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St. Andrew  
Ukrainian Orthodox Cathedral 
Metropolitan Washington D.C. 

 

 Dear Parishioners, 

 

As you all know, we are facing this very 

terrible pandemic. It affects 

each and every one of us in so many 

different ways. 

 

Now more than ever, following the 

words of Christ saying where there are 

two or three gathered in my name, there 

I will be with them (Matthew 

18:20); we as the church are called to 

answer to this solidarity through 

prayer. 

 

That is why I decided to initiate a 

Prayer Group for those in need. 

Every day at 7:00pm, we will all have 

personal prayers for those that 

need our prayers. 

 

I humbly ask you to join me in prayer 

for the servant of God, Jurij. He 

is not our parishioner and does not live 

in the metropolitan Washington 

DC area, but very much needs our 

prayers.  

 

Please submit your names to me 

at  frvsteliac@gmail.com to be added to 

the prayer list. Therefore join 

me for this prayer every evening 

beginning today. 

 

Thank you, and may God keep us all 

safe. 

 

Yours in Christ, 

Fr. Volodymyr Steliac 

  

Дорогі парафіяни, 
 

Як Ви знаєте, ми всі переживаємо з 

приводу цієї жахливої пандемії 

вірусу COVID-19. Вона впливає на 

життя кожної/кожного з нас багатьма 

різними способами. 
 

Тепер, більше ніж будь-коли раніше, 

слова нашого Господа Ісуса Христа:  

«Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє 

зібрані – там я серед них» особливо 

до нас промовляють і спонукають до 

дії. Ми, як Церква, покликані 

відповісти із солідарністю в молитві. 
 

Саме тому, я вирішив ініціювати 

створення Молитовної групи в 

наміреннях потребуючих. Щовечора 

о 7-ій годині, ми молитимемося 

поіменно за тих, які потребують 

наших молитов.  
 

Я смиренно прошу Вас, разом зі 

мною, молитися за слугу Божого, 

Юрія. Він не є нашим парафіянином і 

не живе у Вашингтоні, але дуже 

потребує наших молитов. 

 

Прошу передати мені 

(Frvsteliac@gmail.com) ім’я людей, 

яких Ви знаєте, що потребують 

молитовної підтримки і я внесу їх у 

наш список. Отож, приєднайтеся до 

мене у цій молитві щовечора, 

починаючи вже сьогодні. 
 

Дякую і нехай Бог береже нас усіх. 

 

 

Ваш у Христі, 

О. Володимир Штеляк 
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