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PATRIARCHAL PROCLAMATION FOR CHRISTMAS
BY GOD’S MERCY ARCHBISHOP OF CONSTANTINOPLE-NEW ROME AND
ECUMENICAL PATRIARCH
TO ALL THE PLENITUDE OF THE CHURCH GRACE, MERCY AND PEACE
FROM THE SAVIOR CHRIST BORN IN BETHLEHEM
Brother concelebrants and blessed children,
Having once again arrived at the splendid feast of the Nativity in the flesh of our Savior Christ , who visited us from the heights, we glorify with psalms and hymns His all-heavenly name. The Incarnation of the pre-eternal Word of God is “the crowning of our salvation,” the
“eternal mystery” of divine-human communion that transcends all reason. As St. Maximus the Confessor says so eloquently, “as a loving
God, He truly became human assuming the essence of humankind, although the manner in which He became human will always remain
ineffable; He became human in a manner that transcends humanity.”[1]
The divine Incarnation, along with the manifestation of the truth about God also reveals the truth and ultimate destination of man, our
deification by grace. St. Nicholas Cabasilas proclaims so theologically that Christ “is the first and only One to show us the true and perfect man.”[2] Since that time, anyone who honors God must also honor man, and whoever undermines man also dishonors God, who assumed our nature. In Christ, speaking theologically about God we speak at the same time about man. The incarnate Divine Economy definitively abolishes the image of God as tyrannical, punitive, and adversary to man. Christ is everywhere, always and in all things the denial of the denial of man and the defender of human freedom. The life of the Church, as the flesh assumed by the incarnate Son and Word
of God,[3] represents, expresses and serves this all-saving mystery of divine-humanity.
With this “other fashioning” of man and renewal of all creation in Christ as its banner, the Church today offers the good witness before
every development that threatens the sacredness of the human person and the integrity of creation. It lives and preaches the truth of authentic spiritual life and the culture of love and solidarity. Offering testimony “about the hope that lies within us” (1 Pet 3.15), the Church
does not in any way regard contemporary civilization as another sinful Nineveh by invoking like Jonah the divine wrath on it and its abolition, but rather the Church struggles for the culture’s transformation in Christ. In our age we need pastoral imagination, dialogue and not
argumentation, participation and not abstention, specific deeds and not abstract theory, creative reception and not general rejection. All
these do not function at the expense of our spirituality and liturgical life, but reveal the inviolable unity of what we call the “vertical” and
“horizontal” dimensions of the Church’s presence and witness. Faithfulness to the tradition of the Church is not entrapment to the past,
but employment of the experience of the past in a creative way for the present.
In this past year, too, the pandemic of the Covid-19 coronavirus has troubled humankind. We give glory to the God of mercy, who
strengthened the specialists and scientists to develop effective vaccines and other medications in order to confront this crisis, and we encourage all faithful who have yet to be vaccinated to do so and everyone to adhere to the protective measures by the health authorities.
Science, to the extent that operates as a minister of man, is a priceless gift by God. We must gratefully accept this gift and not be misled
by irresponsible voices of ignorant and self-proclaimed as representatives of God and of the authentic faith “spiritual advisors,” who, nevertheless, lamentably invalidate themselves through the absence of love for their brethren, whose lives they expose to grave danger.
Most honorable brothers and dearly beloved children,
With unshakable conviction that the life of each of us and the journey of all humanity is directed by the God of wisdom and love, we look
forward to a happy 2022, which despite external factors and developments will be for everyone a year of salvation, inasmuch as during its
course as well, the movement of history is guided by Christ, who loves mankind and cares for all things, “who desires that all people will
be saved and come to the knowledge of truth.” (1 Tm 2.4)
With God’s will, during the upcoming Holy and Great Week, we shall hold the service of the Blessing of the Holy Chrism in our venerable Center. We regard it as a uniquely divine gift to our Modesty that we shall be deemed worthy to preside over this festive and moving
rite for the fourth time in our humble Patriarchal ministry. Glory to God for all things!
With these sentiments, respectfully worshiping the child Jesus born in Bethlehem, we orient our thought to our Christian brothers there
and we pray for the peaceful and harmonious coexistence of all those residing in the Holy Land.
In this spirit, we wish to all of you, those near and afar, a blessed Twelvetide, as well as a healthy, fruitful in good deeds and filled with
divine gifts new year in the Lord’s favor, to Whom belong the glory and might to the endless ages. Amen.

Christmas 2021
+Bartholomew of Constantinople
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Постійної Конференції Українських Православних Єпископів поза
межами України
ПОСТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Преподобному і христолюбивому духовенству та мирянам Української Православної
Церкви в Австралії, Новій Зеландії, Канаді, Європі, Південній Америці, Сполучених
Штатах Америки та в Україні.
Нехай благодать Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця
і Причастя з Духом Святим буде з усіма вами!
Дорогі й улюблені брати та сестри у Господі!

Христос народився! Славімо Його!
Людство є досконалим Божим творінням. Людство мало жити вічно у спілкуванні та чистій любові з Богом у Святій Трійці та
розпоряджатись усім іншим Творінням. Людству було дано неймовірний дар вільної волі, щоб уявити волю Божу, зокрема Його
незмінну Любов до всього Творіння. Чоловік і жінка пізнали цю красу та щедрість вічного життя в раю, проте настав момент,
коли вони під спокусою сатани зловжили тим даром вільної, бажаючи знати все, що знав їх Творець. Який провал, яке
спотворення образу, який егоїзм. Тепер людство пізнає смерть, на котру ніколи не було призначене. Людство було вигнано з
Раю і тепер вже протягом тисячоліть повинне довести, що є вірним своєму Творцеві. Вчителі, Пророки і Правителі
неодноразово були послані на допомогу людям у цих намаганнях, обіцяючи людям прихід Месії, Того, Хто приведе людство до
спасіння. А на кінець, щоб довести Свою нескінченну і незламну Любов до Свого Досконалого Творіння, Творець посилає
Свого Єдинородного Сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, щоб воплотитися – стати одним із нас, об’єднавши
Людство і Божество – щоб забрати Своє Досконале Творіння додому – знову повернутися до вічного життя, раз і назавжди.
І ось, ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ – «З НАМИ БОГ, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог» (Ісаї 8:9). Підкорятись…
стало таким чужим у сьогоднішньому секуляризованому світі. Це стало чимось таким, що зовсім не відповідає тій покорі та
бажанню мати щось спільне з «Богом, Котрий є з нами». Давайте приймемо свідоме рішення повернутися назад від нашого
ненаситного самозадоволення. Ми молимося перед Євхаристією, намагаючись усвідомити те, що «жоден людський гріх не
може подолати любов нашого Господа до нас». Давайте жити в цій реальності сьогодні! Давайте дозволимо Його
Всеохоплюючій Любові обійняти й нас. Давайте відкриємо наші серця, розум і душі до Христа-Немовляти, Який шукає місця,
щоб прихилити Свою Голову. Давайте будемо відкриті для реальності, де «Бог з нами» і для нас. Для цього ми були створені.
Це наша справжня реальність!
Немовля Христос – Воплочений Син Божий… Піднесення нашої людської природи до Його Божественності… Любов визначена
і Любов сповнена… Нехай Ваш дім і Ваше життя будуть наповнені цією любов’ю протягом цього Різдва Христового та
Нового Року! Нехай ця любов ллється від Вас у життя всіх навколо Вас, надихаючи їхні помисли та вчинки – підносячи їх до
Його Божества. Це і є образом Божим…
Нехай Благодать Немовляти Христа – Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і Причастя Святого Духа
завжди буде з усіма вами. Ви щодня у наших молитвах.

Христос Рождається! Славімо Його!
+ АНТОНІЙ – Митрополит
Українська Православна Церква США, Південної Америки та Діаспори
+ ЄРЕМІЯ – Архієпископ
Українська Православна Єпархія Південної Америки
+ ДАНИЇЛ – Архієпископ
Українська Православна Церква США та Діаспори
+ ІЛАРІОН – Єпископ
Українська Православна Церква Канади
+ АНДРІЙ – Єпископ
Українська Православна Церква Канади
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Nativity Epistle of the Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops
Beyond the Borders of Ukraine
PERMANENT CONFERENCE OF UKRAINIAN ORTHODOX BISHOPS
BEYOND THE BORDERS OF UKRAINE
To the Venerable and Christ-loving clergy and laity of the Ukrainian Orthodox Church in
Australia, New Zealand, Canada, Europe, South America, the United States of America and in
Ukraine
May the Grace of our Lord and God and Savior Jesus Christ, the Love of God the Father and the Fellowship of the Holy Spirit be with
you all!
Dear and beloved brothers and sisters in the Lord!
Christ is Born! Let us Glorify Him!
Humanity is the Masterpiece of God’s Creation. Humanity was meant to live eternally in communion and pure love with God in the Holy
Trinity and to be stewards of all the rest of the Creation. Humanity was given the incredible gift of free will in order to image the will of
God – and in particular His unfailing Love - to all the Creation. Man and woman experienced the beauty and bounty of eternal life in
Paradise and then they abused the gift of free will under the temptation to know ALL that their Creator knew. What a failure, what a distortion of the image, what consumption with ego. Humanity would now know the death that was never intended for it. Humanity was
banished from Paradise and would have to prove itself over the millennia to be faithful to its Creator. Teachers, Prophets and Rulers were
sent repeatedly to assist in this effort, promising the coming of the Messiah, the One who would lead it to salvation. And alas, the Creator, to prove His unending and unbending Love for His Masterpiece, sends His Only-Begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ to
be Incarnate – to become one of us uniting Humanity and Divinity – to bring His Masterpiece home – returned again to the possibility of
eternal life, once and for all time.
And so, CHRIST IS BORN – “GOD IS WITH US, understand all ye nations and submit yourselves for God is with us”. (Isaiah 8:9) Submitting ourselves…so foreign in today’s very secularized world, something so out of line with our devotion to ourselves and all our desires that have little or nothing to do with the “God with us”. Let us make conscious decisions to turn back from our insatiable selfsatisfaction. We pray before the Eucharist that we comprehend the fact that “no human sin is bad enough to overcome our Lord’s Love
for us”. Let us live in that reality today! Let us allow ourselves to be embraced with His All-Encompassing Love so all that distracts us
might be converted into that, which makes us whole. Let us open our hearts, minds and souls to the Christ Child Who seeks a place to lay
His Head. Let us open ourselves to the reality of “God with us” and for us. For this were we created. This is our true reality!
The Christ Child – the Son of God Incarnate…Lifting our humanity up to His Divinity…Love defined, and Love fulfilled…May your
homes and lives be filled with this Love throughout this Holy Nativity Season and the New Year! May this Love flow from you into the
lives of all around you, inspiring their thoughts and deeds – lifting them up to His Divinity. This is the image of God…
May the Grace of the Christ Child – our Lord and Savior Jesus Christ, the Love of God the Father and the Communion of the Holy Spirit
be with you always. We assure you of our prayers daily.
Христос Рождається! Славіто Його!
+ 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
Locum Tenens of the Ukrainian Orthodox Church of Canada
+ ANDRIY – Bishop
Ukrainian Orthodox Church of Canada
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Різдвяне Послання о. Володимира
Різдво – найрадісніша пора року. Ми святкуємо народження Ісуса Христа у Вифлеємі,
подію, що сталася понад 2000 років тому. Але це не тільки святкування дня
народження, це свято подяки Богу, який дав людству надію на вічне життя з Ним у
невимовному щасті. Ця надія стала нашою, коли одна Особа Божества, Син Божий,
прийняв людське тіло і прийшов до нас як Ісус, Який прийшов викупити занепалий
стан людства. Хто визнає Ісуса Христа своїм Спасителем і живе згідно з Його
вченням, той буде прийнятий у Царство Боже. Отже, це щорічне святкування є
часом, коли ми можемо використовувати духовні сили, які нам надає подія Його
Різдва, і жити з оновленою надією, оновленою вірою та любов’ю.
загрозами
Цього Різдва ми особливо молимося за мир в Україні. Ми дуже стурбовані погрозами з боку незмінного
злого сусіда, який завжди знаходить причину для того, щоб підважити український народ та його тендітну
країну. Ми молилися раніше, і наші молитви отримали відповідь, і ми молитимемося далі.
Кілька тижнів тому я відвідав Україну і побачив процвітаючу країну з дуже витривалими людьми. Наша
парафія передала 15 Євхаристійних Літургійних наборів, і пожертвувала $4000 для родин потребуючих
священиків, щоб допомогти їм у виконанні служіння, відправляючи польові Літургії та даючи Святе
Причастя воїнам. Деякі священослужителі на сході України працюють на вугільних шахтах протягом
тижня і служать у вихідні дні. Своїми власними грішми вони утримують свої маленькі церкви та
парафіяльні громади.
Я мав честь бути запрошеним до служіння з предстоятелем ПЦУ – митрополитом Епіфанієм, низкою
єпископів та десятками священиків на молебені вшанування трьох років з дня отримання історичного
Томосу про проголошення автокефалії Православної церкви в Україні. Сьогодні до цієї єдиної канонічної
церкви належить 58% населення України. Вона має понад 7000 парафій і понад 5000 священиків. До цієї
ПЦУ приєдналося майже 700 парафій та збудовано 115 нових храмів. У них 58 єпископів і 750 капеланів.
Ряд благодійних проектів започатковано ПЦУ, було прийнято нове військове капеланство, і загалом ми
бачимо, наскільки важливо було отримати Томос від Вселенського Патріарха Варфоломія. Ми молимося,
щоб Бог благословив їх на многая і благая літа.
Для нас, родини Свято-Андріївського Собору, цьогорічне Різдво є неймовірно радісним, адже воно
знаменує рік, у якому ми були обдаровані такою великою кількістю ласк Господніх. Це був рік великих
успіхів у духовному та фізичному зростанні нашої парафії. За це та багато інших благословень я глибоко
вдячний Всевишньому Богу і прошу Його благословення для всіх парафіян і друзів, які сприяють
процвітанню та добробуту нашої парафії.
Хочу висловити вдячність нашій Парафіяльній Управі та її голові Тамарі Воробій, нашому Катедральному
Хорові, Недільній Школі, Сестрицтву, Фестивальному Комітетові, Видавництву, Благодійній та іншим
парафіяльним організаціям.
Ми вітаємо наших гостей, які прийшли молитися з нами і запрошуємо регулярно відвідувати наш Собор та
приєднатися до нашої парафії.
Нехай Новонароджений Ісусик принесе Вам і Вашим родинам, дорогі брати і сестри, міцного здоров’я та
благословенного Нового 2022 Року.
У Новонародженому Христі,
о. Володимир Штеляк
Катедральний Дзвін
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Nativity Message From Fr. Volodymyr
Christmas is the most joyous time of the year. We celebrate the birth of Jesus Christ
in Bethlehem, an event that happened over 2000 years ago. But it's not only a birthday celebration, it is a celebration of thanksgiving to God, who gave humanity hope for an eternal
life with Him in indescribable happiness. This hope became ours when one Person of the
Godhead, the Son of God, assumed a human body and came to us as Jesus, Who came to
redeem mankind's fallen state. Whoever acknowledges Jesus Christ as their Savior and
lives according to His teaching will be accepted into the Kingdom of God. So, this annual
celebration is a time, when we can draw upon the spiritual strength offered to us by the
event of His Nativity and live with renewed hope, renewed faith, and love.
This Christmas, we particularly pray for peace in Ukraine. We are very concerned about
the threats from its abiding evil neighbor who never fails to find reason to subvert the Ukrainian people and their
fragile country. We have prayed before, and our prayers were answered, and we will do so again.
A few weeks ago, I visited Ukraine and saw a prosperous country with very resilient people. Our parish donated
15 Liturgical sets to help priests fulfill their ministry by holding field Liturgies and giving Holy Communion to the
soldiers. We also donated $4000.00 for the priests’ families who are in great need. Some clergy in eastern Ukraine
work in coal mines during the week and do services on weekends. With their own money, they support their little
churches and parish communities.
I was honored to be invited to serve with the prime hierarch of the OCU - Orthodox Church of Ukraine - Metropolitan Epiphanios, a number of bishops, and dozens of priests in the Moleben commemorating three years of the
granting of the historic Tomos declaring autocephaly to the Orthodox Church in Ukraine. Today 58% of the
Ukrainian population belongs to this unified Canonical church. It has over 7000 parishes and over 5000 priests.
Almost 700 parishes joined the OCU and 115 new churches have been built. They have 58 bishops and 750 chaplains. A number of philanthropic projects have been established by the OCU. A new military chaplaincy has been
adopted and overall we see how important it was to receive the Tomos from the Ecumenical Patriarch Bartholomew. We pray that God will bless them for many years to come.
For us, the family of St. Andrew Cathedral, this year's Christmas is incredibly joyous, for it marks a year in which
we have been blessed with so many great things. This has been a year of great strides in our parish's spiritual and
physical growth. For this and many other blessings, I am deeply thankful to Almighty God and ask His blessings
for all parishioners and friends who are contributing to the prosperity and well-being of our parish.
I want to express my gratitude to our parish council and its president Tamara Woroby, our dedicated Cathedral
Choir, Sunday School, Sisterhood, Festival Committee, Publishing, Charities, and all our parish organizations.
We welcome our guests who have come to pray with us and invite them to attend our church regularly and join our
parish.
May the Newborn King bring you and your families, dear brothers and sisters, good health and a blessed New
Year.
In Newborn Christ,
Fr. Volodymyr Steliac
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Greetings From Parish Council President Tamara Woroby
Позаду вже другий рік нашого життя з Covid. З народженням
Дитятка Божого, в серцях наших зроджується нова надія і ми
дякуємо Всевишньому за дані нам благословення. Минулого
року в цей час ми жили в особливому карантинному режимі
(lockdown), транслювали Служби Божі за допомогою Live
Stream та підтримували зв'язок з друзями на Zoom. Ми вдячні за
те, що нам вдалося зробити деякі кроки вперед, хоча й обмежені.
Найголовніше, ми можемо знову молитися разом у нашому
храмі та дружньо спілкуватися одні з одними.
Ми також сподіваємося, що Ви зможите задуматися над
особливими золотими спогадами ... Чи це молоді пари, які
вступили на новий шлях життя чи батьки, які вітали народження дитини; чи родини, які обережно
збираються разом, кожен із експрес-тестами в руках; або друзі та парафіяни, які знаходять способи
допомогти один одному --- ми надіємося, що Ви знайдете спосіб радіти - усміхнутися - святкувати, і в
цьому процесі також не забувати, що Ви є частиною нашої дорогої Парафіяльної Родини.
Дякуємо Вам за підтримку, фінансову чи матеріальну, і бажаємо Вам найкращого в 2022-у році!
Веселих Свят! Христос Родився! Славімо Його!!
**************************************************************
Having come to the end of a second year of living with Covid, there is hope around us and we count our
blessings. Last year at this time, we were living in lockdown, streaming Church services and connecting with
friends on Zoom. At present, we are grateful that we have been able to take some steps forward, albeit limited
ones. Most important, this has meant coming together to worship and socialize again.
We also hope that all of you are able to reflect on some golden memories made. Whether it is young couples
who are starting out in life or welcoming new babies; or families gathering together tentatively, everyone with rapid tests in hand; or friends and fellow parishioners finding ways to help each other --- we hope that you will find
a way to smile, and in that process also remember that you are part of our parish family.
Thanking you for your support, be it financial or in kind - and wishing you the best in 2022!
Veselych Sviat! Christ Is Born! Glorify Him !
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Розклад Богослужінь * Січень
Наші Літургії також транслюються в прямому ефірі на нашому Церковному вебсайті:
http://www.standrewuoc.org.
Зайдіть туди і натисніть на червону кнопку Watch Now
Неділя,

4 січня– Неділя перед Різдвом, Святих Отців
10:00 год рано - Божественна Літургія

Четвер

6 січня - НАВЕЧІР’Я РІЗДВА ХРИСТОВОГО
6:00 год. веч. - ВЕЛИКЕ ПОВЕЧІР’Я

П’ятниця,
ХРИСТА

7 січня - РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА
10:00 год рано - Божественна Літургія
** Спільний Різдвяний Обід у Катедральній залі**

Субота

8 січня - СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
9:00 год рано - Божественна Літургія

Неділя,

9 січня - Неділя після Різдва
10:00 год рано - Божественна Літургія
**Після Літургії - Літія за спочилих на прохання жертводавців Фонду Пуансеттій-Різдвяних Квітів**
П’ятниця,

14 січня - Обрізання Господа Нашого Ісуса Христа (Св. Василія Великого)
9:00 рано - Божественна Літургія

Неділя,

16 -січня - Передсвято Богоявлення
10:00 год рано - Божественна Літургія

Вівторок

18 січня - НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ
6:00 год.веч. - Вечірня; Освячення Води
Середа
19 січня - СВЯТО БОГОЯВЛЕННЯ
ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
9:00 рано - Божественна Літургія; Освячення Води
Неділя,

23 січня - Післясвято Богоявлення
10:00 год рано - Божественна Літургія

Неділя,

30 січня - Неділя 32-а після П’ятидесятниці
10:00 год рано - Божественна Літургія
Після Літургії - 1:30 по пол. Благодійний Концерт На Підтримку Поранених Військових України
“НА РІЗДВО ДОДОМУ”

Катедральний Дзвін
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Розклад Богослужінь *** Лютий
Now

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

Неділя,

6 лютого- Неділя 33 після П’ятидесятниці, про Закхея
10:00 год рано - Божественна Літургія

Неділя,

13 лютого - Неділя про Митаря та Фарисея
10:00 год рано - Божественна Літургія; Освячення
Свічок
Обід - SOUPER-Bowl на підтримку благодійних їдалень для
пенсіонерів в Україні

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПАРАФІЇ
Вівторок,

15 лютого - СТРІТЕННЯ Господа і Спаса Нашого ІсусаХриста
9:00 год рано - Божественна Літургія; Освячення
Свічок

Неділя,

20 лютого - Неділя про Блудного Сина
10:00 год рано - Божественна Літургія;
Освячення Стрітенських Свічок

Неділя,

27 лютого - Неділя М’ясопусна
10:00 год рано - Божественна Літургія
БЕРЕЗЕНЬ

Неділя,

6 березня - Неділя Сиропусна, Прощення
10:00 год рано - Божественна Літургія
Масляниця - Обід з млинцями

Понеділок,

7 березня - ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Докладніші інформації про Великопосні Богослужіння будуть подані згодом

Катедральний Дзвін
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Liturgical Schedule * JANUARY
Thursday.,

January 6 - EVE OF THE NATIVITY OF CHRIST
6 PM - Great Compline (Nativity Vespers)

Friday,

January 7 - NATIVITY OF OUR LORDAND SAVIOR JESUS CHRIST
10:00 AM - Divine Liturgy
After Liturgy - Traditional Nativity Luncheon in our Cathedral Hall with caroling
Saturday

January 8 - SYNAXIS OF THE THEOTOKOS - Virgin Mary
9:00 AM - Divine Liturgy

Sunday,

January 9 - Sunday After Nativity
10:00 AM - Divine Liturgy

After Liturgy - Lytia for the departed at the request of our Christmas Pointsettia Fund Donors.
Friday,

January 14 - Circumcision of Our Lord Jesus Christ (St. Basil the Great)
9:00 AM - Divine Liturgy

Sunday,

January 16- Forefeast of the Theophany
10:00 AM - Divine Liturgy

Tuesday

January 18 - THE EVE OF THE THEOPHANY (Epiphany)
6 PM - Vespers; Blessing of Water
Wednesday, January 19 - HOLY THEOPHANY OF OUR LORD,
GOD, AND SAVIOR JESUS CHRIST BAPTISM
OF THE LORD
9:00AM - Divine Liturgy; Blessing of Water
Sunday,

January 23 - Afterfeast of the Theophany
10:00 AM - Divine Liturgy

Sunday,

January 30 - 33h Sunday After Pentecost
10:00 AM - Divine Liturgy
After Liturgy - 1:30pm - Benefit Concert in Support of Wounded Soldiers in Ukraine
HOME FOR CHRISTMAS
(in St. Andrew Cathedral Hall)

Катедральний Дзвін
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Liturgical Schedule * FEBRUARY
Our Sunday Divine Liturgies are also being live streamed on
our Church website: http://www.standrewuoc.org.
Click on the red Watch Now button.

Sunday,

February 6 - 33th Sunday After Pentecost
(Sunday of Zacchaeus)
10:00 AM - Divine Liturgy

Sunday,

February 13 - Sunday of the Publican and the Pharisee

10:00 AM - Divine Liturgy; Blessing of Candles
After Liturgy - SOUPER-Bowl Luncheon Fundraiser in Support of Soup
Kitchens for the Elderly in Ukraine

ANNUAL PARISH MEETING
Tuesday,
Christ;

February 15 - Meeting of Our Lord and Savior Jesus
9:00 AM - Divine Liturgy; Blessing of Candles

Sunday,

February 20 - Sunday of the Prodigal Son
10:00 AM - Divine Liturgy; Blessing of Candles

Sunday,

February 27 - Meatfare Sunday, of the Last Judgement
10:00 AM - Divine Liturgy
MARCH

Sunday,

March 6
Cheesefare Sunday of Forgiveness
10:00 AM - Divine Liturgy

Monday,

March 7

BEGINNING OF GREAT LENT

Detailed information on Lenten Services will be announced at a later date
Катедральний Дзвін
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Донецька Єпархія Отримала Нові Євхаристійні Набори Для Капеланів
UOC /USA Delivers Liturgical Eucharistic Sets for Military Chaplains of the OCU
Предстоятель Православної Церкви України 14 грудня 2021 року зустрівся
у своїй резиденції з архієпископом Даниїлом (Українська Православна
Церква США). У зустрічі також взяли участь митрополит Донецький і
Маріупольський Сергій та військовий капелан Повітряних сил США
протоієрей Володимир Штеляк.
Сторони обговорили питання співпраці спрямованої на
встановлення в Україні справедливого миру. Окрім того, представники
Вселенського Патріархату в діаспорі передали для потреб Донецької єпархії
Євхаристійні набори, зокрема й спеціальні компактні набори призначені
для звершення Святої Євхаристії безпосередньо на передовій.
Митрополит Сергій висловив вдячність за сприяння Донецькій єпархії, яка
наразі відчуває тягар війни через російську агресію, та зазначив, що ці Євхаристійні набори допоможуть
капеланам духовно опікуватися захисниками Батьківщини.
Пресслужба Київської Митрополії (ПЦУ)
***************************************
On Tuesday, December 14, Аrchbishop Daniel, accompanied by Very Rev. Fr. Volodymyr Steliac met in Kyiv
with the Primate of the Orthodox Church of Ukraine His Beatitude Metropolitan Epifaniy. Metropolitan Serhiy of Donetsk and Mariupol Diocese was present at the meeting and received the Liturgical pastoral charitable aid from the
Ukrainian Orthodox Church of the USA, which was sponsored by St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral of Silver
Spring, MD and Holy Trinity Ukrainian Orthodox Church of Trenton, NJ.
Metropolitan Serhiy offered his gratitude to the clergy and faithful of the UOC of the USA for their continued
support, as it comes timely in the most difficult winter season and in the midst of the military escalation at the Eastern
border of Ukraine. Archbishop Daniel relayed the prayerful greetings of His Eminence Metropolitan Antony as well as the
clergy and faithful of the entire Church in the USA. Vladyka Daniel verbally offered words of support for the clergy of
the Donbas region of the OCU, who continue to minister in the most difficult circumstances on the Eastern border of
Ukraine. Metropolitan Epifaniy expressed his gratitude to the Ukrainian Orthodox Church of the USA for their unwavering support of the charitable ministerial projects of the OCU. In addition, Archbishop Daniel presented financial charitable aid on behalf of St. Andrew Society (one of the Central Organizations of the UOC of the USA) as well as the clergy
and faithful of the Church.
At the end of the meeting, the Primate of the OCU presented Fr. Volodymyr with a jeweled cross of the Primate,
as a sign of gratitude for the support of military chaplains.
*********************************************
Donations from Our Parish: Total - $7,790.00
$5000 Chopivsky Family Foundation
$1000 Leo Chalupa
$300 Dorina Maxim; Anya & Jurij Petrenko
$250 Mike Panczenko
$240 Inia & Brian Tunstall
$200 Olha Matula
$100 Olga Coffey; Valentine & Hania Zabijaka;
$50
Luda Murphy
Митрополит Сергій подякував за гарні плюшеві іграшки для дітей з
прифронтового міста, які саме на свято Св. Миколая привіз о.
Володимир з Америки.
Metropolitan Serhiy expressed gratitude for the stuffed animals that Fr.
Volodymyr brought from America to the children right on time for the
St. Nicholas Feast Day.
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З Вдячністю....With Gratitude
Пишу ці слова з великою вдячністю Богові і всім Вам. Незважаючи на те, що
ми переживаємо другий рік глобальної пандемії, це ще один рік життя і
радості в нашому Свято-Андріївському Українському Православному Соборі.
Ми розпочали 2021 рік з великим трепетом, будучи травмованими
спричиненими пандемією подіями 2020 року; однак тут, у Соборі Святого
Андрія, ми використовуємо трохи інший підхід і намагаємося не обмежувати
або маргіналізувати Бога через обмеження, пов’язані з COVID, одночасно
вдаючись до запобіжних заходів для захисту нашої парафіяльної спільноти та
тих, хто нас відвідує.
На початку року, будучи офіцером ВПС США, я приєднався до
«Операції Війна» у штаті Мериленд, в рамках якої нам було доручено
проводити масову вакцинацію мешканців штату. Я радий, що ми змогли
забезпечити щепленням від коронавірусу нашу парафію та інші українські
організації у районі столичного Вашингтона.
Протягом останніх двох років нам вдалося завершити роботу над багатьма проектами як у
Парафіяльному центрі, так і в домі настоятеля. Наш фестиваль був чи не найкращим за всі 18 років його
існування, що стало для всіх нас приємною несподіванкою. Ми завершили 2021 рік дуже урочистим і
духовним святкуванням нашого Храмового празника, що засвідчило Вашу любов і жертовність до парафії.
Закінчу словами, якими я розпочав. За все віддаємо Славу Богові, а Вам - велика подяка за все, що Ви
робите для добра і процвітання нашої Парафіяльної Родини.
Нехай Бог Благословить!
Бажаю Вам благословенного Різдва Христового та щасливого Нового Року!
Ваш у Новонародженому Христі,
о. Володимир Штеляк
*************************
I write these words with much gratitude to God and to you all. Although we are in year two of the global pandemic,
it is another year of life and joy at St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral.
We started 2021 with great trepidation, being traumatized by 2020; however,
here at St Andrew's, we take a little different approach and try not to limit or marginalize God due to Covid restrictions, while taking meaningful steps to protect our parish community and those who visit us.
At the beginning of the year, as a US Air Force officer, I joined “Operation
War” in the state of Maryland, in which we were charged to provide mass vaccination
to Marylanders. I was glad we could provide vaccinations to our parish and other
Ukrainian organizations in Metropolitan Washington, DC.
We have completed many projects in the Parish Center and the Rectory. Our
festival was just about the best, which was a pleasant surprise to us all.
We concluded the year with a very solemn and spiritual Feast day celebration which
exhibited your love and sacrifice for the parish.
I will end with the words that I began with. For all this we give Glory to God, and
gratitude to you for blessing our Parish Family in so many ways.
May God Bless!
May you have a very blessed Nativity and happy New Year!
Yours in Newborn Christ,
Fr. Volodymyr Steliac
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Наше Храмове Свято
Сонячного недільного ранку 12 грудня 2021 року парафіяни Українського Православного Собору
Св. Ап. Андрія Первозванного прибули до церкви, щоб привітати своїх шановних ієрархів-гостей із
знаменною подією - Храмовим Святом, взяти участь у Божественній Літургії, і бути учасником
Богослужіння, присвяченого 25-літтю (+1 )висвячення на священика о. Володимира Штеляка, а також його
20-річчю, як настоятеля Собору св. Андрія.
Щиро прийнявши теплі вітання та хліб і сіль від представниці Сестрицтва Св. Ольги Любомири
Дудри, Митрополит Антоній та Архієпископ Даниїл увійшли в притвор, де їх чекали з китицями квітів
діточки Парафії. Урочисто Владик привітали Надзвичайна і Повноважана Посол України в США Оксана
Маркарова, голова Парафіяльної Управи Тамара Воробій та о. Володимир Штеляк, який вручив Його
Високопреосвященству благословенний хрест і свячену воду. Митрополит Антоній поцілував хрест і
поблагословив ним усіх зібраних. Після входу всіх у Храм, розпочалася Архиєрейська Літургія. Хор співав
божественно, їхні відповіді на молитовні прохання звучали мелодійно та сердечно.
На завершення Божественної Літургії, Високопреосвященніший Митрополит Антоній вийшов на
Амвон і привітав вірних. Звертаючись до о. Володимира, він привітав його з початком свого 27-го року
священства, побажавши йому подальших успіхів і благословляючи його безперервне служіння Церкві.
Підійшовши до маленької оксамитової скриньки, яку Архієпископ Даниїл тримав поруч, Митрополит
Антоній подарував о. Володимиру куплений Парафією чудовий, прикрашений коштовностями хрест
священика, яким нагородив о. Володимира, відзначаючи його 20-ліття служіння в Свято-Андріївському
Соборі. Хор з ентузіазмом та великим духовним піднесенням заспівав «Многая Літи», а всі зібрані
долучилися, радісно співаючи та бажаючи своєму настоятелю довгих щасливих років!
Хор продовжував співати, а віряни вийшли з церкви та
перейшли до Катедральної залі на смачний бенкет. Поки
дітки бігали поміж розкішно прикрашеними Світланою
Козир-Філіпов столами, дорослі знаходили свої місця. Після
молитви, яку провів Владика Антоній, всі насолоджувалися
смачною їжею в оточенні родини та друзів.На завершення
трапези, до мікрофона підійшов Митрополит Антоній,
вітаючи о. Володимира, Добродійку Марту та їх синів Олеся
і Данилка, вказуючи на їх вагомий вклад в процвітання та
успіх Парафії. Парафія настільки успішна, наскільки її
роблять люди в ній. Щоб зробити церкву духовним домом,
потрібна праця та відданість, підкреслив Владика. Його Високопреосвященство скористався нагодою, щоб
нагородити кількох осіб Блаженними Грамотами за їхню невтомну працю на користь Парафії.
Людмила Мерфі отримала Блаженну Грамоту Lifetime Achievement Award і також медаль Святої
Ольги, яку Консисторія УПЦ в США тепер надає за багаторічну плідну діяльність та значний особистий
внесок у розвиток Парафії.
Блаженну Грамоту «Парафіянин року» Владика вручив головній редакторці «Катедрального
Дзвону» Ані Дидик Петренко за видання протягом двох років пандемії змістовного та цінного щомісячного
Бюлетеня.
Пані Посол Оксана Маркарова вручила о. Володимиру ювілейний подарунок від Посольства
України в США, а Тамара Воробій і Петро Коритник подарували о. Володимиру ювілейну табличку із
зображенням нашого Храму та подякою від Свято-Андріївської Парафіяльної Родини. На завершення
урочистого свята, яким провадила Марина Каповська, присутні відспівали ще одне могутнє “Многая літа”
о. Володимиру і Добродійці Марті з особливим наголосом на побажанні “Многих і Благих Літ”!
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Luda Murphy - Lifetime Achievement Award Recipient
During our Feast Day Banquet our Parish Council President Tamara Woroby announced this year’s
recipients of our Lifetime Achievement and Parishioner of the Year awards. Introducing the recipients,
she provided a short profile of each and their contributions to St. Andrew’s UOC and our Parish.
“This Lifetime Achievement Award celebrates someone who has devoted much time, over many years, to
strengthening our St. Andrew UOC Parish. This year we celebrate - Luda Murphy. There are numerous contributions that Luda has made over six decades as a parishioner, and we will name but a few that definitely stand out. Luda is one of the people who helped negotiate the purchase of the property on which our Church stands. She then also
helped in making the Church building and Parish Hall become the reality that had been the dream of so many. She
has served as Parish Council President and taken on many important roles in the Sisterhood, most recently being active in the sending of funds to orphans and needy families in Ukraine. Luda has also shared her amazing organizational skills by compiling and editing the beautiful Ukrainian Recipes Cookbook of St Andrew Parish. These recipes
are an essential go-to source for so many of us preparing Ukrainian meals. The recipes that have been included in
this book were contributed by individual women in our parish. Many of these people are no longer with us, but we
can remember them and acknowledge their talents and generosity through this cookbook. What a wonderful way to
enjoy their legacy, and how brilliant to have carried out this initiative. Thank you for all that you have done, Luda,
in helping to build the foundation of our Parish and for your continued contributions to it.”

Під час нашого Храмового Святкового Бенкету, голова Парафіяльнoї Управи Тамара Воробій
оголосила цьогорічних лауреатів нагород Lifetime Achievement і Парафіянин Року. Представляючи їх,
пані Тамара подала короткий нарис їх внесків та праці для добра і розвитку Свято-Андріївського
Собору і Парафії.
«Ця нагорода вручається людині, яка протягом багатьох років присвятила багато часу зміцненню
нашої Парафії. Цього року ми відзначаємо Люду Мерфі. За шість десятиліть як парафіянка, є багато внесків,
які Люда зробила, але ми назвемо лише деякі, які безперечно виділяються. Люда – одна з тих, хто допоміг
вести переговори про купівлю землі на якій стоїть наш Собор. Вона також допомогла перетворити будівлю
церкви та парафіяльну залу в реальність, про що мріяли багато людей. Вона була Головою Парафіяльної
Управи та відігравала багато важливих ролей у Сестрицтві, останнім часом беручи активну участь у наданні
коштів дітям-сиротам та нужденним сім’ям в Україні. Люда також поділилася своїми надзвичайними
організаторськими здібностями, уклавши та відредагувавши кулінарну книгу українських рецептів нашої
Парафії. Ці рецепти є основним джерелом для багатьох із нас, які готують українські страви. Рецепти, які
увійшли до цієї книги, надавали наші парафіянки, багато з яких вже немає серед нас, але ми можемо згадати
їх і віддати їм належне за допомогою цієї книги. Який гідний спосіб цінувати їхню спадщину. Як чудово, що
Ви реалізували цю ініціативу. Дякую за все, що Ви зробили, Людо, щоб допомогти будувати фундамент
нашої Парафії, і за Ваш постійний вклад в її розвиток.»
Катедральний Дзвін
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Parish Feast Day
On a sunny Sunday morning of December 12, 2021, the faithful of St. Andrew the First-Called Apostle
Ukrainian Orthodox Cathedral arrived early to church to greet their esteemed hierarch-visitors on this momentous
occasion of our Parish Feast Day, to participate in the Divine Liturgy and be a part of the service commemorating
Very Rev. Volodymyr Steliac’s 25+1 anniversary of being ordained to the Holy Priesthood, as well as his
20th anniversary being the pastor at St. Andrew’s.
Having graciously accepted the warm greeting and offer of bread and salt from St Olha Sisterhood representative Lubomyra Dudra, the hierarchs entered the Narthex, where the Parish children awaited them with bouquets
of flowers and they were formally greeted by the Ambassador of Ukraine to the United States, Oksana Markarova.,
Parish Council President, Tamara Woroby and Fr. Volodymyr Steliac, who presented His Eminence with a blessing cross and holy water. Metropolitan Antony kissed the offered cross and blessed the gathering. As all entered the
Cathedral, the Divine Liturgy commenced. The choir sang beautifully, their responses to the prayerful petitions were
melodic and heartfelt.
At the conclusion of the Divine Liturgy, Metropolitan Antony stepped out onto the Amvon and greeted the
faithful. Then turning towards Fr. Volodymyr, he congratulated him as he begins his 26(+1) year of priesthood,
wishing him continued success, and blessing his ongoing service to the Church. Reaching over to the small velvet
box Archbishop Daniel held next to him, Metropolitan Antony removed a beautiful jeweled priest’s cross purchased
by the Parish, which he presented to Fr. Volodymyr marking his 20 th anniversary of service at the Cathedral. The
choir broke out in a rousing rendition of Mnohaya Lita, as all those gathered joined in, singing joyfully, and wishing
their beloved pastor Many Blessed Years!
As the choir continued to sing, the faithful shuffled
out of the church and headed to the Cathedral Hall for a formal jubilee banquet. As the children squealed and ran among
the tables lavishly decorated by Svitlana Kozyr Filipov, the
adults found their seats, and after the Opening Prayers, led by
Vladyka Antony, everyone enjoyed a delicious meal, prepared by members of St. Olha Sisterhood.
At the conclusion of the meal, Metropolitan Antony
stepped up to the microphone, again congratulating Fr.
Volodymyr, Dobrodijka Marta, Oles and Danylko. He then proceeded to focus on the life of the Parish. “A Parish is
only as successful as the people within it make it. It takes work and dedication to make a church a spiritual
home.” His Eminence took this opportunity to award several individuals with Blessed Hramoty
for their tireless work on behalf of the Parish.
Ludmilla Murphy received the Lifetime Achievement Award in appreciation of sincere and tireless devotion to the Parish and Sisterhood activities, as exhibited by participation in
numerous community and humanitarian initiatives, as well as the St. Olha medal, which is now
awarded by the Consistory of the UOC in the USA for years of dedication, love and
contributions to the prosperity and growth of the Church and Parish.
Parishioner of the Year Hramota was presented to the Editor of our Parish Bulletin
Anya Dydyk Petrenko for publishing the monthly Cathedral Bell during the last two years
when most parishioners remained in lockdown due to COVID security mandates. Our Parish Newsletter served as a
lifeline to their Church and fellow parishioners.
Ambassador Markarova presented Fr. Volodymyr with a jubilee gift on behalf of the Embassy of Ukraine.
Parish Council President Tamara Woroby and Parish Council Secretary Peter Korytnyk gifted Fr. Volodymyr a
jubilee plaque with an image of our Cathedral and good wishes from St. Andrew Parish Family. At the conclusion of
our Parish Feast Day program, which was MCeed by Ms. Maryna Kapovska, one more rendition of Mnohaya Lita
rang out to Fr. Volodymyr and Dobrodijka Marta from a grateful and loving St. Andrew UOC Parish Family.
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Аня Дидик Петренко - Парафіянка Року
During our Feast Day Banquet our Parish Council President Tamara Woroby announced this year’s
recipients of our traditional Lifetime Achievement and Parishioner of the Year awards. Introducing the recipients, our President provided a short profile of each and their contributions to St. Andrew’s UOC and our
Parish.
“There is no doubt that the parishioner who went the extra mile – this year and for that matter also last year –
is Anya Dydyk Petrenko. We are all richer and our Parish is stronger, thanks to her amazing efforts in putting together the Church Bulletin on a regular basis, during the past two years. The Bulletin has become an important lifeline for many parishioners, helping us to stay informed, engaged and bonded with each other, especially during the
difficult times of COVID. Anya is a wonderful example of someone who has taken her God-given talents and professional skills, and dedicated herself (along with important support from her husband Jurij) to making a positive and
creative contribution to our Parish life. Even after a serious accident this past summer, Anya continued to work on
the Bulletin, even producing an extraordinary year-end issue of the “Cathedral Bell” to celebrate the Parish activities
and events of 2021. Bravo Anya and thank you!”

Під час нашого Храмового Святкового Бенкету, голова Парафіяльнoї Управи Тамара Воробій
оголосила цьогорічних лауреатів нагород Lifetime Achievement і Парафіянин Року. Представляючи їх,
пані Тамара подала короткий нарис їх внесків та праці для добра і розвитку Свято-Андріївського
Собору і нашої Парафії.
“Безсумнівно, що парафіянка, яка подолала зайву милю – цього року, а також минулого – це Аня
Дидик Петренко. Ми всі багатші, а Парафія — сильніша, завдяки її дивовижним зусиллям у підготовці
Парафіяльного бюлетеня протягом останніх двох років. Наш «Катедральний Дзвін» став важливим
порятунком для багатьох парафіян, допомагаючи нам залишатися інформованими, заангажованими та
зв’язаними один з одним, особливо у важкі часи Covid. Аня є чудовим прикладом людини, яка взяла свої
Богом дані таланти та професійні навички та присвятила себе (разом з важливою підтримкою свого чоловіка
Юрія) робити позитивний та творчий внесок у життя нашої Свято-Андріївської Парафіяльної Родини. Навіть
після серйозного нещасливого випадку на початку літа Аня продовжувала працювати над Бюлетенем, навіть
випустивши надзвичайний номер на кінець року, щоб відзначити Парафіяльну діяльність протягом 2021
року. Браво, Аню та дякую!»
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Сестрицтво Св. Ольги-Фонд Допомоги Україні
Звіт Фонду Допомоги за Липень - Грудень 2021p.
Зібрано: $3000 сім’я Чопівських / $900 Аня і Юрій Петренки / $500 Віра Якушова / $475 Слава
Француженко / $300 Посол України Оксана Маркарова (ялинка аукціон) / $200 Олена Коритник / $150
Марта Перейма / $200 Лариса Пастухів / $100 Валентина Лімонченко / $100 Іня Танстал / $50 Тетяна
Жмаченко / $50 Надя Таіпова Колесник / $50 Тетяна Літлфід / $50 Нателла i Ніко Ейден / $30 Галина і
Степан Максимюки / $30 Оля Пастухів / $25 Оля Кофі / $25 Людмила Мерфі / $25 Тамара Воробій / $25
Лідія Чумак /$20 Світлана i Андрій Філіпови / $20 Рая Золотар / $10 Андрія Шандор-Лютов / $10 Ганя
Черняк / $5 Натела Госсейні.
Надходження на рахунок PayPal: $250 сім’я Дечяківський / $108.96 Рибитва Ірина / $120 сім"я
Шкілевича (Ялинка аукціон) $20 Анна Головко $50 Тетяна Альдав / $50 Віктор Волошин / $35 Булгакова /
$20 Шкрабалюк
Зібрано на фестивалі - $2251.50 / Збірка на день народження на ФБ Ірина Рибитва $580.20
Витрачено: $4,944.30 - за пересилку 95 пачoк
Надіслана матеріальна допомога в Україну:
$200 - через волонтера Добровольська Ольга для військових поранених, які перебували в шпиталі липень / $200 - через волонтера Ілону Дoльфер
для сім"ї Попруженків. Попруженко втратив зір в АТО. / $300 - для Бобровської / $50 - для сім’і, мати одиночка виховує особливу дитину. Було
придбано продуктовий набір / $50 для сім’я, мати одиночка виховує особливу дитину - Гроші збирали на реабілітацію в Трускавці /$300 військовому Косолапову Олександру.
Hадіслано гуманітарну допомогу в Україну у кількості 95 пачoк a саме: Родина Bowley зробила велике пожертвування у вигляді нових
м’яких іграшок у кількості. Сестрицтво розіслало Фондам, реабілітаційним, соціальним центрам, багатодітним сім’ям і тд . Фотозвіти з
щасливими дітьми і по цей час надходять з України на адресу Сестрицтва (всі фотозвіти опубліковуємо на сторінці Сестрицтва у Фейсбуці).

Панченко Лариса, Часів Яр -1 пачка

Краслянська Антоніна, мама військового Реабілітаційний центр, Наказна , Херсон - 3 пачки

Голубєва Наталія, Красногорівка -1

Краматорськ, прикордонний загін , для

Добровольська Ольга, військ шпиталь , Київ ( дайперси ,

Корноза Лариса, Дніпро - 1 пачка

Марта Левченко «Місто добра» ,
Чернівці, дит та жіночий одяг -10 пачок

Стебелєва Марія, волонтер , (шпиталь , асоціація Відкриті
Серця) - 5

Штаб Госпітальєри, Федянович
Ганна - 1 пачка

Священник Гришин, Житомирська обл,
для малозабезпечених сімей одяг . -5

Косолапов, волонтери - військ шпиталь , реаб центр для
військових , дит будинок - 14 пачок

Священник Макуна, Херсон - 2

Ясь Богдан, Ірпінь військ . шпиталь - 3

Басок Христина для соц центру Нові Петрівці ( жін одяг ,

Судак Олена, Миколаїв - 1 пачка

Москаленко Тетяна, Богуславець - 2

Отець Михайло, Сміла - 3 пачки

Бобровська Людмила, Вінниця - 5
пачок

Стеценко Катерина, Скадовськ - 1 пачка Шелтер Святої Ольги при Православній церкві України
(жін , дит одяг , іграшки ) -4 пачки

Шелтер для жінок, Вінниця -1 пачка

Волошина Лариса, волонтер Help for
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ANNOUNCEMENTS
Annual Parish Meeting
Our Annual Parish Meeting will be held on Sunday, February 13, 2022 after Divine Liturgy and the
SOUPer Bowl Fundraiser in support of Soup Kitchens for the Elderly in Ukraine.
Please mark the date on your calendars and plan to attend these important Parish events. Due to the COVID19 pandemic, we have not been able to hold a regular in-person Annual Parish meeting for two years. There are
many issues to discuss and accomplishments to acknowledge and future projects to plan. We hope to see you there.

Річні Загальні Збори Парафії
Наші Річні Парафіяльні Загальні Збори відбудуться в неділю, 13-го лютого, 2022 після
Божественної Літургії та доброчинної акції -обіду СУПЕР-Боул на підтримку Благодійних Їдалень для
пенсіонерів в Україні.
Просимо позначити цю дату на своїх календарях і постаратися взяти участь у цих важливих
парафіяльних подіях. З уваги на пандемію, ми вже два роки не мали можливості провести наші Загальні
Збори в традиційних умовах. У нас багато справ для обговорення, досягнень для відзначення і нових
проектів для плануваня. Надіємось на Вашу участь.
КАЛЕНДАРІ
CALENDARS
Our Calendars for 2022 have been printed, are free and can be picked up at the Church.
Наші Церковні Календарі на 2022 рік вже видруковані, безкоштовні і Ви можете їх підібрати
в нашому Храмі.

Час виповнити Анкету Ваших Внесків-Пледж на 2022 Рік
Прочитайте, будь ласка, лист голови нашої Парафіяльної управи д-р Тамари Воробій вкінці цього
листка для докладнішої інформації.
TIME TO FILL OUT YOUR PLEDGE FORMS FOR 2022
Please see the letter from our Parish Council President Dr. Tamara Woroby at the end of this Bulletin for
detailed information.

Thank you, Marc Sendich!
Our sincere gratitude to Marc Sendich for his expertise in setting up, and
providing continuous valuable support for the Live-Streaming of our Divine
Liturgies. Via this platform, those of us that are not able to physically be present in Church have been given the opportunity to partake in the Mass and
pray together with our St. Andrew Parish Family. Дуже дякуємо, Марк!
Parishioners of St. Andrew UOC
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Оголошення ***Announcements
Посвячення Домів

Цього року - після вимушеної пандемією перерви - о. Володимир відновить традицію посвячення
домів освяченою на Йордан Водою. Відвідування домівок проходитиме по суботах і неділях за
попереднім домовленням від 22-го січня - 13-го лютого. Якщо Ви бажаєте, щоб о. Володимир відвідав
Ваш дім із свяченою водою, можете з отцем поговорити після Служби Божої в неділю або зв’яжіться з
ним по телефону (301) 717-1874.

Blessing of Homes

This year, after an extended break due to the COVID pandemic, Fr. Volodymyr will be renewing the
Ukrainian tradition of visiting and blessing homes with Epiphany (Theophany) Holy Water. These visitations
will take place on weekends from Saturday, January 22 - Sunday, February 13. by prior arrangement only. If
you would like Fr. Volodymyr to bless your home, you may speak with him after Sunday Liturgy or call him
(301) 717-1824 to make arrangements.

Пожертви на Різдвяні Квіти ***Christmas Flower Donations
Різдвяні пуансеттії – Продовжуємо нашу традицію внесення пожертв в пам’ять родичів чи друзів для
прикрашення нашого Храму різдвяними квітами-пуансеттіями. Якщо бажаєте приєднатися, просимо
передати Олі Кофі Вашу пожерту разом з ім’ям і прізвищем особи/осіб, яких бажаєте пом’янути. Літія
за Ваших Померших відправиться після Божественної Літургії в неділю, 9 січня.
Christmas Poinsettias – If you would like to sponsor a Christmas poinsettia
in memory of a loved one/ones, please give your donation to Olya Coffey
along with their names. Fr. Volodymyr will serve a Lytia for your Departed
Loved Ones after Divine Liturgy on Sunday, January 9.
Donations as of Dec 31, 2021:
$150 L. Pastukhiv
$100 A. & J. Petrenko
A. Pogarelsky
$50 M. Semenec
$31 M. Kapovska

$25
$20
$10

O.Coffey
T.Dec
D. Maxim
Z.Rafalska
Vakhtang Family
Z. Lawresczuk

2022 Church Bulletin Sponsors:
$100 Olha Matula in honor of Daughter, Olenka’s Birthday
$25 Gloria Edynak
(Anya & Jurij Petrenko - postage & envelopes)

Дякую!
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Thank you! *** Дякую!
Я хочу висловити щиру подяку нашій Парафіяльній Управі за те, що вона
подарувала мені справді чудовий ‘хрест священика з прикрасами'. Я цінуватиму цей
подарунок та одягатиму його на великі свята та спеціальні події в нашій парафії, щоб
зберегти його в ідеальному стані. Щиро Вам дякую за такий гарний і цінний
подарунок. Дякую за багато благословень, подарунків, листівок і телефонних дзвінків.
Я відчуваю Вашу любов до мене, і моє почуття до Вас - взаємне. Протягом останніх 20
років тут у Парафії Св. Андрія, Всевишній поблагословив мене найласкавішими і
найщедрішими людьми, яких я вважаю моєю родиною.
Я Вас усіх дуже люблю,
о. Володимир Штеляк

I want to express my sincere gratitude to our Parish Council for gifting me a really
beautiful ‘Jeweled Priest’s Cross’. I will treasure it and wear it on special occasions, so as to
keep it in pristine condition. Thank you for such a magnificent and meaningful gift. Thank
you for the many blessings, gifts, cards, messages, and phone calls. I feel very loved by you,
and my attitude to you all is reciprocal. For the last 20 years here at St. Andrew`s, I have been
blessed with the kindest and most generous people I call family.
I love you all very much,
Fr. Volodymyr Steliac

Подяка Від Благодійного Кіоску Сестрицтва Св. Ольги
Хочу щиро подякувати жертводавцям, які відгукнулися на
прохання і подарували гарні речі на продаж під час Фестивалю, дохід
який пішов на “Фонд Допомоги потребуючим в Україні”.
Особи, які пожертвували: Аня Петренко, Ґльорія Єдинак, Дора
Горбачевська, Женя Чумак, Ліда Чумак, Тереса Царик, Христя Зинюк,
Світлана Філіпов, Аркадій Зінкевич, Вікторія Варварів, Людмила
Мосійчук, Галина Свієчковська, Слава Француженко, Степан Максимюк, Лариса Пастухів і Оля
Матула.
Рівнож, сердечно дякую тим особам, які брали участь у продажі подарованих речей у
суботу і неділю: Лариса Пастухів, Ґльорія Єдинак, Ліда Чумак, Людмила Мосійчук і Слава
Француженко.
Велике Спасибі Вам Усім!
Ліда Чумак О’Нієл
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Вітання ***Побажання***Подяки
З нагоди радісного Свята Різдва Христового, яке цього року є
особливо урочистим в нашій Парафіяльній Родині, бо відзначаємо
Ювілеї і Нагороди за віддану працю в Христовому Винограднику
наших Достойних
о.Володимира і п/м Марту та їх синів Олеся і Данилка
Вітаємо о. Володимира з отриманням відзначення за 20-літню
працю в нашій парафії - Хреста Священика з Прикрасами - і
Благословення Митрополита Антонія. З нагоди 26-ліття з Дня
висвяти на священика та Дня Народження бажаємо Вам, Отче
Володимире, Многая Літа!
Також вітаємо Аню Дидик Петренко і Люду Мерфі, які отримали Благословенні Грамоти за
багаторічну відданість і працю для росту нашої парафії. Вітаємо також Парафіяльну Управу, на чолі з
Тамарою Воробій, адміністраторку Олю Кофі, Хористів, Сестрицтво, Старосту Юрія Петренка і всіх
прислужників, Редакцію «Катедрального Дзвону», і Марка Сендіча за уможливлення трансляції Богослужень
“ via Live Streaming” для всіх, хто не може бути в церкві. Це дуже важливо в цей тривожний час пандемії.
Вітаємо ВСІХ Парафіян і Прихожан!
ВЕСЕЛИХ УСІМ СВЯТ І ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ!
Хоч з маленьким спізненням вітаємо Оленку Матулу з Днем Народження і бажаємо здоров’я і успіху
на Многії Літа! Сердечно дякуємо Всім Сетричкам і всім Друзям, які підтримують морально, і
переписуються з Оленкою. Це тримає її щасливою в цей непевний час ізоляції. Оленка дякує за увагу і
щедрість та просить передати Всім Вам Велику Подяку і сказати, що «Ваші листи і дружба для мене
радість!»
БУДЬТЕ ВСІ ЗДОРОВІ І БОГОМ БЕРЕЖЕНІ!
В честь Оленки складаю $100 на “Бюлетень” - Оля Матула з Родиною
***************************************************************

З Різдвом Христовим і Новим Роком вітаємо о. Володимира, Добродійку
Марту, Олеся і Данилка Штеляків та всіх парафіян і друзів СвятоАндріївського Українського Православного Собору. Щиро дякуємо
спонсорам “Катедрального Дзвону” за підтримку і щедрі пожертви.
Дякуємо Тамарі Воробій, Олі Матулі, Євдокії Бліновських, Ліді Чумак
О’Нієл, Ірині Рибитві та Дарії Лаліяшвілі за подані в Бюлетень матеріали
I всім “фотографам”, які надсилають нам знімки з різних подій в нашій
парафії. Дякуємо Вам за співпрацю!

Our very best wishes for a Blessed Rizdvo-Ukrainian Christmas and a healthy and prosperous New Year.go
out to Fr. Volodymyr, Dobrodijka Marta, Oles & Danylko Steliac and all parishioners & friends of St. Andrew
Ukrainian Orthodox Cathedral. Thank you to all sponsors of our Parish “Cathedral Bell” for your support and generosity. Many thanks to Tamara Woroby, Olha Matula, Yevdokia Blinovskykh, Lydia Czumak O`Neill, Iryna Rybytva
& Dasha Laliashvili for submitting articles to the “Bell”. Also we thank the many “photographers” who sent us pictures of events in our Parish. Your contributions are very much appreciated.
Христос Рождається! Славімо Його !
Аня і Юрій Петренки

Christ Is Born! Glorify Him!
Anya & Jurij Petrenko
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Многая Літа***Happy Birthday
JANUARY
Sofia Spencer (02), Alexandra Jicul (03), Andrey Pogorelsky (03), Tanya
Tschaikowsky (04), Paulina Bazluk (06), Petro Korytnyk (06), Natalya
Mozaejewski (06), Khrystyna Preutessa (07), Sergiy Voloshyn (07), Amelia Mac
(08), Lucas Fratea (09), Danylko Steliac (09), Maryana Tsivka (09), Gloria Edyniak
(10), Jessica Ford (11), Daniel Ambrose (12), Halina Bazyluk (12), Nikita Cebaniuc
(12), Volodymyr Ivanenko (16), Zofia Lawreszuk (16), Tania Palamarchuk (16),
Roman Andrews (17), Matthew Stahl (17), Yuriy Korolchuk (20), Marika Jurach
Garber (22), Tetyana Murza (23), Sophia Salman (23), Brian Tunstall (23), Yaroslav
Bodnar (24), Stefan Lupu (24), Daniel Dimitrov (26), Anastasia Panchenko (27),
Tataiana Vorozhko (27), Yevgaen Poberezhnyuk (28), Mykhajlo Datsenko (29),
Daniel Hamilton (30), John Markowicz Jr (30).
FEBRUARY
Walentyna Wasilczyk (01), Peter Barnaj (08), Mostafa Hosseini (09), Tia Maria Gramatova (10), Olga Stepowyj
Coffey (11), Pillip Zourzoukis (12), Kostyantyn Kolesnyk (13), Anna Christina Bilets (6), Panimatka Helena
Podhurec (16), Stella Rusin (16), Natalka Gryscha (17), Rachelle Okyere (18), Andrew Grogg (19), Maksym
Yanevskyi (19), Oleksandr Muzylov (20), Valentin Zabijaka (23), Bohdan Baczara (24), Lydia Czumak O`Neill
(26), Igor Zaiets (26), Yevdokiya Blinovkyth (27), Larisa Pastuchiv Martin (27), Ivan Ross (27), Kira Bezrodna
(28), Hanja Cherniak (28), Benjamin M. Jensen (28).
MARCH
Lana Jacoby (02), Maryna Berezynets (03), Oksana Kovhanych (04), Ksenia Jacoby-Hoffman (06), Thomas
Swieczkowski (07), Sergil Uralov (07), Francisco Lemus (08), Arthur Hamilton (09), Kateryna Marshall (09),
Anya Dydyk Petrenko (10), Marc Sendich (10), Natalya Krawczuk-Wells (14), Solomia Gorokhivska (16), Leon
Zaiets (16), Slava Melnyk (17), Vyacheslav Melnyk (17), Damian Pidkivka (17), Fred Hoffman (18), Bozhena
Bonchuk (20), Sophia Ford (22), Viera Polanska (22), Ksenia Ryan (22), Matei Pidkivka (24), Katarina Gramatova
(25), Daniel Kosogof (29), Marianna Zaiets (31).

Навряд чи о. Володимиру вдалося б погасити
свічки на його уродинному торті без
ентузіастичної допомоги діточок Парафії.
Do you think Fr. Volodymyr would have been able to
blow out all those candles on his Birthday cake without the enthusiastic help of the children?
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Members of St. Olha Sisterhood wish Fr. Volodymyr Mnohaya Lita!
З Днем Народження вітають о. Володимира
Алла Петрашкевич, Люба Дудра, Надя
Колесник і Раїса Золотар
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Щедрик: Магія Різдва
106 років тому в Києві вперше пролунав «Щедрик» - українська
мелодія, яка стала символом Різдвяних свят у всьому світі.
«Щедрик» відомого українського композитора Миколи
Леонтовича став інструментом української дипломатії тих
часів і звучав у кращих концертних залях Європи.
5 жовтня, 2021 року виповнилося 100 років з часу, коли
«Щедрик» з шаленим успіхом виконав Український
національний хор О. Кошиця на престижній сцені Карнеґі Гол
у Нью Йорку. Після цього, світове турне мелодії продовжилось
у Мексиці, Бразилії, Аргентині, Уругваї, на Кубі та в Канаді.
З нагоди цих дат, Міністерство закордонних справ України разом з партнерами запустило масштабну
кампанію «Щедрик: магія Різдва». Згідно з планами, вона, як і «Український Щедрик», розпочнеться у Києві,
і відтак відправиться у подорож світом. Вже запланована реалізація проекту у США у 2022 році. Проект
реалізується за підтримки Посольства США в Україні та Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).
У 1918 р., коли Україна здобула незалежність, вона вислала у світ, як
свого «амбасадора», Республіканську Капелю під керівництвом Олександра
Кошиця. Цей хор давав концерти українських народних пісень майже в
кожній столиці Європи, а потім ще й в Америці та Канаді, здобуваючи для
молодої Української держави і її музичної культури неабияке признання і
славу. Після концертів у Австрії, яка тоді уважалася найвищим центром
музичної культури світу, віденські музичні критики найпохвальніше
оцінили виступи українського хору. Особливо було відзначено «Щедрика» і
його музику. Один з критиків писав: «Наші композитори можуть
повчитися у Леонтовича. «Щедрик» - це шедевр, який залишиться найдорогоціннішим здобутком у
світовій скарбниці хорової музики.»
Це передбачення віденського критика таки сповнилося. Сьогодні «Щедрик» звучить на радіо- і
телестанціях по всій Америці і Канаді. Велика заслуга у популяризації «Щедрика» належиться
американському композитору, Peter Wilhousky, який написав англійський текст для «Щедрика» і назвав його
“Carol of the Bells”, виразно зазначаючи, що це є українська колядка. На сьогодні, лише в Америці, існує
сотні різних інтерпретацій українського «Щедрика».
Микола Леонтович (1877-1921) за бажанням свого батькасвященика, мав стати священиком. Але сила його музичного таланту
перемогла і міцно зв’язала його з музичним світом. За своє коротке
життя він створив понад 150 композицій для хору та обробок
народних пісень різних жанрів. Можна лише собі уявити наскільки
Леонтович міг би ще збагатити українську музичну скарбницю, якщо
б не обірвали його молоде життя на 44-му році. Москва, виконуючи
свою політику нищення українського народу, в першу чергу нищила
кожного, хто любив українську культуру і, хто міг її збагатити. М.
Леонтовича замордував більшовицький агент, якого Леонтовичі
пустили в хату переночувати. На світанку він застрелив Миколу
Леонтовича... і зник.
Подаємо на підставі оригіналу Петра Матули
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"Shchedryk: The Magic of Christmas"
“Shchedryk”, a Ukrainian melody that became a symbol of Christmas around the world, was first heard in
Kyiv on New Year’s Eve (Jan 13) 106 years ago. Ukrainian composer Mykola Leontovych’s "Shchedryk"
became an instrument of Ukrainian diplomacy of that time and was performed in the finest concert halls of Europe.
Exactly 100 years ago, on October 5, 2021, the Ukrainian National Choir under
the direction of Olexander Koshets sang “Shchedryk” on the prestigious
Carnegie Hall stage in New York City. After that, their world tour continued in
Mexico, Brazil, Argentina, Uruguay, Cuba and Canada.
As was announced on December 10, 2021, on the occasion of these commemorative dates, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, together with partners,
launched a large-scale campaign "Shchedryk: The Magic of Christmas." The
Ukrainian “Shchedryk Project” will start in Kyiv, and then travel around the
world. Plans are already in the works for our “Shchedryk” to bring its
Christmas magic to the US sometime in 2022.
When Ukraine declared its independence in 1918, the Ministry of Education of the Ukrainian National Republic sent out into the world as its “ambassador”, - the Ukrainian Republic Capella Choir. The ensemble gave concerts of Ukrainian folk songs in most of the capital cities of Europe, and later arrived in the US, gaining acclaim and
recognition for the young Ukrainian republic and its music.
After concerts in Vienna, which was known as the Music Capital of the World, critics wrote in superlatives about the
Ukrainian Choir. Special recognition was given to composer
Mykola Leontovych’s “Shchedryk” and its musical arrangement. “Our composers can learn from Leontovych”, wrote one
critic. “The song “Shchedryk” is a masterpiece, which will
remain one of the most precious acquisitions in the world’s
treasure chest of choral music.”
And thus, that prophecy has indeed been fulfilled. Today, this carol is frequently played on radio and performed on
TV channels throughout the world. Much credit for the popularization of “Shchedryk” also goes to American composer
Peter Wilhousky, who wrote the English words and edited it
under the title “Carol of the Bells”, emphasizing the fact that this is a Ukrainian carol. Today, there are hundreds of
different interpretations of “Shchedryk” around the world.
Mykola Leontovych (1877-1921) was destined to become a priest like his father. However the overwhelming power of his musical talent strongly bound him to the music world. In his short life, he created over 150
compositions for choir and many new arrangements of scores of folk
songs. We can only imagine how much richer the treasure trove of
Ukrainian music would have been had Leontovych lived beyond his
young 44 years. Carrying out their policy of destruction of the
Ukrainian nation, Moscow communists brutally murdered all those
who loved and had a potential of enriching the Ukrainian culture.
Leontovych was murdered by a Bolshevik agent, whom his parents
put up for the night in their home. In the morning, he shot Mykola
Leontovych, and then…disappeared.
Updated and adapted from the original work of Petro Matula
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Sunday Morning of our Parish Feast Day
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Калейдоскоп Нашого Храмового Празника
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З життя Парафії...

Fr. Volodymyr and visiting pastor from Lviv Fr. Andriy pose for pictures with some of the parishioners during Social Hour after
Liturgy Dec. 19. Fr. Andriy was heading back to Ukraine after a medical procedure at NIH. A spontaneous collection that was taken
up for him brought $2500.

Our Sunday School children receive gifts of stuffed
animals from St. Nicholas (Fr. Volodymyr) on the
Eve of the Feast Day of the Wonderworker.

Діти Недільної Школи подарували о. Андрію
іконки, які вони намалювали.
Sunday School children and their teachers present Fr. Andriy with icons that they drew to take
back with him to Lviv as a reminder of his visit to

Ambassador Oksana Markarova greets
Fr. Volodymyr with a jubilee gift from
the Embassy of Ukraine on the occasion
of his 26th Anniversary of Ordination to
the Holy Priesthood.

Fr. Volodymyr warmly welcomes Fr. Andriy
to St. Andrew UOC.

Under the direction of professional musicians Solomia Horokhivska and
Andriy Pidkivka, the Sunday School children provide the entertainment
during our Parish Feast Day Banquet.

Катедральний Дзвін

28

Cathedral Bell

Place Your Easter Greetings in the “Bell”
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 успішної акції на підтримку Благодійних Їдалень для пенсіонерів в Україні, цього року ми
знову поміщуватимемо Ваші особисті Великодні привітання/побажання у Великодньому 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 10 квітня п. Олі Кофі.
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! Минулого року ми зібрали: $2555.00
This year we will be holding another 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 Easter 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 along with Your donation by April 10. 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 sisters in Ukraine. Thank You for your support! Last year we collected: $2555.00
Please write your greeting/wishes here:

Напишіть Ваші привітання/побажання тут:

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

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

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

——————————————————————————————————————————————
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St. Andrew
Ukrainian Orthodox Cathedral
Metropolitan Washington D.C.
15100 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20905

December - 2021
Dear Brothers and Sisters in Christ,

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

Glory to Jesus Christ!
As 2021 comes to an end, the world finds itself facing the close of yet
another tumultuous year and more pandemic uncertainty. At the same time, most of us, having just celebrated Thanksgiving, have been reminded that there is still much to be grateful
for. This is most certainly true when it comes to our parish family. With deep and sincere
gratitude, we thank you for the support that so many of you have provided – be it in financial donations or giving hours and hours of your precious time, to keep our parish strong.
This year, such generosity was evident in the better-than-expected success of our annual Festival. Given that this was one of the first events following the lifting
of COVID restrictions, we really did not know what to expect in terms of a turnout. That
made the planning and preparation for the Festival all the more difficult. But on a glorious
fall weekend, people came from far and wide to celebrate our rich culture on our beautiful
parish grounds. This was our 18th festival (not having been possible last year), and everyone in the parish contributed. Witnessing how people came together, volunteering of their
time, to create this event has been a wonder to behold. Thank you to all!
We also took advantage of not being able to continue with Parish Hall
rentals, again due to pandemic restrictions, to undertake extensive and much-needed renovations of the exteriors of the church and rectory. This is a good example of making the best
of a bad situation, and looking for the positive
Typically, in recent years, our hall rental has been our main income generator, supplemented somewhat by revenues from the Festival. Alas, COVID has made the
hall rental revenue source much diminished. To operate this year, as 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.
Therefore, 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. Due
to a continued difficult financial outlook, we are asking that you examine your own finances, and consider making a generous pledge for 2022.
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 before January 1, 2023 as this allows us to budget efficiently. Please keep the above in mind, and remember that we have
become critically dependent, due to the pandemic and slow recovery, on your continued
generosity. Attached you will find the form.
Please complete it and return it to the church office or email it to bobicc@aol.com.
We thank you for your active charitable contributions.
Sincerely,
Fr. Volodymyr
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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

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
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