, with a renewed desire to love, to serve, to be present for one oth-
er; so that we can all proclaim to the world around us – WE ARE THE PEOPLE OF LOVE! WE ARE THE PEOPLE OF THE GOSPEL! 
WE ARE THE PEOPLE OF PASCHA! 

Blessed Lenten Journey to all!                                      

                                                                                        

                                                                                      With Archpastoral blessings, 

 

+ YURIJ – Metropolitan - Ukrainian Orthodox Church of Canada 

 + ANTONY – Metropolitan -Ukrainian Orthodox Church of the USA, South America and Diaspora 

+ JEREMIAH  - Archbishop - Ukrainian Orthodox Eparchy of South America 

 + DANIEL – Archbishop -Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora 

 + ILARION – Bishop -Ukrainian Orthodox Church of Canada 

 + ANDRIY – Bishop -Ukrainian Orthodox Church of Canada 

The Great Lent Epistle of the Permanent Conference  

of Ukrainian Orthodox Bishops Beyond the Borders of Ukraine 
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І Він покликав народ із Своїми учнями, та й промовив до них: “Коли хоче хто 
йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та й за 
Мною йде! Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить 
душу свою ради Мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що 
здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить? Або що назамін дасть людина 
за душу свою? Бо хто буде Мене та Моєї науки соромитися в роді цім 
перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син Людський, як прийде у 
славі Свого Отця з Анголами святими.  

І сказав Він до них: “Поправді кажу вам, що деякі з тут-о приявних не 
скуштують смерти, аж поки не бачитимуть Царства Божого, що прийшло 
воно в силі”. 

Бог, який змушує вас шукати Його, не може підкорити вас. 
 

Ось вже минув рік з часу початку глобальної пандемії, і ніхто не міг передбачити, що вона матиме такі 
нищівні наслідки. Так багато людей втратили життя, а решта, теж щось втратили. Чи то школу для дітей, 
роботу для людей, поїздки з родинами, тощо. Це був важкий хрест, який нам довелося нести. Сьогодні 
багато наших парафіян вже отримали вакцини від COVID-19, і світ по троху повертається до нормального 
життя, і за це ми дякуємо Богу. Ми взяли наш хрест, і тепер ми маємо йти за Ним. Іти за Богом добровільно і 
не через страх покарання, не через страх пекла - це має бути акт любові та духовної зрілості. 
 
Черговий наш крок: самозречення. Психологічно не існує чіткого визначення “самості”. Це частина нашої 
особистості; розум формує її відразу після народження; це результат відношення людини до навколишнього 
середовища та інших людей. За словами швейцарського психолога і “батька” аналітичної психології Карла 
Ґустава Юнґа: «Самість» вважається найважливішим і найважчим для розуміння серед архетипів на 
академічному рівні. Самість - це примітивний та неорганізований резервуар імпульсів, емоційне джерело 
імпульсів та імпульсивних бажань, місце архаїчних уявлень та поведінки репресій. 
 
З богословської точки зору, самість - це глибина нашого буття, складова душі, складова людської 
особистості. До гріхопадіння, самість Адама була просвітлена, знаходила радість і насолоду, споглядаючи 
Бога. Після падіння, внутрішня структура людини, душа, зазнала впливу на рівні розуму, почуттів і волі 
(включаючи самість), і тіло тепер зазнає страждань, хвороб, і відтак смерті. Оскільки Адам охоплює все 
людство, ми успадкували наслідки його дій, які вплинули і на нас. 
 
Самозречення - (для того, хто хоче наслідувати Христа) - це відмова від власної волі. Я маю на увазі, що ми 
змушені виконувати чужу волю. Той, хто слухає когось іншого (крім себе), очищається від зарозумілості та 
гордості. Тільки таким чином ми зможемо народитися знову в дусі Христа. У сім'ї підпорядкування 
подружжя одне одному в дусі Христа приносить ті самі внутрішні, рятівні перетворення. Відмовлятися від 
власної волі веде нас до «дверей» смиренності, і ми починаємо не лише йти за Христом, але й сіяти Його 
слово: «Навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм "(Матвій 11, 29). 
Ісус добровільно самозрікся і добровільно прийняв свій хрест за всіх нас. 
 
На закінчення: самозречення означає не заперечення вашої особистості та індивідуальності, а відновлення їх 
за образом і подобою Бога. Самозречення - це заперечення свого его або егоїзму. Іншими словами, мова не 
про нас, а про Бога. Як тільки це буде встановлено, лише тоді ми зможемо взяти свій хрест і піти за Ним. 
 
Бог, який змушує вас шукати Його, не може підкорити вас. Отож, в наших руках - прийти до Церкви і 
поклонятися Йому. 

 

о. Володимир Штеляк 

 

 

Хресту Твоєму Поклоняємось, Владико...! 
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            Then He called the crowd to Him along with His disciples and 
said: “Whoever wants to be My disciple must deny themselves and take up their 
cross and follow Me. 35 For whoever wants to save their life[a] will lose it, but whoev-
er loses their life for Me and for the Gospel will save it. 36 What good is it for some-
one to gain the whole world, yet forfeit their soul? 37 Or what can anyone give in ex-
change for their soul? 38 If anyone is ashamed of Me and My words in this adulter-
ous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when He 
comes in His Father’s glory with the holy angels.” 

9 And He said to them, “Truly I tell you, some who are standing here will not taste 
death before they see that the Kingdom of God has come with power.” 

 

A God ,who forces you to seek Him, cannot conquer you. 

 

Here we are a year later, after the global pandemic began, and no one could have pre-
dicted that it would have had such devastating effects. So many lost their lives, and the 

rest also lost something. Whether school for children, work for people, traveling visits with families, and so on. This 
was a heavy Cross we had to carry. Today many of our parishioners have received their covid vaccination, and life 
slowly comes to normal, and we thank God for that. We took our cross, and now we have to follow him. To follow 
God voluntarily and not out of fear of punishment, not out of fear of hell, is an act of love and spiritual maturity.   

 
Then comes step two: self-denial. Psychologically, there is no clear definition of the self. It is part of our personali-
ty; the mind forms it immediately after birth; it results from a man to the environment and other people. C.G. Jung 
says: The self is considered the most important and the most difficult to understand among archetypes at the aca-
demic level. The self is a primitive and unorganized reservoir of impulses, the emotional source of impulses and im-
pulsive desires, the place of archaic representations and behaviors of repressions. 
 
From a theological point of view, the self is the depth of our being, a component of the soul, a human personality 
component. Before the fall, Adam's self was enlightened, finding joy and pleasure in contemplating God. After the 
fall, man's inner structure, the soul, was affected at the level of reason, feeling, and will (including the self), and the 
body knows suffering, disease, and then death. As Adam embraces all of humanity, we have inherited consequences 
that have affected us as well.  
 
Self-denial - (for one who wants to follow Christ) is the cutting off of one's own will. I mean, you're made to do 
someone else's will. He who listens to someone else (than himself) cleanses himself of arrogance and pride. Only in 
this way can you be born again in the spirit of Christ.  In the family, the submission of spouses to one another in the 
spirit of Christ brings the same inner, saving transformations. The cutting off of the will leads us to the "door" of 
humility, and we begin not only to follow Christ, but also to sow His Word: "Learn from Me that I am meek and 
humble in heart, and you will find rest for your souls" (Matthew 11, 29). Jesus voluntarily self-denied Himself and 
voluntarily assumed His cross for us all. 
 
In conclusion, self-denial does not mean to negate your personality and identity but to restore it in the image and 
likeness of God. Self-denial is to deny your ego or egoism. In other words, it's not about us, but God. Once that is 
established, only then can we take our cross and follow Him.   
 
A God, who forces you to seek Him, cannot conquer you. Therefore, it's in our hands  -  to come to church and bow 
down in worship before Him. 
 

Fr. Volodymyr Steliac 

Before Thy Cross We Bow Down in Worship, O Master…!  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%208:34-9:1&version=NIV#fen-NIV-24536a
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            Наші Літургії також транслюються в прямому ефірі на               
 нашому  Церковному вебсайті:  http://www.standrewuoc.org.  

Зайдіть сюди і натисніть на червону кнопку  Watch Now 

  

           Крім цього, у випадку досягнення дозволеної максимальної 
кількості осіб у приміщенні Церкви,  ми транслюємо наші Літургії наживо 
в Парафіяльній залі, дотримуючись усіх встановлених умов  безпеки. 

 

П’ятниця,  2 квітня - 6 год веч.  Літургія Ранішосвячених Дарів 

 

Субота,  3 квітня,  - Поминальна субота  5 год по пол.  Літія/Панахида 

 

Неділя,   4 квітня - Неділя Хрестопоклонна  

  10:00 год рано - Божественна Літургія  

 

Середа, 7 квітня - Благовіщення      9:30 рано - Божественна Літургія  

 

П’ятниця, 9 квітня- 6 год веч.  Літургія Ранішосвячених Дарів 

 

Субота,  10 квітня,  - Поминальна субота  5 год по пол.   - Літія/Панахида 

 

Неділя,  11 квітня  - Неділя 4-та Великого Посту; Прп. Іоана Ліствичника 

  10:00 год рано - Божественна Літургія;  

 

Середа,  14 квітня - 6 год веч.  - Покаянний Канон 

 

П’ятниця, 16 квітня - 6 год веч.  Літургія Ранішосвячених Дарів 

 

Неділя, 18 квітня  - Неділя  5-а Великого Посту; Прп. Марії Єгипетської 

  10:00 год рано - Божественна Літургія 

 

П’ятниця, 23  квітня - 6 год веч. -  Літургія Ранішосвячених Дарів 

 

Субота,  24 квітня - Лазарева Субота  9:30  рано - Божественна Літургія 

 

Неділя, 25 квітня  -  Вербна Неділя 

  10:00 год рано - Божественна Літургія 

Після Літургії - Панахида за Жертвами Чорнобильської Катастрофи. 

    - Освячення і роздача букетиків пальм і верби  

 

Понеділок, 26 квітня -  День Пам’яті Чорнобильської Трагедії  -  (1986 - 2021)   35-та Річниця  

 

     

Розклад Богослужінь *** Квітень  
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Четвер,  29 квітня - Страсний Четвер, Спомин Тайної Вечері  

  6:00  веч - Утреня Страстей Христових. Читання 12-ти Страсних Євангелій. 

 

П’ятниця, 30 квітня - Велика П’ятниця 

  7:00  веч - Вечірня і Обхід із Плащаницею 

 

Субота,  1 травня - Велика Субота  - Церква буде відкрита цілий день для вшанування       

                       Плащаниці. 

  10:00  рано - Традиційна програма “НЕХАЙ ДІТИ СВЯТКУЮТЬ ВЕЛИКДЕНЬ”. Для 
участі  в програмі необхідно зареєструватися - admin@standrewuoc.org  до 25 квітня.    Деталі 
подамо згодом. 

  11:45 веч.  -    Обхід Навколо Церкви 

  12:00  Північ  -    Пасхальна Утреня 

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

 

Неділя,  2 травня - ПАСХА - ВЕЛИКДЕНЬ  -  ВОСКРЕСІННЯ  ХРИСТОВЕ 

  10:00  рано - Великодня Божественна Літургія на Катедральній площі просто неба 

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

 

Неділя,  9 травня  -  Фомина Неділя;  День Матері 

  10:00 рано -  Божественна Літургія 

             

Церкву підготовляють до Великого Посту (з ліва): Женя Чумак, Штефан Лупу, Аня 
Петренко, Юрій Петренко, Оля Кофі та Юрій Чумак. (фото: Данилко Штеляк) 

Графік Відправ Страсного Тижня і на Пасху 



8  
Катедральний Дзвін Cathedral Bell 

            Our Sunday Divine Liturgies are also being live streamed on our    
 Church website:  http://www.standrewuoc.org.   

   Click on the red Watch Now button. 

In the event of overflow capacity in the Church, Liturgy is  live streamed in our 
Parish Hall, adhering to all restrictions and social distancing requirements.  
 
Friday,              April 2 - 6pm - Liturgy of Presanctified Gifts 
 
Saturday,  April  3- Memorial Soul Saturday    5pm - Litia / Panakhyda 
 
Sunday,  April  4  -  Veneration of The Holy Cross  10:00 AM -  Divine Liturgy 
 
Wed,  April  7 -   The Annunciation  Of The Theotokos   9:30 AM  -  Divine Liturgy 
   
Friday,              April  9 -  6pm - Liturgy of Presanctified Gifts 
 
Saturday,  April  10  Memorial Soul Saturday   5pm - Litia / Panakhyda 
 
Sunday,    April  11  -  Ven. John Climacus (John of The Ladder)    10:00 AM  -  Divine Liturgy 
 
Wednesday, April 14 - 6pm - Canon of St. Andrew of Crete 
 
Friday,              April 16   -  6pm - Liturgy of Presanctified Gifts 
 
Sunday, April  18  -  5th Sunday of Great Lent; Ven. Mary of Egypt     10:00 AM  -  Divine Liturgy 
  
Friday,              April  23  -  6pm - Liturgy of Presanctified Gifts 
 
Saturday,  April 24 - Lazarus Saturday      9:30am - Divine Liturgy 
 
Sunday, April 25  PALM SUNDAY 10:00 AM  -  Divine Liturgy 
                           After Liturgy -  Panakhyda for Victims of the Chornobyl Nuclear Disaster (35th Anniversary ) 
  -   Blessing & Distribution of Pussy Willows and Palms. 
 

Monday, 

Liturgical  Schedule *** April 
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Thursday,  April 29 - Holy Great Thursday, The Mystical Supper 

  6:00pm - Reading of the 12 Passion Gospels 

Friday, April 30 - Holy Great Friday  

  7:00pm -  Service of the Lamentations and Procession With the Holy Shroud  

Saturday, May 1 - Holy Great Saturday - Church will be Open All Day for Tomb Veneration 

  10:00 am  - Our Traditional Program: “Let the Children Celebrate Easter”.      
Registration Required. Go to: admin@standrewuoc.org. Deadline for registration: April 25th.    
Details to be announced. 

  11:45 pm - Procession Around the Church 

  12:00 Midnight - Resurrection Matins   

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

Sunday,  May 2 -  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 

Sunday,  May 9 -  St. Thomas Sunday; Mother’s Day          10:00am - Divine Liturgy 

   

 

Parishioners - Eugenia Czumak, Danylko Steliac, Anya Petrenko, 0lya Coffey, Stefan Lupu 
and George Czumak - prepare our Cathedral for Great Lent. (photo: Jurij Petrenko) 

Liturgical Services for Holy Week and Easter 
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        Наша Церква визначає дні для поминання померлих в часі Великого посту. Оскільки Спаситель світу 
спочив у гробі у Велику Суботу, очікуючи Воскресiння, субота для християн стала Днем поминання 

усопших.  

 о. Володимир відправлятиме Сорокоусти-Літії в нашому Храмі  ще дві суботи  3 і 10-го квітня о год  5-
ій по пол. Просимо долучитися до цих відправ і згадати покійних членів Вашої родини. Вони надіються на наші 
молитви, і також моляться за нас. 

      ++++++++++++++++ 

 In our Church it is the custom to remember our deceased family members during the time of the Great Lenten 
Fast. These Memorial Services, known as “Sorokousty”, take place on Saturdays because the Savior of the world rested 
in the tomb on Great and Holy Saturday, awaiting the Resurrection. Thus, Saturday became for Christians the day for 
commemorating the departed. 
 Fr. Volodymyr will hold Sorokousty-Litia prayers for loved ones, who have passed into Eternity, at St. Andrew 
Ukrainian Orthodox Cathedral on  two more Soul Saturdays: April 3 and April 10 at 5pm. Please take the time to re-
member your departed loved ones. They hope for our prayers and, in turn, they pray for us.  

 

Сорокоусти ***Annual Spring Cleanup   

    HELP NEEDED!                  ПОТРІБНА ДОПОМОГА! 

 

In preparation for Pascha Celebrations, we will start the Annual Spring 
Cleanup of our Cathedral and its surrounding grounds on Saturdays in 
April, beginning with April 3rd. Please let Fr. Volodymyr know if you 
can come to help, and on which Saturday. Everyone is welcome. There 
is something for both adults and children to do. 

     ******** 

У підготовці до святкування Великодня, ми почнемо щорічну 
Акцію з прибирання в нашій Катедрі та на навколишній площі по 
суботах у квітні, починаючи з 3 квітня.  Просимо  дати отцю 
Володимиру знати якщо Ви зможете допомогти і котра субота Вам 
найбільше підходить. Запрошуємо всіх. Роботи є досить як для 
дорослих, так і діточок. 

Молитва святого Єфрема Сиріна 

(Під час Великого посту читаємо цю покаянну і молитву з поклонами). 

Господи і Владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустослів'я не 
дай мені.  

Духа чистоти, смиренності, терпеливості і любові даруй мені, рабу Твоєму.  

Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти 
благословенний на віки віків. Амінь.  

Боже, очисти мене грішного.  

——————————————————————————————————————————————-- 

Lenten Prayer of Saint Ephraim 

  O Lord and Master of my life, grant me not a spirit of sloth,  

meddling, love of power, and idle talk. 

  But give to me, your servant, a spirit of sober-mindedness,  

humility, patience, and love. 

  Yes, O Lord and King, grant me to see my own faults and not to judge my brother, since you are 
blessed to the ages of ages. Amen. 
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35 років тому, 26 квітня приблизно о 01:23 на 
Четвертому енергоблоці  Чорнобильської атомної 
електростанції поблизу міста Прип'ять на півночі 
тодішньої Української РСР сталися два потужні 

вибухи, які з острахом сколихнули всю планету. Чорнобиль нагадав цілому світу, що в самому серці 
Європи живе великий народ. Світ спочатку почув слово «Чорнобиль», а потім таке незвичне «Україна». 
Аварія на Чорнобильській АЕС назавжди залишиться в серцях українців джерелом нестримного болю і 
скорботи. Наслідки катастрофи -  страшні! Вибух завдав незліченної шкоди життю людей та 
навколишньому середовищу в Україні, Білорусі, Росії та на великій частині Європи та за її межами. Ця 
катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і 
потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.  

 Спочатку керівництво УРСР та СРСР намагалося приховати масштаби трагедії, але після 
повідомлень зі Швеції про наявність радіоактивних частинок, принесених з західної частини СРСР, та 
оцінок обсягів зараження, розпочалася евакуація близько 130 000 мешканців Київської області із 
забруднених районів. Радіоактивного ураження зазнали коло 800 000 осіб. Навколо ЧАЕС створено 30-
кілометрову «Зону відчуження». 

 В день аварії, а також через кілька місяців після неї, щонайменше 30 працівників ЧАЕС загинули 
від вибуху та від гострої променевої хвороби. Але детальна кількість загиблих внаслідок катастрофи 
невідома дотепер, оскільки її важко вирахувати. За оцінками Спілки зацікавлених вчених, внаслідок 
катастрофи загинуло від 4 000 до 27 000 людей. Міжнародна природозахисна організація Ґрінпіс подає 
набагато вищу цифру - від 93 000 до 200 000. Інші науковці наводять ще більш приголомшливі цифри - у 
мільйонах. Однак очевидним є те, що руйнівні наслідки для тих, хто живе в тіні та за межами Чорнобиля, 
все ще тривають -  через 35 років після катастрофи. 

 Щоб зменшити поширення радіоактивного забруднення із уламків та захистити ЧАЕС від 
атмосферних впливів, незабаром після вибуху (до листопада 1986 року) над Четвертим енергоблоком був 
побудований гігантський бетонний саркофаг-укриття. Відтак у 2017 році на існуючий саркофаг насунуто 
нове укриття. Ця арка-оболонка стала найбільшою рухомою наземною спорудою. 

***    Для вшанування пам’яті загиблих і постраждалих внаслідок цієї техногенної 
аварії, наша Українська Православна Катедра Св. Андрія у Silver Spring, MD, 
будівництво якої було завершено в 1986 році, стала першою Українською Православною 
Церквою, присвяченою жертвам Чорнобильської катастрофи. Як нагадування про 
унікальний зв'язок нашої Парафії зі спадщиною Чорнобиля, під час наших 
Божественних Літургій ми молимось за тих, хто загинув та постраждав від вибуху 
того квітневого дня на ЧАЕС. Ми ніколи не повинні забувати, що аварія на 
Чорнобильській атомній електростанції - це не лише ядерна, але і людська 
катастрофа, і що її відгомін не може затихнути в наших серцях. 

 

                Вічная Пам’ять Жертвам Чорнобиля!   

   Чорнобильський вітер по душах мете 

    Чорнобильський пил на роки опадає. 

     Годинник життя безупинно іде, 

    ...Лиш пам’ять усе пам’ятає. 

35-і Роковини Чорнобильської Катастрофи 
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 35 years ago, on April 26 at about 1:23 AM, two powerful explosions occurred at the No.4 reactor in the Chorno-
byl Nuclear Power Plant near the city of Pripyat in the north of the then-Ukrainian SSR. An event that was to catch the 
entire planet off guard and immerse it in panic and fear. It also reminded the world that a great nation lives in the heart of 
Europe. The world first heard the word CHORNOBYL, and then the uncommon for the time UKRAINE. The accident at 
the Chornobyl Nuclear Power Plant will forever remain a source of sorrow and anguish in the hearts of Ukrainians eve-
rywhere. The blasts caused countless harm to human life and the environment in Ukraine, Belarus, Russia and much of 
Europe. This catastrophe is considered to be the worst nuclear disaster to date, both in terms of the number of people 
killed and affected by its consequences, and in terms of economic damage. 

Initially, the leadership of Soviet Ukraine and the USSR tried to hide the scale of the tragedy, but after reports from Swe-
den and other countries about the presence of radioactive particles brought from the western part of the Soviet Union and 
estimates of contamination, they began evacuating about 130,000 residents of the Kyiv region from contaminated areas. 
About 800,000 people were affected by radiation. A 30-kilometer “Exclusion Zone” was created around the Chornobyl 
Nuclear Power Plant. 

 On the day of the accident, as well as a few months afterwards, at least 30 Chornobyl plant workers died from 
the explosions or from acute radiation illnesses. But the exact death toll from the accident is still unknown, as it is diffi-
cult to calculate. The Union of Concerned Scientists estimates that between 4,000 and 27,000 people died as a result of 
the disaster. The environmental group Greenpeace puts the figure much higher - from 93,000 to 200,000. Other scientists 
present more staggering numbers - in the millions. However, it is clear that the devastating consequences for those living 
in the shadows and outside of Chornobyl are still ongoing - 35 years after the disaster. 

 To reduce the spread of radioactive contamination from the wreckage and protect the Chornobyl nuclear power 
plant from the elements, a mammoth concrete sarcophagus shelter was built over the destroyed reactor shortly after the 
explosion (by December 1986). Then, in 2017, a new steel structure was placed over the existing sarcophagus. This new 
arch-shell (resembling an aircraft hangar) became the world`s largest moveable ground structure ever. 

***   To honor the memory of those killed and affected by the radiation emitted from Chornobyl 
after the accident, our Ukrainian Orthodox Cathedral of St. Andrew in Silver Spring, MD, 
which was completed in 1986, became the first Ukrainian Orthodox church dedicated to the vic-
tims of the Chornobyl disaster. As a reminder of the unique connection of our Parish with the 
heritage of Chornobyl, during our Divine Liturgies we pray for those who died and those who 
continue to suffer from the effects of the explosions that April day at the Chornobyl Nuclear 
Power Plant. We must never forget that the accident at Chornobyl was not only a nuclear, but 
also a human catastrophe, and that its echoes must never find silence in our hearts. 

Eternal Memory to the Victims of Chornobyl!  

 

Commemorating Chornobyl * 35 Years Later 
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APRIL 

Jim Lloyd(01), Andrei Pidkivka(05), Gregory Oleynik(08), Nadia Taipova Kolesnik
(09), Ihor Martiyan(11), 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 Du-
dra(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), Sonia 
Breslawec(29), Leon Kolesnyk,(29), Colin Byrd(30),  

     2021 Church Bulletin Sponsors:  

                     
 $250:   Sonia & Petro Krul (PA) 
 $200:   Inia & Brian Tunstall (FL) 
 $150:   Tetiana Murza  
 $100:   Olia Matula (In honor of daughter, Olenka); Oksana Krawec Snow (TX)                    
   $50:   Halyna & Thomas Swieczkowski; 
   $40:   Jenni Fisher 
   $30:   Lydia Czumak O’Neill; 
   $25:   Kira Tsarehradsky (MN); 
              $20:   Olga Bruck; Zofia Lawreszuk; Walentyna Wasilczyk 

 ДЯКУЄМО!              (Anya & Jurij Petrenko - postage & envelopes)                 
                              

Сестрицтво Св. Ольги  і о. Володимир вітають Аню Дидик Петренко з Днем Народження (10 березня).   
На світлині з ліва: Валя Васильчик, ПаніМатка Марта, Зося Лаврещук, Люба Дудра (творець уродинного 
торта) і Рая Золотар. Ювілярка гасить свічки, а отець Володимир - спостерігає.     

Многая  Літа***Happy Birthday                                                                       
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З уваги на запроваджені з приводу 
COVID-19 умови безпеки, щорічна 
проща на Фомину Провідну Неділю 
до духовного осередку Метрополії 
Української Православної Церкви в 
США у Баунд Бруці цього року, 
вже другий рік поспіль, НЕ 
відбудеться. Одначе, наш о. 
Володимир отримав дозвіл 
особисто від Митрополита Антонія 
бути присутнім на цвинтарі Св. 
Андрія у Баунд Бруці в СУБОТУ,  
8-го ТРАВНЯ від 10 ранку - 3 по 
пол, щоб відвідати могилки і 

відправити короткі панахиди за померлих. Якщо Ви бажаєте, щоб о. Володимир помолився на могилках Ваших 
рідних, будь ласка дайте Oтцю про це знати в найближчому майбутньому, щоб можна було укласти графік 
відвідування могилок.  

9-го травня -  у Фомину Провідну Неділю, Божественна Літургія правитиметься в нашому Катедральному Соборі 

о 10:00 год рано.  

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

 Due to COVID-19 security concerns, the annual St. Thomas Weekend Pilgrimage to the Metropolia of the Ukrain-

ian Orthodox Church in USA  in S. Bound Brook, NJ is CANCELLED for a second consecutive year .  

 However, our Fr. Volodymyr has been granted permission by Metropolitan Antony to be present at St. Andrew 

Cemetery on SATURDAY, May 8, from 10 AM - 3PM  to visit, bless and pray at the graves of deceased parishioners. If 

you would like Fr. Volodymyr to say Memorial Prayers at the gravesite of your loved ones, please let Father know at your 

earliest convenience, so that he can set up  his visitation route. 

 On St. Thomas Sunday, May 9,  Divine Liturgy at our St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral will be            

celebrated at 10 AM 

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

      * ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ   ДАТУ  *                                            

Згідно з планами, в п’ятницю 7-го травня до нас завітає з благодійним 

концертом відома в Україні і закордоном співачка і Заслужена Aртистка України  

ОКСАНА МУХА.      (Подробиці на ст. 22) 

                              

                                          * REMEMBER    THE      DATE * 

Friday, May 7th, we plan to  welcome the popular Ukrainian singer and Merited Artist 

of Ukraine OKSANA MUKHA  to our Festival Stage by the lake (weather per-

mitting) or indoors in our Cathedral Hall.     (Details on pg.. 22) 

  

Парафіяльні Оголошення *** Parish Announcements   
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ВЕЛИКОДНІ ПРИВІТАННЯ -- ЗБІРКА ПОЖЕРТВ НА 
БЛАГОДІЙНІ ЇДАЛЬНІ В УКРАЇНІ 

 

EASTER GREETINGS – FUNDRAISER IN SUPPORT OF 
SOUP KITCHENS FOR THE ELDERLY IN UKRAINE 

У рамках нашої акції на підтримку Благодійних Їдалень для пенсіонерів в Україні, ми поміщуватимемо 

Ваші особисті Великодні привітання/побажання у травневому номері нашого «Катедрального дзвону». Якщо 

Ви бажаєте приєднатися до цієї добродійної справи, будь ласка, запишіть Ваше коротке 

привітання/побажання внизу і разом з Вашою пожертвою передайте до 15 квітня п. Олі Кофі або п. Ані 

Петренко. Чек просимо виписати на  St. Andrew UOC, а ми передамо один загальний чек від нашої Парафії 

на руки товариства St Andrew Ukr. Orth. Society, яке від УПЦ в США опікується цими їдальнями. Ваші 

пожертви підлягають списанню на податки. Щира подяка Вам за підтримку! 

We have launched a fundraising campaign in support of Soup Kitchens for the elderly in Ukraine.  Please join us in 

this charitable drive! We will place Your Easter Season greetings/wishes in the May issue of our “Cathedral Bell”. 

We ask that You write out your short greeting on the lines provided below and submit it to Olya Coffey or Anya 

Petrenko along with Your donation by April 15. Please make your check payable to St. Andrew UOC and we will 

write one check from our Parish and forward it to St Andrew Ukr. Orth. Society – sponsors of the Soup Kitchens, 

supported by our UOC in USA. Your donations are tax deductible and will help to feed our needy brothers and sis-

ters in Ukraine. Thank You for your support! 

Please write your greeting/wishes here:              Напишіть Ваші  привітання/побажання тут: 

 

—————————————————————————————————————————————— 

 

 

—————————————————————————————————————————————— 

 

 

—————————————————————————————————————————————— 

 

 

—————————————————————————————————————————————— 

 

Place Your Easter Greetings in the “Bell” 
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Panakhyda for Shevchenko +  Панахида за Шевченка 
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Вшанування Шевченка * Commemorating Shevchenko 
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Пані Зося Лаврещук і Пані Люба Дудра 

смажуть найсмачніші в світі млинці ! 

Пані Раїса Золотар і ПаніМатка Марта - у рукавичках  - 

викладають страви на тарілки немов художниці на полотно. 

За маскою - завжди усміхнений - 

Данилко Штеляк подає сиропусні 

обіди. 

Cheese-fare Sunday Luncheon *  Сиропусний Обід 
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Ми Вакцинувалися. Ура! 
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All Souls Saturday - March 27 

У неділю 28 березня, 2021 р., на прохання пані Віри Криворук, яка тепер живе в 
Україні, отець Володимир відправив Панахиду за упокій душ Миколи і Ніни 
Криворуків. Саме 27 березня виповнилося 8 років від дня смерті св. пам. Миколи, 
довголітнього й активного парафіянина та голови Будівельного Комітету нашого 
Українського Православного Катедрального Собору Св. Андрія.    Вічная Пам’ять! 
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•  Paska Bread 

The bread symbolizes the Risen Christ. It reminds us 
that Christ is the Living Bread Who came to earth. 
Christ is our nourishment and support in life through 
His grace and help. The bread is decorated with 
braids, wreaths, ropes or flowers to remind us of the 
crown of thorns that Christ wore on His head on 
Great Friday. 

•  Cheese and Butter 

These dairy products remind us of the rich life we re-
ceive because of Jesus Christ who opened the gates of 
Heaven for us. Sometimes the butter is made into the 
shape of a lamb. Jesus Christ was the Lamb of God 
Who save up His life for us.   

• Decorated Eggs 

Eggs are a most ancient symbol for new life, fertility 
and rebirth. An egg is a promise and expectation of 
new life. Christians see the egg as a shape for the 
opening in the tomb from which Jesus Christ was 
raised. The hatching of eggs is a potent symbol of the 
new life promised to us by the Resurrection. The eggs 
can be brightly decorated with beeswax and can con-
tain many additional symbols and markings. 

•  Horseradish 

Horseradish, a bitter root. reminds us of the effect sin 
has on us. It also reminds us of the bitter gall Christ 
was given to drink on the Cross. Horseradish is usual-
ly mixed with grated red beets to remind us of the 
Blood of the Passion and the suffering of Christ. It is 
sweetened with some sugar because of the unlimited 
hope we are given as a result of His Resurrection. 

 

•  Meats 

(ham, kovbasy, lamb, etc.) 

We have been fasting during Lent, some of us entirely 
and others of us as much as we can. Pascha brings an 
end to fasting. The first meats eaten to break the fast 
are those blessed in church. The meats symbolize the 
animals sacrificed in the Old Testament which pre-
pared the way for the sacrifice of the Lamb of God 
Who takes way the sins of the world. Meat symboliz-
es God’s favor and generosity to us. It also symboliz-
es the festiveness and joy of the Resurrection, remind-
ing us of the fattened calf that was prepared for the 
Prodigal Son when he returned to his father. 

• Salt 

Salting foods changes the taste of them, usually mak-
ing them more appealing. As Orthodox Christians we 
are called the “salt of the earth.” It is our job to ex-
change the evil we see in the world with the Light of 
Christ. We are to be the example in the world. Salt is 
also a preservative. Just as salt preserves food, so the 
teachings of Christ preserve us for eternal life. 

  

TRADITIONS: 
The Blessing of Paschal Foods 

 Every year, most of us spend a great deal of time preparing the food for the baskets that we will take to our 
parish to be blessed. It is a beautiful custom which we have the great honor of handing down to our children and 
grandchildren. 

      How many of us, though, have given any thought to why we include the foods? The traditional foods have be-
come traditional for a reason! 

      Here is a brief explanation that you can use when one of your guests inevitably asks about this tradition.  

      Please remember, however, that this is neither a complete listing nor a complete explanation. 

What We Put in Our Easter Baskets and Why ? 
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St. Andrew  

Ukrainian Orthodox Cathedral 

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

 

 

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 

 

 

       April 01, 2021 

Dear Brothers and Sisters in Christ,  

 

Glory to Jesus Christ! 

 

Even though 2020 has been a tumultuous year, we have many blessings to be grateful for, 
including the support that so many of you have provided to keep our parish strong.  As we 
come to the end of this year, and look forward to next year with hope, we ask that you once 
again make a formal pledge to sustain our parish, as you have done in the past.  

 

God has blessed us with family and dear friends.  These are certainly at the center of our 
life.  A major element in our life is also our Orthodox Faith - our church and parish com-
munity. We have been blessed with abundant talents and many of you have used them to 
help our parish flourish.  Whether supporting our church ministries, events like the Ukraini-
an Festival, or our brothers and sisters in Ukraine, over the years, together we have accom-
plished a lot. We have been good stewards of our finances, and volunteered thousands of 
hours of hard labor, so that we could cover expenses (be they for operation and mainte-
nance or extensive renovations of our almost 40 year old complex and large property.)  

 

While in the past few years, our hall rental has been our main income generator, supple-
mented somewhat by revenues from our Festival, COVID has made these impossible, and 
thus our primary revenue source has dried up for the foreseeable future.  To operate in 
2020, we have had to rely on your increased generosity, and also had to dip into financial 
reserves built up by decades of hard work and diligent stewardship.  

  

Due to present difficult circumstances, we are asking that you examine your own finances, 
and consider making a larger than usual pledge for 2021.  Typically, in the past we have 
suggested a minimum pledge of $1200 a year per family.  Some can do more some can do 
less. If you cannot fulfill your pledge it is strictly between you and God, and no judgement 
is passed on you by us.  

 

We ask that you fill out a pledge form as this allows us to budget efficiently.  As you see, 
we have become critically dependent on pledges and ask that you take this into considera-
tion.   

 

We thank you for your active charitable contributions.   

 

Attached you will find the form. Please complete it and return it to the church office or 
email it to bobicc@aol.com. 

 

Sincerely, 

Fr. Volodymyr Steliac      Tamara Woroby & Church Council 
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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 2021 

Between January 1, 2021 and December 31, 2021, 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

