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ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ 

 
Покрова Пресвятої Богородиці 

була одним з найголовніших свят 

запорізьких 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 
Молебен – 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 

Moleben Wednesday – 7 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: 206-772-4716 

e-пошта: krynzoo@sprintmail.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: 206-772-4716 

 e-mail: krynzoo@sprintmail.com  

 
 

 

 

mailto:krynzoo@sprintmail.com


 

ОГОЛОШЕННЯ 
 

● Велика подяка всім хто допоміг організувати 

Літній Денний Табір! Всього 30 дітей прийняли 

участь в таборі і чудово провели час. Це не було б 

можливим без допомоги наших чудових волонтирів 

і пожертв, які ми отримали від наших парафіян. 

Многая Літа! Всім, хто допоміг нам в цій справі! 

 

 

● 14 жовтня: Празник Нашої Парафії.     

Прийдіть святкувати з нами. Літургія почнеться в 

10:00, після якої буде прийняття в залі. 

 

● Сестринство продає вареники з картоплею і 

сиром, 14 шт. - $5.00. вертайтесь до чергових по 

каві, або дзвоніть по тел. 206-762-1055. 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

● A big thank you to all who made our Summer Day 

Camp a great success!  A total of 30 children 

participated and had a wonderful experience. None of it 

would have been possible without the help of our 

fantastic volunteers and the generous donations we 

received from our parishioners. Mnohaya Lita! To 

everyone who helped with this endeavor! 

 

● October 14th: Our Parish’s Feast Day. Please come 

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

followed by a reception in the downstairs hall.   

 

● Sisterhood has pyrohy for sale, potato and cheese. 

14 for $5.00. If interested, please see one of the ladies in 

charge of coffee or call 206-762-1055. 

 

 

 
 

 
 

 



 

Catechism of the Ukrainian Catholic Church 

Schedule of Readings: October-December, 2018  
Date  Paragraphs  Readers 

10/07 744-46  Andrij D./Liusha B. Start: Cooperation with God 

10/14 747-49  Sasha O./Sasha V. Start: B. The Spirituality… 

10/21 750-51  Sasha S./Oleh F.   

10/28 752-54   Andrij D./Liusha B. Start:  Internal 

Watchfulness… 
11/04 755-58  Sasha O./Sasha V. Start:  An Ascesis…  

11/11 759-60   Sasha S./Oleh F.  Start:  The Eight Capital 

Sins…   
11/18 761-63  Andrij D./Liusha B. Start:  b. Lust… 

11/25 764-65  Sasha O./Sasha V. Start:  c. Averice  

12/02 766-67  Sasha S./Oleh F.  Start: d. Melancholy… 

12/09 768-70  Andrij D./Liusha B. Start:  e. Anger… 

12/16 771-73  Sasha O./Sasha V. Start:  f. Acedia 

12/23 774-76  Sasha S./Oleh F.  Start:  g. Vainglory… 

12/30 777-79  Andrij D./Liusha B. Start:  h. Pride… 

 

If you are not able to read on your appointed day please arrange for a substitute to read 

for you.  You can exchange days among yourselves, just let me know in advance.  Thank 

you! 

 

 
English Introduction: “A Reading from the Catechism of the Ukrainian Catholic 

Church” 

Or “A Reading from the Catechism of the Ukrainian Greek-Catholic Church 
 

 

Український Вступ:  Читання від Катехизму Української Греко-Католицької 

Церкви 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 


