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ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ 

 
Покрова Пресвятої Богородиці була 

одним з найголовніших свят 

запорозьких козаків, котрі будували 

багато однойменних храмів та 

шанували особливо ікони Покрови. 

Деякі Покровські храми, переважно 

18 століття вціліли до нашого часу. 

Перлиною української архітектури 

можуть вважатися Покровський собор 

Харкова, зведений у 1689 р., у стилі 

мішаного козацько-московського 

бароко, та київська трьохбанна церква 

Покрови на Подолі, що зведена у 1766 

році видатним Григоровичем-

Барським. 

 
Свято Покрови Пресвятої Богородиці 

деякими невипадково вважається днем 

створення Української повстанської армії 

(УПА). Цього дня починаючи з 2005 року в 

містах України відбуваються хода та 

мітинги прихильників українського 

націоналізму. 

 

 

 

INTERCESSION OF THE 

THEOTOKOS 

 
According to Eastern Orthodox Sacred 

Tradition, the apparition of Mary the Theotokos 

occurred during the 10th century at the 

Blachernae church in Constantinople (modern-

day Istanbul) where several of her relics (her 

robe, veil, and part of her belt) were kept. On 

Sunday, October 1 at four in the morning, St. 

Andrew the Blessed Fool-for-Christ, who was a 

Slav by birth, saw the dome of the church open 

and the Virgin Mary enter, moving in the air 

above him, glowing and surrounded by angels 

and saints. She knelt and prayed with tears for 

all faithful Christians in the world. The Virgin 

Mary asked Her Son, Jesus Christ, to accept the 

prayers of all the people entreating Him and 

looking for Her protection. Once Her prayer 

was completed, She walked to the altar and 

continued to pray. Afterwards, She spread Her 

veil over all the people in the church as a 

protection. 

 

Розклад Богослужень 
 

Свята Літургія: кожної неділі - о 10:00 ранку 
Вечірня: кожної суботи - о 17:00 вечора 

Святкові Дні – 19:00 вечора 
 
 
 
 

 
Liturgical Schedule 

 
Divine Liturgy every Sunday  -  10:00 am 

Vespers every Saturday - 5:00 pm 
Weekday Holy Days of Obligation – 7:00 pm 

 
 

 

 

 

 

 



Святі Тайни: 
 

Сповідь: Доступна перед Вечірною у суботу або у 

призначенний час. 
 

Хрещення: Просимо повідомити священника, якщо 

народилася дитина, щоб назначити дати для 

благословення та належних молитв, пов'язаних з 

обрядом хрещення. Перед хрещенням, обов'язкова 

зустріч з батьками і хресними батьками. 

Заталефонуйте священнику, щоб узгодити ці 

питання. 
 

Шлюб: Просимо повідомити священника, як 

найменше, за шість місяців до передбаченої дати, 

щоб мати достатньо часу для підготовки до цього 

життєвого зобов’язання. 
 

Відвідини хворих і Причастя: Просимо 

повідомити священника, коли член родини 

знаходиться у лікарні або хворіє вдома і потребує 

відвідин. Найближча родина повинна 

зконтактуватися зі священником. 
 

Похорон: Просимо зконтактуватися зі священником 

перед тим, як домовлятися з похоронним 

директором. 
  

 
 

Нові Парафіяни: 
 

ЩИРО ВІТАЄМО! Щоб допомогти нам  як 

найкраще вас обслуговувати, просимо виповнити 

реєстраційну картку та повернути її до Секретаря 

Членства, пані Христини Криницької. 
 

 

Проcимо подавати повідомлення про події Христині 

Криницькій • тел.: 206-772-0897 факс: 206-260-9102 

e-пошта: chryskryn@gmail.com 

 
 

Sacraments: 
 

Penance: Sacrament of Penance is available before 

Vespers on Saturday or by appointment. 
 

Baptism: Please notify the pastor when a child is born 

so that we can schedule a date for the prayers and 

blessings, prior to Baptism, that are in accordance with 

our Rite. Before Baptism, it is necessary to set up a 

preparatory meeting with the parents and godparents. 

Please call the pastor to make arrangements. 
 
 

Marriage: Please notify the pastor at least six months 

before the anticipated date to allow for adequate 

preparation for this lifetime commitment. 
 
 

Sacrament of the Sick and Communion Visits: Please 

notify the pastor if a family member is in the hospital or 

unable to attend services due to illness and would like a 

visit. It is the responsibility of the immediate family to 

notify the pastor. 
 

Funerals: Please contact the pastor before making 

arrangements with the funeral director. 

 
 

 

 

New Parishioners: 
 
WELCOME! To help us serve you better, please 

complete a registration card and return it to Chrys 

Krynytzky, Membership Secretary. 
 

Please submit entries for the bulletin to: 

Chrys Krynytzky   ph: 206-772-0897 • fax: 206-260-9102 

 e-mail: chryskryn@gmail.com  

 

mailto:chryskryn@gmail.com


 

 

 

 



ОГОЛОШЕННЯ 
 

● 23 жовтня – Парафіяльне Свято (Храм). 

Запрошуємо святкувати з нами. Літургія в 10:00, 

після служби – прийняття в церковному залі. 

 

● 30жовтня – збори парафії 

 

● 6 листопада. Літній час закінчується, не 

забудьте перевести годинники на 1 годину НАЗАД.  

 

● 11 листопада – благодійний обід у Ванкувері, 

Канада, на підтримку Українського 

Католицького Університету у Львові. Якщо 

бажаєте долучитися, деталі тут – 

http://nweparchy.ca/project/fundraising-gala-for-

ukrainian-catholic-university/. 

 

● 12 листопада не буде Літургії – о. Авраам не 

встигне повернутися з Ванкувера. 

 

● 15 листопада, початок Пилипівки (Різдвяний 

піст). Це є 40-денний період що веде до Різдва і 

протягом нього ми готуємо себе до цього свята. 

Рекомендованим дотриманням посту є утримання 

від м’яса по пятницях. 

 

● 21 листопада, Введення в Храм Персвятої Діви 

Марії, Свята Літургія в 19:00. 

 

● 6 грудня, Святого Миколи Чудотворця, Свята 

Літургія в 9:00. 

 

● 9 грудня, Непороч зачаття Пресвятої 

Богоподиці в св, Анни, Свята Літургія в 19:00. 

 

● 11 грудня, парафія планує коротку програму зі 

спільним обідом і Св. Миколай прийде до дітей.  

 

● 24 грудня – Святий Вечір, Вечірня в 23:00, 

опівночі – Свята Літургія 
 

● 25 грудня – Різдво Христове Свята Літургія в 

10:00. Спільний обід після Служби Божої. 
 

● 6 січня – Богоявлення (Йордан), Свята Літургія 

в 19:00, Святе Водосвяття почнеться зразу після 

Літургії. 
 

● Щорічня освячення домів почнеться 6 січня, 

запишіться на визначені о. Авраамом дати.  

ANNOUNCEMENTS 
 

●  October 23, Our Parish’s Feast Day. Please come 

and celebrate with us. Liturgy will be at 10:00, followed 

by a reception in our hall.   

 

● October 30, Our Parish Meeting.  
 

● November 6, Daylight savings Time Ends, 

remember to set your clocks BACK one hour.  

 

● November 11 – Fundraising Gala in Vancouver, BC 

in support of Ukrainian Catholic University in Lviv, 

Ukraine. If you wish to participate and support UCU, 

please find the details here – 

http://nweparchy.ca/project/fundraising-gala-for-

ukrainian-catholic-university/. 

 

● November 12 – no Liturgy – f. Abraham will not be 

able to return from Vancouver, BC yet. 

 

● November 15, Beginning of Pylypiwka (St. Philip’s  

fast, Christmas Fast, Advent). This is the 40 day period 

leading up to the Nativity of Our Lord during which 

time we prepare ourselves. Recommended observance 

of the fast is abstinence from meat on Fridays.  

 

● November 21, Presentation of the Blessed Virgin 

Mary in the Temple, Divine Liturgy 7:00 pm  

 

● December 6, St. Nicholas, Divine Liturgy 7:00 pm  

 

● December 9, Immaculate Conception оf BVM by 

St Ann, Divine Liturgy 7:00 pm  

 

● December 11, the parish is planning a short program 

with a potluck lunch and St Nicholas will be visiting the 

children.  
 

● December 24th Christmas Eve, 11:00 pm vechirya,  

12:00 midnight Divine Liturgy  

 

● December 25th Christmas Day, 10:00 Divine 

Liturgy – potluck dinner following the service 
 

● January 6, Feast of Theophany / Feast of Jordan, 

Divine Liturgy at 7:00pm followed by Great Water-

Blessing. 
 

● Our annual house blessings will start Jan 6, Please 

sign up with Fr. Abraham for an appointment. 
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