
Розклад богослужінь на місяць грудень 2015р. 
 
 

Неділя, 6го 
 

В нашій церкві богослужінь не буде .                         
Всі запрошені на храмове свято, яке 
відбудеться в церкві св. Катерини. Зустріч 
Владики Даниїла в 9:30 р. Початок 
Богослуження о 10:00 ранку. 
  

 

Неділя, 13го 
 

28ма по П’ятидесятниці.   
Св. Апостола Андрія Первозванного. 
 Год. 10:00 р. Свята Літургія . 

  

 

Неділя , 20го
 

 

 29та по П’ятидесятниці.    
 Год. 8:45 р. Обідниця в англійській мові. 
 Год. 10:00 р. Свята Літургія . 

 

Неділя , 27го  30та по П’ятидесятниці. Святих праотців. 
 Год. 10:00 р. Свята Літургія . 
 Панахида за спокій душі блаженної пам’яті 
 Марії Одерман. 

  

 
 

  
 
 

 

НАСТУПНІ  З БОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ  У ПРАВИ 
відбудуться у неділю, 9го грудня о 6:30 год. веч. у парафіяльній 
залі.  
  
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПРИ   НАШІЙ ПАРАФІЇ  
ВЛАШТОВУЄ ПРОГРАМУ СВ. МИКОЛАЯ  у неділю, 20го 
грудня у парафіяльній залі зразу після Св. Літургії. 
  

 
 

ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРІ СПІВЧУТТЯ родині Денисюк, в звязку 
із смертю їхньої матері, Ірини Денисюк, яка відійшла  у 
вічність 16го листопада цього року. Вічна їй пам’ять!  

 



  
ЧЛЕНСЬКІ  ВНЕСКИ .  Парафіяльна управа подає до 
відома, що членські внески  не пенсіонерам  - по $165 за 
особу, а пенсіонерам - по $115 за особу.  Хто ще не заплатив 
членські внески, а має бажання заплатити їх, просимо зробити 
це до 31го  грудня, 2015 р.  і дякуємо тим, хто уже заплатив. 
    
                      
Бібліотека 
Парафіяльна бібліотека буде відчинена у першу і третю 
неділю після Служби Божої, а також кожної суботи під час 
заняття дітей в українській школі. Просимо бажаючих відвідати 
бібліотеку, подивитися що маємо нового. Запрошуємо 
добровольців допомогти в бібліотеці.  Просимо звертатися до 
Валентини Полець (612-781-8204) та Ольги Ярмулович (612-
379-4073). 
  

 
 

ЛАСКАВО  З АПРОШУ ЄТЬСЯ  всіх після Служби Божої до 
парафіяльної залі на солодощі, каву, і товариство. Так 
відбувається кожної неділі після Служби Божої, як не буде 
якихось поминальних чи парафіяльних обідів.  
 
 
Х Т О  М А Є  І Н Ф О Р М А Ц І Ї  про життя парафії та її плани, 
оголошення, звернення, подяки, повідомлення про хворого у 
лікарні чи вдома, просимо звертатися безпосередньо до 
священика. Інформації мають бути подані від 1го до 15го 
відповідного місяця, щоб вони  були  поміщені у наступому 
бюлетні  
 

Храмове свято. 
 

22го листопада ц.р. наша церква відсвяткувала храмове свято. 
На честь цієї важливої події, була відслужена спільна Свята 
Літургія разом із парафією Св.Катерини. До церкви завітали не 



тільки наші парафіяни, а також парафіяни з інших парафій, у 
тому числі і з вищезгаданної церкви. Після Служби Божої всі 
були запрошені до святкової зали, де на них чекав смачний 
обід. Окрім гарних вражень від святкових страв багато 
позитивних емоцій було отримано від виступу учнів суботньої 
школи, які декламували вірші українською мовою та співали 
пісні у супроводі викладача музики, Лариси Гісен. Не 
обійшлося і без подарунків у цей день. Церква-побратим, що 
знаходиться в смт. Буча, Київської області, в Україні, 
подарувала нам гарну ікону Св. Миколая, яка була привезена і 
представлена паном Олександром Полецем. 
Хочеться висловити велику подяку всім тим, хто зробив це 
свято таким теплим та радісним. А особливо дякуємо Марії 
Кірик та Василю Карпінському за фінансування обіду, а також 
Калині Павлюк, сім’ї Джулі Павлюк та Володимиру Вдовичину, 
та всім тим хто допомагав на кухні, та в залі.  
 

                                                               
Подала Вікторія Солнцева. 

 

  
 

Введення в Храм Пресвятої Богородиці. 
 

Є свята, сила яких полягає в події, що згадується; важливим, 
визначальним в них, вирішальним для долі людської є те, що 



відбулося; таким є свято Різдва Христового або свято 
Воскресіння; вирішальне значення має те, що дійсно в той 
день Бог став людиною і народився на землі , що саме в той 
день воскрес Господь, який помер хресною смертю заради 
нашого спасіння. І є свята, так само як і ікони, які розповідають 
нам про якусь внутрішню подію, навіть якщо їх історичні 
обставини не чітко ясні. Таким є свято Введення в храм 
Пресвятої Богородиці.  
Щоб історично в стародавньому Єрусалимі справді сталася та 
подія, яка описується в богослужбовій пісні, – навряд чи 
можливо, але вона повідомляє нам щось значніше, важливіше 
про Божу Матір, аніж фізичний Її вступ у Святеє Святих, який 
був заборонений і для Первосвященика. Це день, коли 
Пресвята Діва, Яка досягла тієї ранньої зрілості, яка робить 
дитину здатною особисто переживати, особисто сприймати і 
відгукуватися на таємничий дотик благодаті, коли, досягнувши 
цього віку, Вона вступила справді у Святеє Святих – не 
матеріальне Святеє Святих храму, а в ту глибину 
богоспілкування, яку історично Храм собою зображував. 
І з яким трепетом ми повинні читати в богослужбовій книзі 
слова, які приписуються з такою ніжністю, з такою глибиною 
Йоакиму і Анні: Дитино, йди! І будь для Того, Хто все тобі дав, 
приношенням і солодкими пахощами! Вступи в ту сферу, куди 
немає дверей; навчися таємниць і готуйся стати місцем 
помешкання Самого Бога… Як дивно подумати, що мати, 
батько можуть звернутися до дитини з такими словами: Зайди 
в ту глибину, вступи в ту таємницю, куди не ведуть ніякі речові 
двері, і приготуй себе бути приношенням Богові, солодким 
пахощами, місцем помешкання… Деякі отці Церкви і 
святитель Феофан так тлумачать значення цього вступу Божої 
Матері в храм, у Святеє Святих. Не зачеплена гріхом, не 
осквернена нічим, але вже здатна чистим серцем, не 
оскверненим тілом, не затьмареним розумом відгукнутися на 
святиню, на славу, на дивність Божу, трирічна Отроковиця 
посилається в ці глибини молитовного, споглядального 



спілкування. І в іншому місці того ж богослужіння ми читаємо, 
як Їй тихо каже Архангел Гавриїл, щоб Вона відкрилася Богові 
і приготувалася стати місцем оселення майбутнього 
Спасителя. Ось про що розповідає нам свято: про те, як з 
перших своїх кроків, навчена матір’ю і батьком, настановлена 
Ангелом, Вона входить в ті глибини молитви, безмовності, 
благоговіння, любові, споглядання, чистоти, які складають 
справжнє Святеє Святих. І хіба дивно після цього, що ми цей 
день святкуємо як початок спасіння: першою зі всіх творінь 
Пресвята Діва входить у ці непрохідні, неприступні глибини, 
вступає в те спілкування з Богом, яке буде рости і рости, 
незаплямованою, незатемненно, неоскверненно протягом 
всього Її життя, до моменту, коли, як пише один із західних 
письменників, Вона зможе, у відповідь на Божий поклик, 
промовити ім’я Боже всім розумом, всім серцем, всією волею, 
всім тілом Своїм, і, разом з Духом Святим, народити втілене 
Боже Слово. Так, в день цього свята справді відбувається для 
нас явлення цієї чудової події, початок цього зростання, а 
також дається нам і образ того, до чого ми покликані, куди нас 
кличе Господь: до Святого Святих. Так – ми опоганені; так – 
наш розум затьмарений; так – наші серця нечисті, так – наше 
життя гріховне, недостойне Бога. Але всьому є покаяння, яке 
може очистити нас і в думці, і в тілі, і в серці, виправити нашу 
волю, все життя наше зробити правильним, так щоб і ми могли 
увійти у Святеє Святих. І в цьому святі, в словах, які я 
прочитав на початку, виголошених немов би Йоакимом та 
Анною, хіба немає заклику до кожної матері і до кожного 
батька, щоб з ранніх років – з миті, коли дитина може щось 
хоча б якщо не розумом зрозуміти, то чути серцем, сприймати 
чуйністю, прийняти благодать – сказати і нашим дітям: вступи 
благоговійно, трепетно в ту сферу, куди ніякі двері – ані 
церковні, ані розумові, ані інші не вводять, а лиш німе, 
трепетне передстояння перед Богом, – те Святеє Святих – з 
тим, щоб вирости в повну міру зростання Христового, і стати 
дітьми нашого Небесного Отця.  



Святий апостол Андрій Первозванний. 

Святий апостол Андрій Первозванний був з роду єврейського, 
з Віфсаїди Галілейської, рибалка, брат Апостола Петра. 
Спочатку він був учнем Іоанна Хрестителя. Як тільки 
Предтеча, поглянувши на Ісуса, що проходив поблизу, сказав: 
«Ото Агнець Божий!», Андрій пішов за Ісусом і став Його 
першим учнем. Він тому і названий Первозванним. Коли Ісус 
проходив біля моря Галілейського, то Петро і Андрій ловили 
рибу. Господь їх покликав за Собою, сказавши: «Ідіть за Мною. 
Я зроблю вас ловцями людей» (Мф. 4, 18 - 19)/ 
Апостол Андрій займає почесне місце серед 12 Апостолів. 
Христос дав апостолам владу над нечистими духами, щоб їх 
виганяли вони, щоб оздоровлювали всяку недугу та неміч 
всяку (Мф. 10, 1). Поміж чотирьох Учнів Господа, Андрій 
удостоєний Його довіри слухати пророцтво про майбутню 
долю Церкви і світу (Мк. 13, 3 - 5). Зіславши на апостолів Духа 
Святого, Ісус Христос разом з іншими апостолами дав Андрію 
владу прощати гріхи (Ін. 20, 23). Слово Боже Андрій 
проповідував у багатьох країнах Азії та Європи. Для проповіді 
Євангелія він здійснив три подорожі. Перша подорож була в 
Антіохію Сирійську, в Тіану,в Синоп. З Синопа Первозванний 
прибув у Амасію, що на березі Понта; відвідав також 
Трапезонт, звідти попрямував до Іверії, а далі в землю 
Парфян і повернувся до Єрусалима на свято Пасхи. 
Після свята П'ятдесятниці Апостол Андрій вирушив у свою 
другу подорож для проповіді Євангелія і розбудови церков. З 
Єрусалима він знову прибув у Антіохію Сирійську, далі у Ефес, 
Лаодикію, Нікею, де Апостол Андрій пробув два роки і 
багатьох язичників навернув до віри Христової. Потім 
попрямував до Нікомідії, звідти відплив морем у віфанське 
місто Халкидон, відвідав Іраклію і Амстриду, в якій залишався 
тривалий час, просвіщаючи багатьох світлом Євангелія. 
Із Амастриди прибув у місто Харакон. Далі поплив до Синопа. 
З великим успіхом проповідував віру Христову в Неокесарії, 



дістався міста Самосата у Вірменії, звідти повернувся в 
Єрусалим на Пасху. Із Єрусалима Андрій Первозванний 
вирушив у третю і останню свою подорож для навернення в 
Христову віру язичників та іудеїв. Прибув в Едес, відвідав 
Сванетію, дійшов до Осетії, звідки рушив до Абхазії і 
зупинився в місті Севасті (Сухумі), потім морем дістався землі 
Джієстов. Далі відвідав приморське місто Воспор (Керч). 
Прямуючи вздовж південного берега Тавриди, відвідав 
Феодосію, а далі рушив до Херсонеса. 
Припускають, що Апостол Андрій поплив по Дніпру в Скіфію. З 
описів письменників III ст. Іполита і Оригена відомо, що 
Первозванний Апостол відвідав місця, де згодом виник Київ. 
Преподобний Нестор Літописець оповідає: «Бачите гори ці, - 
сказав Апостол своїм учням, - на цих горах засяє благодать 
Божа і буде велике місто і багато церков буде споруджено 
Господом». Від гір київських Апостол Андрій дійшов до озера 
Ільменя. 
Повернувшись у Херсонес, святий Андрій знову відвідав 
Воспор, звідти переплив Понт і втретє побував у Синопі, де 
вже утвердилось християнство. Далі він відвідав Візантію. Там 
він рукоположив єпископа Стахія, одного з 70 учнів Христових. 
З Візантії Первозванний прибув у фракійське місто Іраклію і 
там багато язичників навернув до віри Христової. Потім 
Апостол Андрій утвердив віру християнську в Пелопоівесі і в 
місті Патрах. Тут начальник області злий язичник Егей, 
побачивши, що багато язичників стали вірити в Христа, в тому 
числі і його дружина, кинув Апостола Андрія до в'язниці. Та 
в'язниця для нього стала храмом, куди сходились християни 
послухати рятівне слово Андрія. Тоді Егей засудив Андрія 
Первозванного до страти розп'яттям на хресті.  
Оскільки хрест, на якому він був розп'ятий, мав форму літери 
X, він називається хрестом Апостола Андрія. Два дні тривали 
страждання Андрія, він же до самої смерті продовжував 
навчати людей, що стояли біля хреста. 30 листопада 70 р. 
після Р. X. Апостол Андрій відійшов до Господа. Пресвітери і 



диякони ахайські поховали святе тіло Первозванного й 
описали історію його мук в невеликому посланні, яке 
збереглось до наших часів. Цар Константій, довідавшись від 
одного священика про мощі Апостолів Андрія і Луки, 
організував їх перенесення в храм святих Апостолів. 
У 355 р. мощі Андрія Первозванного були перенесені в храм 
святих Апостолів і покладені між гробницями святого 
Євангеліста Луки і святого Тимофія - учня Апостола Петра. Від 
часу перенесення мощей святого Апостола Андрія 
Первозванного пам'ять про нього почали святкувати 30 
листопада ще урочистіше. В IV ст. святі отці Григорій 
Богослов, Іоанн Золотоустий, Прокл та інші прославляли 
Первозванного в своїх проповідях. У V ст. свт. Анатолій 
Константинопольський, у VII – св. Андрій Єрусалимський, у VIII 
ст. прп. Іоанн Дамаскін, свт. Герман Константинопольський та 
інші написали багато хвалебних пісень на честь ап. Андрія 
Первозванного, які і нині співають в Православній Церкві.  
13 грудня в Константинополі патріарх з 12 архієреями служить 
урочисту літургію, яка буває чотири рази на рік: на Пасху, 
Різдво Христове, на П'ятидесятницю і - на Андрія. 
Пам’ять святого апостола Андрія Первозванного урочисто 
вшановується і в Україні, оскільки цей учень Христів 
вважається апостолом українським і Церква Православна 
вірить в те, що його святі ноги стояли на Київських горах і що 
він благословив нашу рідну землю. На місці де стояли стопи 
святого Апостола нині височіє прекрасна Андріївська церква 
окраса Золотоверхого Києва. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Члени Церковної Управи 2015 р.  
 

 
Настоятель Прот. Євген Кумка 612.379.2280 

Голова Ілько Перчишин 612.270.9345 

1ший заступник Юрій Лучко 612.788.2763 

2гий заступник Віктор Лобзун 763.546.9568 

Сeкретар:   

Фін. Секретар Степан Коноплів 763.781.6010 

Cкарбник Марія Кірик 612.327.5536 

Куль. Освіт. Реф. Калина Павлюк 763.571.0620 

Вільний член Петро Плювак 763.546.8979 

Трости Кіра Цареградська 651.452.2987 

 Орися Бобчек 703.346.0485 

 Юлія Павлюк 651.439.7702 

 Iван Прокопюк 612.481.7315 

 Діана Пасічник 763.560.8796 

Контрольна Комісія Маруся Семенюк 612.331.8475 

 Петро Гахoв 612.788.8762 

 Мирослава Мосейчук 763.423.3182 

 
2015 Church Board Members  

 
Pastor V. Rev. Evhen Kumka 612.379.2280 

President Elko Perchyshyn 612.270.9345 

1st Vice President Yuri Loutchko 612.788.2763 

2nd Vice President Viktor Lobzun 763.546.9568 

Secretary   

Financial Secretary Steve Konopliv 763.781.6010 

Treasurer Mariya Kiryk 612.327.5536 

Cultural Chair Jackie Pawluk 763.571.0620 

Member at Large Petro Pluwak 763.546.8979 

Trustees Kira Tsarehradsky 651.452.2987 

 Orysia Bobcek 703.346.0485 

 Julie Pawluk 651.439.7702 

 Ivan Prokopiuk 612.481.7315 

 Diana Pasichnyk 763.560.8796 

Controlling Committee Maria Semeniuk 612.331.8475 

 Peter Hachow 612.788.8762 

 Myroslava Moseychuk 763.423.3182 

 

 



У  г р у д н і  д е н ь  н а р о д ж е н н я  м а ю т ь :  

D e c e m b e r  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n s :  

 
2 го Манті Сван 2nd Monty Swann 

3 го Анна Гуща 3rd Anna Huscha 

3го Євген Халецький 3rd Eugeniy Khaletskiy 

5го Ілько Перчишин (мол.) 5th Elko Perchyshyn (Jr.) 

8 го Марія Корлюка 8th Maria Korluka 

13го Кіра Цареградська 13th Kira Tsarehradsky 

16 го Ліда Ярмулович 16th Lydia Jarmulowicz 

17го Калина Павлюк 17th Jackie Pawluk 

18 го Вінцент Каркоць 18th Vincent Karkoc 

19го Роберт Інґрасія 19th Robert Ingrassia 

20го Людмила Джонсон 20t Ludmila Johnson 

21го Ольга Призбіла 21st Olga Przybilla 

23го Василь Мосейчук 23rd Vasyl Moseychuk 

23го Проф. Андрій Медведів 23th Prof. Andriy Medvediv 

25го Марія Білик 25th Maria Bilyk 

25го Марина Човган 25th Mryna Chowhan 

27го Катерина Джонсон 27th Katerine Johnson 

28го Соня Шевчук 28th Sonia Shewchuk 

31го Клара Руф 31st Klara Ruf 
 

 

 

 

 

 

Щиросердечно вітаємо всіх вище перечислених парафіян та 
прихожан з днем народження. Бажаємо всім міцного здоров'я, 
щастя, радості, успіхів у всьому та Божого благословіння на 
МНОГІ, МНОГІ ЛІТА! 
Birthday greetings to all of the parish members and visitors listed 
above.  Best wishes for good health, prosperity, happiness, success, 
and all God’s blessings for many years to come. 
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Schedule of services for the month of December 2015 

 
 

Sunday, 6th 
 

 

St. Katherine’s feast day.  No church services 
at our church.  Everyone is invited to St. 
Katherine’s Church. Meeting of Bishop Daniel at 
9:30 a.m. The Holy Liturgy begins at 10:00 a.m.  

 

Sunday, 13th 
 

 

28th Sunday after Pentecost. . 
10:00 a.m. Divine Liturgy. 

 

Sunday, 20th
 

 

29th Sunday after Pentecost.  
8:45 a.m. Pro Liturgy in English. 
10:00 a.m. Divine Liturgy. 
 

Sunday, 27th 
 30th Sunday after Pentecost. Holy Forefathers. 

10:00 a.m. Divine Liturgy. 
Memorial Service (Panakhyda) for the soul of  
Maria Odemann.  
  

      

  Looking Ahead……... 
 
 

 

THE NEXT  CHURCH BO ARD M EETING  is scheduled for 
Sunday, December 9th at 6:30 p.m. in the church hall.   

 
The Ukrainian school is sponsoring st. N icholas day 
on Sunday, December 20th immediately following the liturgy. 

  

N E W S  A N D  N O T E S . . .  
 
 

W E  E X T E N D  O U R  D E E P E S T  S Y M P A T H Y  to the 
Denysiuk’s family upon the death of their mother, Irene Denysiuk, 
who passed away on the 16th of November. May her memory be 
eternal!   
  
 

 



M EM BERSHIP  DUES .  This year dues for non-pensioners 
will be $165 per person and $115 per person for pensioners.  Any 
member who hasn’t paid their dues for this year, and would like 
to do so, is encouraged to settle their account by December 31, 
2015.  Thanks to all parishioners who have already done so.   
  
 Library 
The Parish Library will be open on the first and third Sunday after 
the Liturgy as well as on every Saturday during the Ukrainian 
School session.  Please visit the library to see what’s new, check 
out a book and/or video.  Volunteers are welcome to help in the 
library. Please contact Valentina Poletz (612-781-8204) or Olga 
Jarmulowycz (612-379-4073). 
  

 
 

FELLOWSHIP COFFEE HO UR – Everyone is invited to the 
church hall every Sunday after Liturgy for refreshments and 
fellowship with the exception of the Sundays when memorial 
services or church dinners are planned.  Many thanks to those 
who have volunteered in the past and to those who will volunteer 
to host future coffee hours. 

   

 

 St. Nicholas Holyday. 
 

It is not surprising that on the Day of Saint Nicholas, the 
Wonderworker, who for centuries has been a beloved Saint 
among Orthodox Christians all over the world and is especially 
famous for His generosity and His love to give presents, – we also 
expect a gift from him… But let us realize first that He Himself is 
being a magnificent gift of God to our Church and to every one of 
us. How did we get such a remarkable gift from God? How was 
Saint Nickolas chosen to become a Bishop? God Himself granted 
us such a present. It happened in the 4th century in the Greek 
town of Myra in Asia Manor (nowadays it is Turkish and called 
Demre). When the Archbishop of that city reposed, the Bishops of 



the whole region – Lycia – gathered together for choosing a new 
one. To decide who is the most deserving of such an honorable 
title – is always a very hard task. After the intense prayer of all the 
assembled hierarchs, the elder Bishop had a revelation that they 
should make a bishop that very priest who would enter the town 
Cathedral first in the early morning… Having returned from his 
pilgrimage to the Holy Land and being unaware of the events that 
took place in His absence, Presbyter Nicholas, as was His 
custom, entered His church at the dawn of the day. The hierarch, 
who was granted the heavenly revelation, by that time had 
already been waiting at the entrance and discovered to the priest 
the Will of God about Him…The same day future Saint Nicholas 
was ordained a Bishop. What spiritual gifts can we receive from 
Saint Nickolas today? First of All, it is God’s Blessing, which Saint 
Nickolas passes onto us by His benefactive right hand. 
The Second gift is the Teaching of Jesus Christ that is symbolized 
by the Book of the Gospels that Saint Nicholas holds in his left 
hand. And this is the most important Present that this Saint wants 
to give to us, because, He, first of all, is the Servant of God and 
the Teacher of the Church: on the icon He is always depicted with 
the Holy Bible-which by Itself is the Word of God, the Almighty 
Wisdom and the Eternal Life! And today we pray God to grant us 
to be alike that Holy hierarch of our church, about whom the hymn 
– kontakion sings that “He kept the commandments of the 
Gospels of Jesus Christ and sacrificed His own soul for His flock!” 
Let us plead God to give us strength in order to stay always 
faithful to the Truth of the New Testament by the act of self—
sacrifice! Let us also beg God to vouchsafe for us more of such 
true and good spiritual Shepherds as was Saint Nicholas! 
 

Entry of the Mother of God into the Temple 
If a tree is known by its fruit, and a good tree bears good fruit (Mt. 
7:17; Lk. 6:44), then is not the Mother of Goodness Itself, She who 
bore the Eternal Beauty, incomparably more excellent than every 
good, whether in this world or the world above? Therefore, the 



coeternal and identical Image of goodness, Preeternal, 
transcending all being, He Who is the preexisting and good Word 
of the Father, moved by His unutterable love for mankind and 
compassion for us, put on our image, that He might reclaim for 
Himself our nature which had been dragged down to uttermost 
Hades, so as to renew this corrupted nature and raise it to the 
heights of Heaven. For this purpose, He had to assume a flesh 
that was both new and ours, that He might refashion us from out of 
ourselves. Now He finds a Handmaiden perfectly suited to these 
needs, the supplier of Her own unsullied nature, the Ever-Virgin 
now hymned by us, and Whose miraculous Entrance into the 
Temple, into the Holy of Holies, we now celebrate. God 
predestined Her before the ages for the salvation and reclaiming 
of our kind. She was chosen, not just from the crowd, but from the 
ranks of the chosen of all ages, renowned for piety and 
understanding, and for their God-pleasing words and deeds. 
In the beginning, there was one who rose up against us: the 
author of evil, the serpent, who dragged us into the abyss. Many 
reasons impelled him to rise up against us, and there are many 
ways by which he enslaved our nature: envy, rivalry, hatred, 
injustice, treachery, slyness, etc. In addition to all this,he also has 
within him the power of bringing death, which he himself 
engendered, being the first to fall away from true life. God is born 
of the spotless and Holy Virgin, or better to say, of the Most Pure 
and All-Holy Virgin. She is above every fleshly defilement, and 
even above every impure thought. Her conceiving resulted not 
from fleshly lust, but by the overshadowing of the Most Holy Spirit. 
Such desire being utterly alien to Her, it is through prayer and 
spiritual readiness that She declared to the angel: ““Behold the 
handmaiden of the Lord; be it unto Me according to thy word”” (Lk. 
1:38), and that She conceived and gave birth. So, in order to 
render the Virgin worthy of this sublime purpose, God marked this 
ever-virgin Daughter now praised by us, from before the ages, and 
from eternity, choosing Her from out of His elect. 
 

 



    
VALENTINA YARR – Realtor, CRS,GRI         Edina Realty 
Direct: (651) 639-6394                                     2730 Snelling Ave. North 
Cell:    (612) 751-0200                                     Roseville, MN 55113 
Fax:    (651) 639-6418 

valentinayarr@edinarealty.com            www.valentinayarr.edinarealty.com 

LUBA PERCHYSHYN                               Ukrainian Gift Shop 
                                                                 1008 North 5th St. 
Tel: (612) 788-2545                                    Minneapolis, MN 55411 
www.ukrainiangiftshop.com  
========================================================= 
VIKTOR LOBZUN – owner                       Viktor’s services 
Janitorial Services – Commercial &              3740 Saratoga Ln. No. 
Residential                                                    Plymouth, MN 55441 
Office: (763) 546-9568           Other Services: Window Cleaning – Handyman 
Cell: (612) 281-8640             Parties Services: Wait Staff, Set-Up & Clean Up 
=========================================================  
Nick & Danielle Radulovich –            Kozlak-Radulovich Funeral Chapel 
Owners                                              1918 University Ave. NE 
Office: (612) 789-8869                         Minneapolis,MN 55418 

www.kozlakradulovich.com  

JULIE M. PAWLUK –                                           HHPM 
Attorney at law                                      900 Long Lake Road. Suite 330 
Office: (763) 566-8832                            New Brighton, MN 55112 
Fax:    (763) 566-9214 
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