


Парафіяльна управа церкви 
св. Михаїла і св. Юрія вітає 
всіх батьків з нагоди Дня 
Батька, та запрошує всіх 
парафіянів і прихожанів на річний 
парафіяльний пікнік, який 
відбудеться у неділю, 26го червня 
ц.р. в Кордіяк  парку у Колумбія 

Гайтс. Початок о 12:30 годині дня.
    

ЗГАДАЙМО І ПОМОЛІМОСЬ ЗА ЗДОРОВ'Я наших братів і 
сестер:  

Валентини  Єрмоленко,  яка  перебувала  в  лікарні,  а  тепер 
проходить терапію в реабілітаційному центрі. 
Redeemer Health & Rehab Center
625 W. 31st St.  Room 123B
Minneapolis, MN  55408
Тел. (612) 825-2510
Heхай  добрий  Господь  Бог  допоможе їй  перебороти  недугу  і 
повернутись до повного здоров'я.

ВИСЛОВЛЮЄМО  ЩИРІ  СПІВЧУТТЯ Юлії Павлюк, Володимиру 
Вдовичину та всій їхній родині, в звязку із смертю їхньої матері 
Ольги Павлюк, яка відійшла  у вічність 6го травня цього року. 
Вічна їй пам’ять!

 ПОЖЕРТВИ НА ВИДАВНИЦТВО “БЮЛЕТНЯ”
Слідуючі подані читачі щедро подарували гроші на видавництво 
"Церковного бюлетня."   Хто має бажання подарувати гроші на 
видавництво  "Бюлетня"   звертайтеся  безпосередньо  до 
скарбника.  Дякуємо Вам за Вашу підтримку.

Віктор Недовба $20.00



Тетяна Давидович $10.00
Наталія Мартиненко $35.00
Мері Шмідт в пам’ять А. Бас $25.00

 
ЛАСКАВО  ЗАПРОШУЄТЬСЯ  всіх  після Служби Божої до 
парафіяльної  залі  на  солодощі,  каву,  і  товариство.   Так 
відбувається  кожної  неділі  після  Служби  Божої,  якщо  не  буде 
якихсь поминальних чи парафіяльних обідів.  

БІБЛІОТЕКА:  Парафіяльна бібліотека отримала від пані Кіри 
Цареградської цікаву нову книжку пісень Володимира Байкіна на 
слова українських поетів.   Також пан Олександер Полець 
подарував два DVD фільми: «Вперед за скарбами гетьмана», 
комедійний фільм про пошук скарбів гетьмана Полуботка та 
«Князь Данило Галицький», історичний фільм який висвітлює 
розбиття татаро-монгольської орди.  Щиро дякуємо за щедрі 
подарунки.  Парафіяльна бібліотека буде відчинена у першу і 
третю неділю після Служби Божої.  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).

Свята П’ятидесятниця

Виконуючи повеління,  яке дав Спаситель апостолам на 
Єленнській горі,  учні Христові не відлучалися з Єрусалиму 
чекаючи Утішителя, якого Господь Ісус Христос обіцяв по своєму 
вознесінні  на  небо,  послати  їм  від  Отця.
На  десятий  день  після  Вознесіння,  коли  юдеї  святкували 
П’ятидесятницю  –  пам’ять  Синайського  законодавства,  всі 
апостоли разом з Божою Матір’ю та іншими учнями Христовими 
перебували в одній світлиці в Єрусалимі – Сионській  горниці.  
Раптом зчинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив 



увесь дім де в молитві  перебували Господні ученики - повідає 
нам Книга Діянь святих апостолів.  І  з’явилися вогненні  язики і 
зупинилися по одному на кожному з них.  Всі  сповнилися Духа 
Святого і  стали славити Бога різними мовами, яких раніше не 
знали.  Цим  Дух  Святий  дав  спроможність  і  силу  апостолам 
виконувати веління свого Божественного Вчителя проповідувати 
Євангеліє  всьому творінню у всіх  кінцях та  для різних  народів 
світу.  У вигляді ж вогненних язиків Святий Дух зійшов на знак 
того, що саме Він володіє очищаючою силою, котра спалює наші 
гріхи, освячує і зігріває душі. Дух святий є просвіщаючим світлом 
віри  і  зігріваючим  теплом  любові.

День  П’ятидесятниці,  зішестя  Святого  Духа  іменується  Днем 
Святої  Трійці,  оскільки  цього  дня  розкрилася  світові  дія  всієї 
Святої Трійці – її Трьох іпостасей, і люди навчилися поклонятися 
і  прославляти  Три  лиця  єдиного  Божества.
Одкровення про Святу Трійцю, а все, що ми знаємо про Бога, ми 
черпаємо  з  Божественного  Одкровення,  Божою  милістю  і 
промислом, було затримане до часів Нового Заповіту, до тих пір, 
поки не прийшов в світ Син Божий, Господь наш Ісус Христос, що 
приніс  повноту  Божественного  Одкровення.
Послання та зшестя Святого Духа, явилося послідовним явищем 
за  подією  прославлення  Сина  Божого,  Господа  нашого  Іуса 
Христа,  оскільки  він  своїми  стражданнями  і  смертю  розрушив 
перепону  спілкування  Бога  з  людиною.  Зійшовши  в  день 
П’ятидесятниці  на  апостолів  та  учнів  христових  у  вигляді 
вогненних язиків, він і  після зшестя  ніколи не залишав їх,  але 
завжди діяв в них,  а сьогодні діє в поширеній ними по всьому 
світу  Церкві.  Без  Духа  Святого  не  можливо  увірувати  в  Ісуса 
Христа.  Тільки силою і  дією Святого Духа усвоюються заслуги 
Христові і виправдання, придбане Його стражданнями і смертю, і 
таким  чином  загальне  викуплення  стає  надбанням  кожного 
особисто. В цьому полягає дія святого Духа, яка розпочалася в 
день  П’ятидесятниці  і  продовжується  і  в  наші  дні.
Живоначальна Трійця — найвеличніша таємниця. Свята Церква 
вчить нас, виходячи з Одкровення Божого, що Бог - єдиний по 



істоті і троїчний в особах – Отець, Син і Дух Святий. Отець є Бог,  
Син  є  Бог,  Святий  Дух  є  Бог,  але  це  не  три  Боги,  а  три 
Божественних лиця є один  і той же Бог, тому що всі три лиця 
мають одне і те ж єство, одне і те ж Божество, одну владу, одну 
славу,  одне  поклоніння.  Бог  один.  Іпостасі  святої  Трійці  не 
зливаються і не розділяються. І ця догматична істина є основою 
Християнської  віри.

Свята Трійця — Бог Єдиний по суті і Троїчний в Особах: Отець, 
Син і  Дух Святий — є найбільша таємниця християнської віри. 
Перед  свідомістю  шукаючого  порятунку  першою  у  ряді 
догматичних істин стоїть істина буття Бога, Єдиного сутністно і 
Троїчного  в  Особах.
Важко  і  неможливо  людському  розуму  повністю  зрозуміти,  що 
таке Бог Троїчний в Особах і Єдиний сутнісно. Як можуть бути 
три одним і  один — трьома? Збагнути важко,  але тому це і  є 
Таїнство. Свята Церква учить, що всяка таємниця, що стосується 
Божества  і  духовного  життя,  пізнається  і  осягається  самим 
життям  людини  через  зусилля  і  через  релігійний  досвід.
Щоб пізнати Божественну таємницю, людина повинна перш за 
все увійти до сфери божественної духовності, бо тільки подібним 
пізнається  подібне.

Охоронниця  Божественного  Одкровення  і  знання  —  свята 
Церква  Христова  веде  людину  по  шляху  постійного  пізнання. 
Вона дає нам в допомогу образні  порівняння,  символи.  Бог,  в 
Святій  Трійці  поклоняємий,  відкриває  Себе  світу  і  людям, 
настільки,  наскільки  це  корисно  і  спасено  людині,  в  історії 
домобудівництва  нашого  спасіння,  у  всьому  оточуючому  нас 
світі.  Символ і  присутність Святої Трійці ми бачимо у всьому і 
усюди. Своїм розумом і просвітленою вірою ми можемо дійти до 
розуміння  деяких  таїн,  якщо  порівняємо  їх  з  природними 
явищами.  Так  і  з  таємницею  Святої  Трійці.
Подивимось на струмок. Він має джерело, русло і воду. Всі три 
речі в сукупності і складають струмок. І без будь якої з них він 



перестає  ним  бути.
Подивимось на сонце. Ми бачимо лише одне тіло, ціле світло і 
ціле тепло. Однак світло не є сонячним колом чи теплом, , як і  
тепло  не  є  сонцем  чи  світлом.  Три  різні  речі  в  одній  істоті 
нероздільні  і  різні  одночасно.
Поглянемо  на  дерево.  Є  одна  річ,  що  починається  з  кореня, 
розвивається в стовбурі і  завершується в листі та плодах. Три 
різні речі в одній. Ці порівняння взяті із матеріального світу, який 
як  ехо  відображає  нам  Творця.
Кожний з нас носить в собі образ Святої Трійці. Бог сказав при 
створенні  Адама:  «Створимо  людину  за  образом  Нашим,  за 
подобою Нашою». Адам, по вченню Симеона Нового Богослова, 
завдяки єднанню з Богом-Світлом, був по благодаті потрійним: 
складався з тіла, душі і благодаті Божественного Духу. В нашій 
душі, яка в єстві своєму є образ Бога єдиного, є розум—образ 
Бога Отця; є пізнання, яке походить від розуму, — образ Сина; є 
любов,  яка  виходить  від  розуму,  —  образ  Святого  Духа.
Ми  —  образ  Святої  Трійці,  наше  тіло—храм  Божий.  Будемо 
гідними носіями образу і подоби Божої, гідними Отця, що створив 
нас,  Сина,  що  викупив  нас,  і  Духа  Святого,  що  освятив  нас.

День П’ятидесятниці іменують днем народження Церкви. Саме з 
цього дня, Дня зішестя Святого Духа, який перетворив боязких 
галілейських рибарів на  громогласних проповідників Благої Вісті 
Христового вчення, бере початок Свята Христова Церква, яку по 
слову  Спасителя,  -  не  взмозі  перемогти  і  пекло.
Отримавши Духа святого Апослол Петро вийшов на свою першу 
проповідь, після якої увірували у Христа та прийняли хрещення 
близько трьох тисяч юдеїв. Так від дня зішестя Святого Духа віра 
християнська  стала  швидко  поширюватись  і  зростати.  Щодня 
збільшувалась  кількість  віруючих  у  Господа  Іісуса  Христа. 
Навчені  Святим  Духом,  апостоли  сміливо  проповідували  про 
Сина Божого, про Його страждання за нас і Його Воскресіння із 
мертвих.  Господь  же  допомагав  ї  великими  численними 
чудесами ,  які  чинили  апостоли ім’ям  Господа  Іісуса  Христа.  



У  ч е р в н і  д е н ь  н а р о д ж е н н я  м а ю т ь :

J u n e  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n s :

5го Іван Головко 5th Ivan Golovko
11го Bіктор Лобзун 11 th Viktor Lobzun
15го Леонід Ярмулович 15 th Leonid Jarmulowycz 
16го Микола Ріленд 16 th Nicholas Rieland
19го Микола Коноплів 19 th Nicholas Konopliv
20го Ольга Ярмулович 20 th Olga Jarmulowycz
22го Марія Пундик 22 th Maria Pundyk
23го Олександр Чайників 23 th Alexande
24го Меліса Чайників 24 th Melissa Chainykiv

25го Поліна Коробейко
 
25 th Polina Korobeyko

25го Ігор Куданович 25 th Ihor Kudanovych
27го Ірина Кушнір 27 th Irene Kushnir
29го Леся Головко 29th

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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Члени Церковної Управи 2011 р.

Настоятель Прот. Євген Кумка 612.379.2280
Голова Валентина Яр 612.789.6622
1ший заступник Василь Мосейчук 612.532.6571
2гий заступник Віктор Лобзун 763.546.9568
Ceкретар: Наталя Мартиненеко 651.686.5374
Фін. Секретар Степан Коноплів 763.781.6010
Cкарбник Марія Кірик 612.327.5536
Куль. Освіт. Реф.
Вільний член Петро Плювак 612.850.9287
Трости Кіра Цареградська 651.452.2987

Андрій Каркоць 612.379.0897
Юлія Павлюк 651.439.7702
Iван Прокопюк 612.481.7315
Леся Ґелецінська 612.331.3541

Контрольна Комісія Маруся Семенюк 612.331.8475
Петро Гахoв 612.788.8762
Мирослава Мосейчук 763.473.3182

2011 Church Board Members 
Pastor V. Rev. Evhen Kumka 612.379.2280
President Valentina Yarr 612.789.6622
1st Vice President Vasyl Moseychuk 612.532.6571
2nd Vice President Viktor Lobzun 763.546.9568
Secretary Natalie Martynenko 651.686.5374
Financial Secretary Steve Konopliv 763.781.6010
Treasurer Maria Kiryk 612.327.5536
Cultural Chair
Member at Large Peter Pluwak 612.850.9287
Trustees Kira Tsarehradsky 651.452.2987

Andrij Karkos 612.379.0897
Julie Pawluk 651.439.7702
Ivan Prokopiuk 612.481.7315
Oleksandra Gelecinskyj 612.331.3541

Controlling Committee Maria Semeniuk 612.331.8475
Peter Hachow 612.788.8762
Myroslava Moseychuk 763.473.3182



Schedule of Services for the Month of June 2011

Wed-sday, 1  st  Great Vespers.
6:00 p.m.

Thursday, 2  nd  The Ascension of Christ.
10:00 a.m.  Divine Liturgy. 

Sunday,  5  th   7th Sunday after Easter
 8:45 a.m.    Pro liturgy in english.
 10:00 a.m.  Divine liturgy. 
  Panakhyda for the soul of Anna Verbovy.

Saturday, 11  th  Soul Saturday
10:00 a.m.  Divine Liturgy. 

Sunday, 12  th  PENTECOST.
10:00 a.m.  Divine Liturgy.

Monday, 13  th  Spirit Day
10:00 a.m.  Divine Liturgy. 

Sunday, 19  th  1ST Sunday after Pentecost.
 8:45 a.m.    Pro Liturgy in English. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy.
 Father’s Day Moleben

Sunday, 26  th   2ND Sunday after Pentecost.
 10:00 a.m.  Divine Liturgy.

       Looking Ahead……...

THE NEXT CHURCH BOARD MEETING  is scheduled for 
Wednesday, June 8th  at  7:00 p.m. in the church hall.  

ST. OLGA’S SISTERHOOD  will hold its next meeting on 
Monday, June 6th at 12:30 p.m. in the church hall. If you are not 
currently a member, please consider joining and working together 
towards the good of our Ukrainian Orthodox Church.  



The  Parish  Board  of  St. 
Michae’ls  and  St.  George’s  UOC 
greetings  all  of  our  fathers  with 
Father’s  Day  and   invites  all 
parishioners , their  families  and 
fr iends, to  our annual  Church Picnic 
on Sunday,  June 26th,  2011 which  will 

take  place  at  Kordiak  Park   in  Columbia  Heights beginning  at 
12:30 p.m.

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

Please remember to pray for those who are ill:
Valentyna Yermolenko – was in the hospital and now  is 
recuperating at Rehab Center.
625 W. 31st St. Room 123B
Minneapolis, MN  55408
Tel: (612) 825-2510
May  the good Lord  help  her  through her  illness  to  make a full  
recovery.

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  t o  July  Pawluk, 
Walter  Wdowychyn  and  all  their  family,  upon  the  death  of  their 
mother Olga Pawluk, who passed away on May 6 t. May her memory 
be eternal! 

 
Church  bulletin  donations:  The  following  individuals  have 
generously donated to the publication of the Church Bulletin.  Anyone 
wishing  to  make  a  donation  to  the  Bulletin  kindly  make  your 
contributions  directly  through the  church  treasurer.  Thank  you  for 
your support.

Victor Nedovba $20.00
Tatiana Dawydowycz $10.00



Natalie Martynenko $35.00
Mary Schmidt in memory 
of Anne Bas

$25.00

 
Fellowship  coffee  hour  –  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. 

The family of Anne Bas would like to offer a sincere thank you to 
Father Kumka, choir director Andriy Karkos and participating choir 
members, all who helped with the luncheon, and the many friends 
who joined us at the panakhyda and funeral services. We are also  
grateful for those who sent get well messages during Anne’s illness, 
as well as those who expressed their sympathy following her recent  
death. The kindness and caring extended to our family was a great  
comfort. May  God bless you.

                                    
 In loving appreciation, the Bas family.   

 
LIBRARY:  Our  Parish  Library  has  received  from  Mrs.  Kira 
Tsarehradsky  an  interesting  new  songbook  by  Volodymyr  Baikin 
written to the words of Ukrainian poets.  Also Mr. Alexander Poletz 
has donated two DVD films, “Forward, after the Hetman’s treasures”, 
a  comedy  film,  searching  for  Hetman  Polubotok,s  treasures,  and 
“Kniaz Danylo Halytskyj”, a historical film shows the defeat of Tatar-
Mongol  horde.    We  are  sincerely  grateful  for  your  generous 
donations.  The  Parish  Library  will  be  open  on  the  first  and  third 
Sunday after the Liturgy.  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).



Pentecost: The Descent of the Holy Spirit

In the Old Testament Pentecost was the feast which occurred fifty 
days after Passover. As the passover feast celebrated the exodus of 
the  Israelites  from  the  slavery  of  Egypt,  so  Pentecost  celebrated 
God's gift of the ten commandments to Moses on Mount Sinai. 

In the new covenant of the Messiah, the passover event takes on its 
new meaning as the celebration of Christ's death and resurrection, 
the "exodus" of men from this sinful world to the Kingdom of God. 
And in the New Testament as well, the pentecostal feast is fulfilled 
and made new by the coming of the "new law," the descent of the 
Holy Spirit upon the disciples of Christ. 

When the day of Pentecost had come they were all together in one 
place. And suddenly a sound came from heaven like the rush of a 
mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And 
there appeared to them tongues as of fire, distributed as resting upon 
each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit ... (Acts 
2:1-4).

The Holy Spirit that Christ had promised to his disciples came on the 
day of Pentecost (Jn 14:26, 15:26; Lk 24:49; Acts 1:5). The apostles 
received "the power from on high," and they began to preach and 
bear witness to Jesus as the risen Christ, the King and the Lord. This 
moment has traditionally  been called the birthday of  the Church.  

In the liturgical services of the feast of Pentecost, the coming of the 
Holy Spirit is celebrated together with the full revelation of the divine 
Trinity: Father, Son, and Holy Spirit. The fulness of the Godhead is 
manifested with the Spirit's coming to man, and the Church hymns 
celebrate this manifestation as the final act of God's self-disclosure 
and  self-donation  to  the  world  of  His  creation.  For  this  reason 
Pentecost Sunday is also called Trinity Day in the Orthodox tradition. 



Often on this day the icon of the Holy Trinity -- particularly that of the 
three angelic figures who appeared to Abraham, the forefather of the 
Christian faith - is placed in the center of the church. This icon is 
used with the traditional pentecostal icon which shows the tongues of 
fire  hovering  over  Mary  and  the  Twelve  Apostles,  the  original 
prototype  of  the  Church,  who  are  themselves  sitting  in  unity 
surrounding  a  symbolic  image  of  "cosmos,"  the  world.  

On Pentecost we have the final fulfillment of the mission of Jesus 
Christ and the first beginning of the messianic age of the Kingdom of 
God mystically present in this world in the Church of the Messiah. 
For this reason the fiftieth day stands as the beginning of the era 
which is beyond the limitations of this world, fifty being that number 
which  stands  for  eternal  and  heavenly  fulfillment  in  Jewish  and 
Christian  mystical  piety:  seven  times  seven,  plus  one.  

Thus, Pentecost is called an apocalyptic day, which means the day 
of  final  revelation.  It  is  also  called  an  eschatological  day,  which 
means the  day  of  the  final  and  perfect  end  (in  Greek eschaton> 
means the end). For when the Messiah comes and the Lord's Day is 
at hand, the "last days" are inaugurated in which "God declares: ... I  
will pour out my Spirit upon all flesh." This is the ancient prophecy to 
which the Apostle Peter refers in the first  sermon of the Christian 
Church which was preached on the first Sunday of Pentecost (Acts 2: 
17;Joel2:28-32). 

Once again it must be noted that the feast of Pentecost is not simply  
the celebration of an event which took place centuries ago. It is the 
celebration  of  what  must  happen  and  does  happen  to  us  in  the 
Church today. We all have died and risen with the Messiah-King, and 
we all have received his Most Holy Spirit. We are the "temples of the 
Holy Spirit." God's Spirit dwells in us (Rom 8; 1 Cor 2-3, 12; 2 Cor 3; 
Gal 5; Eph 2-3). We, by our own membership in the Church, have 
received "the seal of the gift of the Holy Spirit" in the sacrament of 
chrismation.  Pentecost  has  happened  to  us.  



The Divine Liturgy of Pentecost recalls our baptism into Christ with 
the  verse  from  Galatians  again  replacing  the  Thrice-Holy  Hymn. 
Special  verses from the psalms also replace the usual  antiphonal 
psalms of  the  liturgy.  The  epistle  and  gospel  readings  tell  of  the 
Spirit's coming to men. The kontakion sings of the reversal of Babel 
as God unites the nations into the unity of his Spirit. The troparion 
proclaims the gathering of the whole universe into God's net through 
the work of the inspired apostles. The hymns 0 Heavenly King and 
We have seen the True Light are sung for the first time since Easter,  
calling the Holy Spirit to "come and abide in us", and proclaiming that 
"we  have  received  the  heavenly  Spirit."  The  church  building  is 
decorated with flowers and the green leaves of the summer to show 
that  God's  divine  Breath  comes  to  renew  all  creation  as  the 
"lifeÄcreating Spirit." In Hebrew the word for Spirit, breath and wind is 
the same word, ruah. 

Blessed art Thou, O Christ our God, who hast revealed the fishermen 
as most wise by sending down upon them the Holy Spirit: through 
them Thou didst draw the world into Thy net. 0 Lover of Man, Glory 
to  Thee  (Troparion).  

When  the  Most  High  came  down  and  confused  the  tongues,  he 
divided the nations. But when he distributed the tongues of fire, he 
called all to unity. Therefore, with one voice, we glorify the All-Holy 
Spirit! (Kontakion)

The Great Vespers of Pentecost evening features three long prayers 
at which the faithful kneel for the first time since Easter. The Monday 
after Pentecost is the feast of the Holy Spirit in the Orthodox Church, 
and the Sunday after Pentecost is the feast of All Saints. This is the 
logical  liturgical  sequence  since  the  coming  of  the  Holy  Spirit  is 
fulfilled in men by their becoming saints, and this is the very purpose 
of  the  creation  and  salvation  of  the  world.  "Thus  says  the  Lord: 
Consecrate  yourselves  therefore,  and be holy,  for  I  your  God am 
holy" (Lev 11:44-45, 1 Pet 1:15-16). 



---------------------------------------------------------------------------------------------- 
VALENTINA YARR – Realtor, CRS,GRI         Edina Realty
Direct: (651) 639-6394                                     2803 Lincoln Drive
Cell:    (612) 751-0200                                     Roseville, MN 55113
Fax:    (651) 639-6418
valentinayarr@edinarealty.com            www.valentinayarr.edinarealty.com
ANDRIY KARKOS – Mortgage Banker       Bell Mortgage
Direct: (952) 277-3065                                 1000 Shelard Parkway,Suite 500
Cell: (612) 232-5425                                   Minneapolis, MN 55426
Fax: (952) 591-9060
akarkos@bellmortgage.com             www.andriykarkos.com
LUBA PERCHYSHYN                               Ukrainian Gift Shop
                                                                 2782 Fairview Ave. No.
Tel: (651) 638-9700                                     Roseville, MN 55113
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
========================================================= 
УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА         Ukrainian Credit Union
Office: (612) 379-4969                               301 Main St. NE
Fax: (612) 379-9069                                  Minneapolis, MN 55413
ukrainiancu@popp.net                               www.ukrainiancumn.com 
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                                      6200 Shingle Creek Pkwy. Suite 385
Office: (763) 566-8832                          Brooklyn Center, MN 55430
Fax:    (763) 566-9214
VADIM BONDARENKO -                          VVBond Costruction Co.
Owner                                                       3297 136th St. W
Cell: (651) 248-2954                                   Rosemount, MN 55068
Office: (651) 423-4254                                vadimbond@yahoo.com 
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