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Вітаємо наших відвідувачів
Ми щиро вітаємо всіх, хто відвідує нас з близька і далеко. Mи дякуємо
вам за те, що ви помолилися разом із нам сьогодні, і ми бажаємо вам
благословенного залишку вашого візиту до Сент-Катарінс!
Пояснення:
лише православні християни, котрі належно
підготовлені постом (не приймати їжі ані пиття від опівночі),
молитвою і сповіддю та були присутні під час читання Апостола і
Євангелії, - можуть приступати до прийняття Євхаристії (Св.
Причастя)
 Якщо ви хочете отримати електронну версію нашого щотижневого
парафіяльного бюлетеня, будь ласка, надішліть електронний лист
на адресу gregorymielnik@gmail.com

Welcome to Our Visitors
We warmly welcome all those who are visiting from near and far. We thank
you for worshipping with us today, and we wish you a blessed remainder of
your visit to St. Catharines!
Please note: Only those faithful who are Orthodox Christians and have
properly prepared themselves by fasting (from all food and drink from
midnight), prayer, and recent confession; and who were present for the
reading of the Epistle and Gospel, should approach to receive the
Eucharist.
• If you would like to receive an e-version of our weekly parish
bulletin, please send an e-mail to gregorymielnik@gmail.com
ІКОНА НА ПЕРЕДНЬОЇ ОБКЛАДЕНЦІ
ICON ON FRONT COVER
Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці
Deposition of the Sash of the Theotokos

ST. GEORGE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH
Rt. Rev. Mitered Archpriest Gregory J. Mielnik— Rector
8 Augusta Ave., St. Catharines, Ontario L2M 5R2
Phone: (905) 937-3636
E-mail: gregorymielnik@gmail.com
www.uocofsaintgeorge.org
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14 неділя післ П’ятидесятниці
Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці
13 вересня, 2020

ПАРАФІЯЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ

Пам’ятайте . . .
Наша Духовна Родина сходиться кожної неділі!
Початок Божественної Літургії: 9:30 ранку.

Доброго ранку, дорогі мої парафіяни!
Ми чекали, щоб вас так привітали вже багато тижнів!
Схоже, дуже давно нам вдалося зібратися для корпоративного
поклоніння як сім’я в Христі. Ми раді, що ви вирішили
приєднатися до нас сьогодні в церкві Святого Юрія!
Все може здатися дещо інакшим, коли ви сьогодні вирішуєтесь,
коли деякі наші вказівки вже є на місці. Але будьте впевнені, ми
хочемо, щоб ви увійшли із серцем, присвяченим поклонітися
нашому чудовому Спасителю!
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ЦЕРКВИ
Шановні парафіяни, друзі та прихильники Святого Юрія,

Робота триває! Прогрес відбувається! Підрядники фарбування
розпочали і рухаються вперед!

Першим кроком було дослідження, ремонт та підготовка всіх
пошкоджених ділянок від обклеювання фарби та пошкодження
водою до прийняття нової фарби. Це включало вишкрібання,
залатання, заповнення, шліфування всіх цих ділянок та
грунтування спеціальною грунтовкою.

Перш ніж ми взялися за цю роботу, ми проконсультувались з
низкою фахівців з фарби різних виробників фарб. Вони взяли
частину фарби, яка раніше зійшла, і зробили свої висновки. Їхні
первинні висновки були надалі підтверджені підрядником,
коли вони розпочали роботи, і самостійно дійшли таких самих
висновків.

Більша частина відшаровується фарби була обумовлена 3
основними факторами:
1. Використання різнорідних фарб, що борються один з одним.
Церква спочатку була намальована фарбою на масляній основі,
яка була стандартною на той час. Подальше фарбування було
зроблено в якийсь момент за допомогою латексної фарби, яка є
стандартом сьогодні. Два типи фарб дихають, згинають,
рухаються, розширюються і стискаються по-різному один від
одного. Оскільки дві фарби постійно конфліктують між собою,
фарба з часом вийшла з ладу. Майже вся відшарована фарба
зійшла, залишивши лише голий гіпс.
2. Основні коливання внутрішньої температури церкви. Раніше
було прийнято температуру в церкві доводити до комфортного
рівня лише тоді, коли проводилася служба, а потім знижувала
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температуру, коли не проводилася служба. Окрім навантаження
на наше опалення та кондиціонування від цієї практики,
швидкі та різкі перепади температури сприяють відмові фарби.
Це було виправлено завдяки підтримці постійної температури в
церкві щодня, незалежно від того, запланована служба чи ні.
3. Волога також є фактором шкоди всередині церкви. Це більше
відокремлено від кількох конкретних областей від старих
витоків покрівлі та перекриттів, протікання купола (-ів) та
невдалої цегли, які були виправлені та усунені. На даний
момент ця шкода є поодинокою і дуже мінімальною.
План реставрації великий і систематичний:
1. Вишкребте всю пухку фарбу. Часто це означало погоню за
сипучою фарбою. Розфарбованої фарби було більше, ніж ми
могли побачити. Переглядаючи кожен сантиметр стін і стелі,
перевіряючи наявність вільної фарби, яка ще не була помітна
людським оком.
2. Очищені фрески та орнаменти, що знаходяться на полотні,
були очищені, краї та спинка очищені від фарби. Стіна за
облупленими фресками була грунтована і буде приклеєна до
стін.
3. Потім кожне зішкрібне місце обробляли або шліфуванням
прилеглих областей, щоб створити гладку поверхню, або
заливанням штукатуркою, щоб нерівні поверхні зрівнялися між
собою.
4. Вишкрібані та підготовлені ділянки потім грунтували
спеціальною ґрунтовкою.
5. Стіни будуть забарвлені двома (2) або більше шарами фарби
за необхідності.
Один із живописців провів більше тижня на «збирачі вишні»,
що знаходився всередині центрального купола, вишкрібаючи,
штукатурячи та грунтуючи. Від підлоги до стелі в центральному
куполі висота 42 фути.

5

Старозавітні святі на стінах центрального купола разом із
Пантократором (Христом) на стелі купола мали свої написи,
намальовані вручну безпосередньо на стінах. Через
пошкодження ці написи втрачаються. Зважаючи на правила
безпеки при роботі на висоті, жоден місцевий іконописець не
має такого спеціального сертифікату для роботи на висоті, щоб
мати змогу повторно наносити написи. Площі та листи, що
залишилися, були сфотографовані та виміряні, і їх відтворив в
електронному режимі іподиякон Яків. Звідти будуть
виготовляти трафарети та відновлювати написи самі
художники. Так само всі зірки будуть зафарбовані і відновлені
на місці.
На сьогоднішній день Притвір (бабинець), ризниця та
паламаока закінчені. Найближчими тижнями решта робіт буде
завершена. Ми дякуємо кожному з вас, хто вже зробив
пожертву на цей проект, і просимо, якщо ви ще не зробили
пожертви, щоб подумати про це. Будь ласка, регулярно
жертвуйте на цю вкрай необхідну роботу. Ця робота може
статися лише завдяки вашій грошовій підтримці, але завдяки
вашим молитвам.

6

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
19 вересня  субота
 9ий Час: 4:45 вечора
 Велика Вечірня: 5:00 вечора
 Після служби сповідь.
20 вересня  неділя
15-та НЕДІЛЯ ПІСЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці
Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку
 Часи: 9:00 ранку
 Божественна Літургія: 9:30 ранку

7

Покладення чесного пояса Пресвятої
Богородиці
Поминається: 13 вересня
Розміщення Пречистої
пояса
Пресвятої
Богородиці в Блачерне:
Під
ч ас
пр ав ління
в і з а н т і й с ь к о г о
імператора
Льва
Великого (457-474) брати
Гальбій та Кандід,
сподвижники імператора,
в и р у ш и л и
з
Константинополя
в
Палестину святі місця. У
невеликому поселенні
біля Назарету вони
залишилися в будинку
якоїсь старої єврейки. У її
будинку вони помітили
кімнату, де було запалено багато лампад, палило пахощі та
збиралися хворі люди. Коли вони запитали її, що міститься у
кімнаті, благочестива жінка довго не хотіла давати відповіді.
Після наполегливих прохань вона сказала, що у неї є дуже
дорогий священний предмет: Пояс Божої Матері, який творив
багато чудес і зцілень. Перед Успінням Пресвята Богородиця
заповіла один зі своїх предметів одягу благочестивій єврейській
діві, предкові старої жінки, доручивши їй після смерті
залишити її іншій діві. Таким чином, Пояс Божої Матері
зберігався в цій родині з покоління в покоління.
Коштовний одяг, що містив священну мантію, був перенесений
до Константинополя. Св. Геннадій, Константинопольський
патріарх та імператор Лев, дізнавшись про священний скарб,
були переконані у порушеному стані святої одежі, і вони
підтвердили її справжність. У Блачерне, біля морського
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узбережжя, була побудована нова церква на честь Божої Матері.
2 червня 458 р. Святий Геннадій переніс священну одежу в
церкву Блачерне з відповідною урочистістю, помістивши її в
новий релікварій.
Після цього мафоріон (тобто верхній одяг) Божої Матері та
частина Її пояса також були передані в релікварій разом із Її
Ризою. Ця обставина вплинула і на православну іконографію
свята, пов’язуючи дві події: розміщення мантиї та розміщення
пояса Божої Матері у Блачерне.
Не раз під час вторгнення ворогів Найсвятіша Богородиця
рятувала місто, якому вона подарувала Свою святу Одію. Так це
сталося під час облоги Константинополя аварами у 626 р.,
Персами у 677 р. та арабами у 717 р. Особливо актуальними для
нас є події року 860 р., Тісно пов'язані з історією Українська
Церква.
18 червня 860 р. Український флот князя Аскольда, в складі
якого було понад 200 кораблів, скинув прибережні райони
Чорного моря та Босфору, потім увійшов до Золотого Рогу та
погрожував Константинополю. Українські кораблі пливли в
околицях міста, виводячи на берег війська, які «рушили перед
містом, простягаючи мечі». Імператор Михайло III (842-867)
перервав похід проти арабів і повернувся до столиці. Цілу ніч
він молився, простуючи на кам'яній плитці церкви Божої
Матері в Блачерне. Святий патріарх Фотій звертався до свого
стада, закликаючи сльози покаяння, щоб вимити гріхи, і
гарячим молитвою шукати заступництва Пресвятої Богородиці.
Небезпека зростала з кожною годиною. "Місто ледве вдалося
протистояти спису", - каже Патріарх Фотій в іншій своїй
проповіді. За цих умов було прийнято рішення зберегти
священні предмети церкви, особливо святу мантію Божої
Матері, що зберігалася в церкві Блачерне, недалеко від берега.
Відслуживши цілу ніч та вийнявши його з церкви Блачерне,
вони несли священну мантію Божої Матері в ході біля міських
мурів. Вони занурили його край у води Босфору, а потім
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перевезли його до центру Константинополя до церкви Святої
Софії. Богородиця захистила місто і вгамувала лють
українських воїнів. Було укладено почесне перемир'я, і Аскольд
зняв облогу Константинополя.
25 червня українська армія почала виїжджати, взявши з собою
велику плату за данину. Через тиждень, 2 липня, чудотворна
мантія Божої Матері була урочисто повернута на своє місце в
релікварії церкви Блачерне. На згадку про ці події святий
патріарх Фотій 2 липня встановив щорічне свято Покладання
Ризи Божої Матері.
Незабаром, у жовтні-листопаді 860 року, до Константинополя
прибула українська делегація, щоб укласти договір «у коханні
та мирі». Деякі умови мирного договору включали статті, що
стосуються Хрещення Київської Русі, виплати українцям
щорічної данини візантійцям, дозвіл на службу з візантійською
армією, угоду про торгівлю на території Імперії (насамперед у
Константинополі) та направити дипломатичну місію до
Візантії.
Найбільш важливим був пункт про Хрещення Русі-України.
Продовжувач візантійських «Хронік Феофана» розповідає, що
«їх делегація прибула до Константинополя з проханням
прийняти святе Хрещення, яке також було виконано». До Києва
було відправлено православну місію, щоб здійснити це взаємне
бажання українців та греків. Незадовго до цього (у 855 р.)
Святий Кирило Філософ створив слов'янську абетку та переклав
Євангеліє. Св. Кирила відправили разом із братом святим
Мефодієм на службу до Києва з книгами, перекладеними
слов'янською мовою. Це було з ініціативи святого Фотія, учнем
якого був святий Кирило. Брати провели зиму 860/861 рр. У
Херсоні, а навесні 861 р. Вони були біля річки Дніпро, з князем
Аскольдом.
Князь Аскольд опинився перед важким вибором, як і святий
князь Володимир: і євреї, з одного боку, і мусульмани, з іншого,
хотіли, щоб він прийняв їхню віру. Але під впливом святого
Кирила князь обрав православ'я. В кінці 861 року, св. Кирило і
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Мефодій повернулися до Константинополя і перенесли з
князем Аскольдом листи до імператора Михайла III. Аскольд
подякував імператору за те, що він послав йому «таких людей,
які словом і прикладом показали, що християнська віра є
святою». «Переконавши, що це справжня віра, - писав далі
Аскольд, - ми пропонуємо їм охреститися з надією, що ми також
можемо досягти святості. Ми всі друзі Королівства і готові бути
вам корисними, як вимагається ».
Аскольд прийняв святе Хрещення з ім'ям Микола, і багато його
свити також були охрещені. Безпосередньо з Константинополя,
столиці православ’я, зусиллями святих апостолів слов’янам як
слов’янські богослужіння, так і слов'янська писемність приїхали
на Русь-Україну.
Святий Фотій призначив митрополита Михаїла до Києва, а
український митрополит округ був внесений до списків єпархій
Константинопольського патріархату. Патріарх Фотій в
енцикліці 867 року назвав хрещення болгар та українців серед
головних звершень його архіпастирської служби. "Українці, які
підняли руку проти римської могутності", - писав він, майже
цитуючи буквально від послання Аскольда, "тепер замінили
безбожне вчення, яке вони мали раніше, чистою та справжньою
християнською вірою та любов'ю зарекомендувавши себе в
нашому ряді наших друзів та підданих ». (Візантійці вважали
"підданими" всіх, хто приймає Хрещення з Константинополя та
вступає у військовий союз з Імперією.) "Бажання та завзяття
віри спалахнули всередині них настільки, що вони прийняли
єпископів та пасторів, і вони сприймати християнську святість
із великим завзяттям та запалом ».
Свято Покладання Ризи Пресвятої Богородиці в Блачерне
також знаменує канонічну установу Української Православної
митрополії в Києві. Благословенням Божої Матері та чудом від
Її святої Мантії було здійснено не лише визволення
Константинополя від найстрашнішої облоги за всю його
історію, а й звільнення українців від темряви язичницьких
забобонів до життя вічного . Разом з цим 860 рік приніс
11

визнання Київській Русі з Візантії та означив появу молодої
української сфери на арені історії.
Спроба князя Аскольда відновити християнську євангелізацію,
розпочату святим апостолом Андрієм Первозванним, яку він
задумав як релігійну та державну реформу, закінчилася
безуспішно. Час поширення християнства на українській землі
ще не настав. Прихильники старого язичництва були занадто
сильними, а князівська влада - надто слабкою. У зіткненні
Аскольда з язичником Олегом у 882 р. Кияни зрадили свого
князя. Аскольд, заманений у табір ворогів на переговори,
отримав мученицьку смерть від руки найманих вбивць.
Але вчинок Блаженного Аскольда (Іоакімовський літопис
називає його таким) не був погашений в українській церкві.
Олег Мудрець, який убив Аскольда, окупував за ним Київське
князівство і назвав Київ «Містом Матері Русі».
Найдавніші хроніки Києва зберегли вдячну пам’ять першого
київського християнського князя: церква Пророка Божого Іллі,
збудована Аскольдом і пізніше згадувана в Ігорівському
договорі з греками (у 944 р.), знаходиться на місці, де присутній
Церква з такою назвою зараз стоїть, а також є церква святого
Миколая Чудотворця, збудована в 950-х роках святою Ольгою
над могилою Аскольда.
Найважливішим досягненням Аскольда, який назавжди
входить у спадщину Церкви не лише Русі, але й усіх
православних слов'ян, є слов'янське Євангеліє та слов'янські
служби, перекладені св. Кирилом та Мефодієм. Їх апостольська
діяльність серед слов’ян розпочалася в Києві при дворі
Аскольда в 861 році, а потім продовжилася в Моравії та
Болгарії. Слідом за Блаженним Аскольдом, згідно з давніми
алфавітними молитвами, "слов'янське плем'я тепер летить у
польоті, всі прагнучи до Хрещення".
Кілька видатних праць візантійської церкви з гімнології та
гомілетика пов’язані з дивом Ризи Найсвятішої Богородиці на
Блачерне. Є дві гомілії святого Фотія, один з яких він
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проповідував протягом днів облоги Константинополя, а другий
незабаром після відходу українських військ. Також з походом
Аскольда проти Константинополя пов'язаний склад чудового
"Акафіста до Найсвятішої Богородиці", який певні історії
Церкви приписують також святому патріарху Фотію. Цей
акафіст є невід’ємною частиною служб Хвали Пресвятої
Богородиці (тобто, «Субота Акафіста», п’ята субота Великого
посту).
Не лише візантійські джерела пов'язують події 860 року, а й
українські історичні хроніки. Св. Нестор-літописець,
наголошуючи на важливості українського походу проти
Константинополя, зазначає, що з цього часу "його стали
називати Руською землею". Деякі з літописів, серед них
Іоакімов та Ніконов, зберегли розповіді про Хрещення князя
Аскольда та Київської Русі після походу проти
Константинополя. Народне вшанування цієї події міцно
пов’язане з іменами київських князів Аскольда та Діра, хоча, на
думку істориків, Дір був київським князем дещо раніше, ніж
Аскольд.
Вшанування свята Покладання Ризи було давно відоме в
Українській Церкві. Святий Андрій Боголюбський збудував
церкву на честь цього свята у місті Володимирі біля Золотих
воріт. Наприкінці XIV століття частина одежі Матері Божої була
передана з Константинополя в Русь святим Діонісієм,
архієпископом Суздальським.
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ЦЕРКВИЙ НОВИЙ РІК - 14 ВЕРЕСНЯ
Цього дня Церква Христова
дотримується Індикації або
проголошення початку церковного
року. Цей термін походить від
практики римських імператорів,
котрі в цей час щороку вводили
податок на утримання армії. Ставка
цього щорічного збору була
встановлена проголошенням на
п'ятнадцять років. Ось чому кожен
цикл п’ятнадцяти років, починаючи з
правління Цезаря Августа, за три роки до народження Христа,
називається Індиктом.
Крім того, вересень - це час збирання плодів землі та підготовки
до нового витку, тому доречно вшанувати початок
сільськогосподарського циклу, дякуючи Богові за Його милість
до Його творіння. Це вже робили євреї за старим Законом. У
перший день їх сьомого місяця (що відповідає початку вересня)
вони святкували свято труб, відпочиваючи від будь-якої роботи
та повністю віддавшись жертвоприношенням солодкого смаку
та славі Бога (Лев 23: 24-) 25).
Христос, Син і Слово Боже, Творець часу і простору, вічний Цар
усіх віків, який взяв плоть, щоб відновити все єдність і
примирити все людство, євреїв та язичників, в одна єдина
Церква, також хотіла зібрати собі речі підкоряючись законам
природи і тому, що Він призначив у написаному Закон. Ось
чому в цей день, коли природа збирається заново розкрити хід
пір року, ми вшановуємо випадок, коли Господь Ісус Христос
увійшов до синагоги і, відкривши книгу Ісаї, прочитайте
уривок, де Пророк каже на своє ім’я: Дух Господній на мені, бо
Він мене помазав проповідуйте добру новину бідним ...
проголошувати прийнятний рік Господній (Лк 4, 18-19).
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І ось 14 вересня всі Церкви, зібрані разом в єдність розуму,
хвалити одним голосом Того, хто єдиний у Своїм природи і
потрійного в Його Особах, що живе у вічному блаженстві,
утримуйте все в сущому, і завжди даруйте благословення ділам
Його рук. Саме Христос відкриває нам ворота року і закликає
нас йти за Ним, щоб брати участь у Його вічності.
- З синаксаріона
Тропар, голос 2:
Творче всього творіння, Ти часи й д оби встановив Своєю
владою. Благослови вінець року благости Твоєї, Господи,
охороняючи в мирі людей і місто Твоє молитвами Богородиці, і
спаси нас.

Кондак, голос 2:
Христе Царю, що на висоті живеш, Творче й Устроїтелю всього
видимого й невидимого! Ти дні й ночі, часи й доби настановив.
Благослови нині вінець року, зберігаючи й охороняючи в мирі
місто і людей Твоїх, Многомилостивий.
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Церковний Новий рік - 14 вересня
З приходом церковного Нового року ми
представлені можливості для нового початку,
як особисто, так і як парафіяльна громада.
Давайте не просто оцінювати спосіб. Ми
пройшли цей минулий рік, але давайте також
подивимось в майбутнє. Куди мене Бог веде у
своєму духовне життя? Куди Бог веде нас як
парафіяльна громада? Які практичні зміни чи
повинен я зробити в своєму житті, щоб я міг
краще відізватися на заклику Христа «Прийди
йди за мною»? Які зміни ми повинні зробити як
парафія що ми можемо краще виконати наказ
Христа проголошувати Євангеліє всім
творінням?
Волонтери шукаємо
Якщо у вас є інтерес та / або досвід роботи з
будь-яке з наступних благодійних пій, будь
ласка, говоріть з отцем Григорієм: колектив
дяківство що співає в церкві, читання в церкві;
привітання відвідувачів,
пр ибир ання
церковного
будинку,
забезпечення
транспортування потребуючих, проведення
парафіяльних заходів або будь-яке інше
покликання / служіння, яке було б корисно для
Церкви.
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ЧИТАННЯ СВ. ПИСМА ПРОДОВЖ ТИЖДНЯ
МОЛИТВИ ПЕРЕД ЧИТАННЯМ СВЯТОГО ПИСЬМА
Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче Владико, нетлінне світло Твого
богопізнання і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські
проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми,
перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все,
що угодне Тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже, і Тобі
славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим і благим і
животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Після молитви читаємо уривок з Євангелія (згідно з планом читання).
Опісля робимо коротку застанову, що Слово Боже до мене промовляє.

ПОНЕДІЛОК, 14 ВЕРЕСНЯ
Апостол: 1 Тимофія 2:1-7

Луки 4:16-22

ВІВТОРОК, 15 вересня
Апостол: Галатів 2:21-3:7

Марка 6:1-7

СЕРЕДА, 16 вересня
Апостол: Галатів 3:15-22

Марка 6:7-13

ЧЕТВЕР, 17 вересня
Апостол: Галатів 3:23-4:5

Марка 6:30-45

П’ЯТНИЦЯ, 18 вересня
Апостол: Галатів 4:8-21

Марка 6:45-53

СУБОТА, 19 вересня
Апостол: 1 Коринтян 4:17-5:5

Матвія 24:1-13

НЕДІЛЯ, 20 вересня
15-та неділя після П’ятидесятниці
Апостол: 2 Коринтян 4:6-15
Євангеліє: Матвія 22:35-46
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14 SUNDAY AFTER PENTECOST
Deposition of the Sash of the Theotokos
September 13, 2020

PARISH ANNOUNCEMENTS

Remember . . .

Good morning, Church!
We have been waiting to greet you like that for many weeks!
It seems like it was a long time ago that we were able to gather
together for corporate worship as the family in Christ. We are so
glad you have chosen to join us today at St. George’s Church!
Things may seem a bit different as you settle in today with some of
our guidelines already clearly in place. Rest assured though, we
want you to enter in with a heart dedicated to worship our
wonderful Saviour!

FINANCIAL SNAPSHOT
2020 Proposed
Budget
Income
$151,988
Expenses
$151,030
Total:
$
958

2020 Budget
Per Month
$12,665
$10,585
$
80

Total donations to August 31, 2020:
The Canonical Altar project: $9,792
Painting and Restoration Project: $31,143
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July
2020
$ 26,924
$ 14,755
$12,169

YTD to
August 31, 2020
$96,298
$80,506
$15,792

UPDATE ON CHURCH RESTORATION
Dear parishioners, friends and supporters of St. George’s,
Work Continues! Progress is happening! The painting contractors have started and are pushing forward!

The first step was investigating, repairing and preparing all
the damaged areas from pealing paint and water damage to accept
new paint. This included scraping, patching, filling, sanding all
those areas and priming with a special primer paint.

Before we undertook this work, we consulted with a number of
paint experts from various paint manufacturers. They took some of
the paint chips which had previously come down, and made their
conclusions. Their initial conclusions were further supported by the
paint contractor when they started work and independently came to
the same conclusions.

Much of the pealing paint was due to 3 major factors:
1. The use of dissimilar paints fighting against one another. The
Church was originally painted using an oil based paint which
was the standard back then. A subsequent painting was done
at some point using latex paint which is the standard of today.
The two types of paints breath, flex, move, expand and contract differently from one another. With the two paints in constant conflict with one another, the paint failed over time. Almost all of the peeling paint came off leaving only the bare
plaster.
2. Major fluctuations in interior temperature of the church. Previously it was customary to bring the temperature inside of the
church to a comfortable level only when a service was being
held and then reducing the temperature when services were
not being held. Besides the strain on our heating and air con19

ditioning from this practice, the rapid and drastic temperature
changes aided in the paint failing. This has been rectified with
keeping a constant temperature in the church every day, regardless if there is a service scheduled or not.
3. Moisture is also a factor to the damage inside the church. This is
more isolated to a few specific areas from old leaks in the roofing and flashing, leaking dome(s) and failing bricks, which
have been fixed and addressed. This damage is isolated and
very minimal at this time.
The restoration plan is extensive and systematic:
1. Scrape all loose paint. Often times this meant chasing the loose
paint. There was more loose paint than we could see. Going
over every inch of the walls and ceiling checking for loose
paint which was not yet detectable with the human eye.
2. The peeling frescoes and ornaments which are on canvas were
cleaned, the edges and back cleaned of paint. The wall behind
the peeling frescoes were primed and will be glued back to the
walls.
3. Every place that was scraped was then addressed either by, sanding the adjoining areas to create a smooth surface or filling in
with plaster to bring the irregular surfaces flush with one another.
4. The scraped and prepared areas were then primed with a special
primer.
5. The walls will be painted with two (2) or more coats of paint as
needed.
One of the painters spent more than a week on the “cherry
picker” just inside the center dome scraping, plastering, and priming. From the floor to the ceiling in the center dome is a height of 42
feet.

The Old Testament Saints on the walls of the center dome
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along with the Pantocrator (Christ) on the ceiling of the dome, had
their lettering painted by hand directly onto the walls. Due to damage, that lettering is lost. Due to the safety regulations when working
at heights, no local iconographer has that particular certification for
working at heights to be able to reapply the lettering. The areas and
remaining lettering were photographed and measured, and were
reproduced electronically by Subdeacon Yakiv. From there, stencils
will be made and the lettering restored by the painters themselves.
Likewise all the stars will painted over and restored back in place.
To date, the Narthex (vestibule), vestry and sacristy have been finished. In the coming weeks the remainder of the work will be completed. We thank each and everyone of you that have already donated towards this project and ask if you haven’t donated yet to consider doing so. Please donate regularly towards this much needed
work. This work can only happen because of not only your monetary
support but by your prayers.
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SCHEDULE OF SERVICES
Saturday, September 19
 9th Hour: 4:45 p.m.
 Vespers: 5:00 p.m.
Confession after the service.
Sunday, September 20
15th SUNDAY AFTER PENTECOST
Forefeast of the Nativity of the Theotokos
 Hours: 9:00 a.m.
 Confession: 9:00 to 9:25 a.m.
 Divine Liturgy: 9:30 a.m.
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THE PLACING OF THE CINCTURE (SASH) OF THE
MOTHER OF GOD
Commemorated on September 13
The Placing of the Venerable
Robe of the Most Holy
Theotokos at Blachernae:
During the reign of the
Byzantine Emperor Leo the
Great (457-474), the brothers
Galbius and Candidus,
associates of the emperor, set
out from Constantinople to
Palestine to venerate the holy
places. In a small settlement
near Nazareth they stayed in
the home of a certain old
Jewish woman. In her house
they noticed a room where
many lamps were lit, incense burned, and sick people were
gathered. When they asked her what the room contained, the pious
woman did not want to give an answer for a long time. After
persistent requests, she said that she had a very precious sacred
item: the Robe of the Mother of God, which performed many
miracles and healings. Before Her Dormition the Most Holy Virgin
bequeathed one of her garments to a pious Jewish maiden, an
ancestor of the old woman, instructing her to leave it to another
virgin after her death. Thus, the Robe of the Mother of God was
preserved in this family from generation to generation.
The jewelled chest, containing the sacred Robe, was transferred to
Constantinople. St Gennadius, Patriarch of Constantinople, and the
emperor Leo, having learned of the sacred treasure, were convinced
of the incorrupt state of the holy Robe, and they certified its
authenticity. At Blachernae, near the seacoast, a new church in
honour of the Mother of God was constructed. On June 2, 458 St
Gennadius transferred the sacred Robe into the Blachernae church
23

with appropriate solemnity, placing it within a new reliquary.
Afterwards, the maphorion (i.e., the outer robe) of the Mother of
God, and part of Her belt were also put into the reliquary with Her
Robe. This circumstance also influenced the Orthodox iconography
of the Feast, in connecting the two events: the Placing of the Robe,
and the Placing of the Belt of the Mother of God in Blachernae.
More than once, during the invasion of enemies, the Most Holy
Theotokos saved the city to which She had given Her holy Robe.
Thus it happened during the time of a siege of Constantinople by the
Avars in 626, by the Persians in 677, and by the Arabs in the year
717. Especially relevant for us are events of the year 860, intimately
connected with the history of the Ukrainian Church.
On June 18, 860 the Ukrainian fleet of Prince Askold, a force
comprising more than 200 ships, laid waste the coastal regions of
the Black Sea and the Bosphorus, then entered into the Golden Horn
and threatened Constantinople. The Ukrainian ships sailed within
sight of the city, setting ashore troops who “proceeded before the
city, stretching forth their swords.” The emperor Michael III (842867), interrupted his campaign against the Arabs and returned to
the capital. All night he prayed prostrated upon the stone tiles of the
church of the Mother of God at Blachernae. The holy Patriarch
Photius spoke to his flock, calling for tears of repentance to wash
away sins, and to seek the intercession of the Most Holy Theotokos
with fervent prayer.
The danger grew with each passing hour. “The city was barely able
to stand against a spear,” says Patriarch Photius in another of his
homilies. Under these conditions the decision was made to save the
church’s sacred objects, especially the holy Robe of the Mother of
God, which was kept in the Blachernae church, not far from the
shore.
After serving an all-night Vigil, and taking it out from the
Blachernae church, they carried the sacred Robe of the Mother of
God in a procession around the city walls. They dipped its edge into
the waters of the Bosphorus, and then they transported it to the
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center of Constantinople into the church of Hagia Sophia. The
Mother of God protected the city and quelled the fury of the
Ukrainian warriors. An honourable truce was concluded, and Askold
lifted the siege of Constantinople.
On June 25 the Ukrainian army began to leave, taking with them a
large tribute payment. A week afterwards, on July 2, the
wonderworking Robe of the Mother of God was solemnly returned
to its place in the reliquary of the Blachernae church. In
remembrance of these events an annual feastday of the Placing of
the Robe of the Mother of God was established on July 2 by holy
Patriarch Photius.
Soon, in October-November of the year 860, a Ukrainian delegation
arrived in Constantinople to conclude a treaty “in love and peace.”
Some of the conditions of the peace treaty included articles
concerning the Baptism of Kyivan Rus, the payment of an annual
tribute by the Byzantines to the Ukrainians, permission for them to
serve with the Byzantine army, an agreement to trade in the
territory of the Empire (primarily in Constantinople), and to send a
diplomatic mission to Byzantium.
Most important was the point about the Baptism of Rus-Ukraine.
The continuator of the Byzantine “Theophanes Chronicles” relates
that “their delegation arrived in Constantinople with a request for
them to receive holy Baptism, which also was fulfilled.” An Orthodox
mission was sent to Kyiv to fulfill this mutual wish of the Ukrainians
and the Greeks. Not very long before this (in 855) St Cyril the
Philosopher had created a Slavonic alphabet and translated the
Gospel. St Cyril was sent with his brother, St Methodius, on a
mission to Kyiv with books translated into Slavonic. This was at the
initiative of St Photius, whose student St Cyril was. The brothers
spent the winter of 860/861 at Cherson, and in the spring of 861
they were at the River Dniepr, with Prince Askold.
Prince Askold was faced with a difficult choice, just as holy Prince
Volodymyr faced: both the Jews on the one hand, and the Moslems
on the other, wanted him to accept their faith. But under the
influence of St Cyril, the prince chose Orthodoxy. At the end of the
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year 861, Sts Cyril and Methodius returned to Constantinople and
carried letters with them from Prince Askold to Emperor Michael
III. Askold thanked the emperor for sending him “such men, who
showed by both word and by example, that the Christian Faith is
holy.” “Persuaded that this is the true Faith,” Askold further wrote,
“we bid them to baptize in the hope that we may also attain sanctity.
We are all friends of the Kingdom and prepared to be of service to
you, as requested.”
Askold accepted holy Baptism with the name Nicholas, and many of
his retinue were also baptized. Directly from Constantinople, the
capital of Orthodoxy, through the efforts of the holy Apostles to the
Slavs both the Slavonic divine services and the Slavonic written
language arrived in Rus-Ukraine.
St Photius appointed Metropolitan Michael to Kyiv, and the
Ukrainian metropolitan district was entered into the lists of dioceses
of the Patriarchate of Constantinople. Patriarch Photius in an
encyclical of the year 867 called the Baptism of the Bulgarians and
the Ukrainians as among the chief accomplishments of his
archpastoral service. “The Ukrainians, who lifted their hand against
the Roman might,” he wrote, almost quoting literally from the
missive of Askold, “have now replaced the impious teaching which
they held to formerly, with the pure and genuine Christian Faith,
and with love having established themselves in the array of our
friends and subjects.” (The Byzantines counted as “subjects” all
accepting Baptism from Constantinople and entering into military
alliance with the Empire.) “The desire and zeal of faith has flared up
within them to such an extent, that they have accepted bishops and
pastors, and they embrace Christian sanctity with great zeal and
fervour.”
The Feast of the Placing of the Robe of the Most Holy Theotokos in
Blachernae also marks the canonical establishment of the Ukrainian
Orthodox metropolitanate in Kyiv. By the blessing of the Mother of
God and by the miracle from Her holy Robe not only was the
deliverance of Constantinople from the most terrible siege in all its
history accomplished, but also the liberation of the Ukrainians from
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the darkness of pagan superstition to life eternal. Together with this,
the year 860 brought recognition to Kyivan Rus from Byzantium,
and signified the emergence of the young Ukrainian realm into the
arena of history.
The attempt of Prince Askold to renew the Christian evangelization
begun by the holy Apostle Andrew the First-Called, which he
intended as a religious and state reform, ended unsuccessfully. The
time for the spread of Christianity in the Ukrainian Land had not yet
come. The adherents of the old paganism were too strong, and the
princely power was too weak. In the clash of Askold with the pagan
Oleg in 882 the Kyivans betrayed their prince. Askold, lured into the
camp of his enemies for talks, received a martyr’s death at the hand
of hired killers.
But the deed of Blessed Askold (the Ioakimov Chronicle calls him
such) was not extinguished in the Ukrainian Church. Oleg the Sage,
who killed Askold, occupied the Kyiv princedom after him, and
called Kyiv the “Mother of Rus Cities.”
The most ancient chronicles of Kyiv preserved the grateful memory
of the first Kyivan Christian prince: the church of the Prophet of God
Elias, built by Askold and later mentioned in Igor’s Treaty with the
Greeks (in 944), is on the site where the present church of this name
now stands, and there is also the church of St Nicholas the
Wonderworker, built in the 950s by St Olga over Askold’s grave.
The most important achievement of Askold, entering forever into
the Church inheritance not only of Rus, but of also all Orthodox
Slavs, is the Slavonic Gospel and Slavonic services, translated by Sts
Cyril and Methodius. Their apostolic activity among the Slavs began
in Kyiv at the court of Askold in 861, and continued afterwards in
Moravia and Bulgaria. Following Blessed Askold, in the words of the
ancient Alphabetic Prayers, “the Slavonic tribe now soars in flight,
all striving toward Baptism.”
Several outstanding works of Byzantine Church hymnology and
homiletics are connected with the miracle of the Robe of the Most
Holy Theotokos at Blachernae. There are two homilies of St Photius,
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one of which he preached within days of the siege of Constantinople,
and the other soon after the departure of the Ukrainian forces. Also
associated with the campaign of Askold against Constantinople is
the composition of a remarkable “Akathist to the Most Holy
Theotokos,” which certain Church histories ascribe also to holy
Patriarch Photius. This Akathist forms an integral part of the
services of Praise to the Most Holy Theotokos (i.e., the “Saturday of
the Akathist,” Fifth Saturday of Great Lent).
It is not only Byzantine sources that relate the events of the year
860, but also Ukrainian historical chronicles. St Nestor the
Chronicler, stressing the significance of the Ukrainian campaign
against Constantinople, notes that from this time “it was begun to be
called the Rus Land.” Certain of the chronicles, among them the
Ioakimov and Nikonov, preserved accounts of the Baptism of Prince
Askold and Kyivan Rus after the campaign against Constantinople.
The popular commemoration of this event is firmly associated with
the names of the Kyivan princes Askold and Dir, although in the
opinion of historians, Dir was prince of Kyiv somewhat earlier than
Askold.
The veneration of the feast of the Placing of the Robe was long
known in the Ukrainian Church. St Andrew Bogoliubsky built a
church in honour of this feastday in the city of Volodymyr at the
Golden Gates. At the end of the fourteenth century, part of the Robe
of the Mother of God was transferred from Constantinople to Rus by
St Dionysius, Archbishop of Suzdal.
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THE CHURCH NEW YEAR - SEPTEMBER 14
On this day the Church of
Christ observes the Indiction
or proclamation of the
beginning
of
the
ecclesiastical year. The term
derives from the practice of
the Roman Emperors, who
used to impose a tax every
year at this time for the
maintenance of the army.
The rate of this annual levy
was fixed by proclamation
for fifteen years. This is why
each cycle of fifteen years
starting from the reign of
Caesar Augustus, three years
before the birth of Christ, is
called an Indiction.
Besides, September is the time for harvesting the fruits of the earth
and for making ready for a new round of growth, so it is proper to
honour the beginning of the agricultural cycle by giving thanks to
God for His loving-kindness towards His creation. This is already
what the Jews did under the old Law. On the first day of their
seventh month (corresponding to the beginning of September) they
kept the Feast of Trumpets, resting from every kind of work and
devoting themselves entirely to the offering of sacrifices of a sweet
savor, and to the praise of God (Lev. 23:24-25).
Christ, the Son and Word of God, Creator of time and space, preeternal King of all the ages, who took flesh to restore all things to
unity and to reconcile the whole of humanity, Jews and Gentiles, in
one only Church, has also wished to gather to Himself the things
subject to the laws of nature and what He ordained in the written
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Law. This is why, on this day, when nature is about to unfold anew
the course of the seasons, we commemorate the occasion when the
Lord Jesus Christ entered the Synagogue and, opening the book
of Isaiah, read the passage where the Prophet says in His name: The
Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to
preach the good news to the poor ... to proclaim the acceptable year
of the Lord (Lk 4:18-19).
And so on September 14 all the Churches, gathered together in
oneness of mind, praise with one voice Him who is single in His
nature and threefold in His Persons, who dwells in bliss everlasting,
hold all things in being, and showers blessings upon the works of
His hands at all times. It is Christ Himself who opens to us the gates
of the year and who calls us to follow Him, so as to share in His
eternity.
From the Synaxarion

Tropar, Tone 2:
O Maker of all creation, Who have established the times and seasons
by Your own power, bless the crown of this year with Your goodness,
preserving in peace Your city and people by the prayers of the
Theotokos, and save us.

Kondak, Tone 2:
O Christ, the King Who dwells on high, the Creator and Fashioner of
everything visible and invisible, You, Who order the days and nights,
times and seasons, Bless now the crown of the year, guarding and
protecting Your city and people in peace, O Most Merciful One.
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Church New Year - September 14
With the coming of the Church New Year, we
are presented with an opportunity for a new
beginning, both personally and as a parish
community. Let us not just evaluate the way
we passed this past year but let us also look
to the future. Where is God leading me in my
spiritual life? Where is God leading us as a
parish community? What practical changes
must I make in my life so that I can better answer
Christ's call to "Come and follow me"?
What changes must we make as a parish so
that we can better fulfill Christ's command to
proclaim the Gospel to all of creation?
Volunteers Sought
If you have interest and/or experience with
any of the following ministries, please speak
with Father Gregory: cantors collective singing in
the church, reading in the church; greeting visitors,
cleaning the church building, providing
transportation to those in need, or any other
vocation / ministry which would be of benefit to the
Church.
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QUESTIONS ON THE BOOK OF REVELATION
1) Christ will come back, establish an earthly kingdom, and reign for
1,000 years.
A) true
B) false
2) The Book was not written by St. John the Theologian but by
another author named John.
A) true
B) false
3) According to the Book of Revelation the world as we know it will
end: A) in the year 2012 AD
B) when the whole world is converted to Christ and lives in
godliness
C) after the great tribulation which follows the rapture of
believing Christians
D )
n o n e
o f
t h e
a b o v e
4) Which of the following statements are true? (choose all that
apply)
A) Revelation should not be read because it is just too difficult.
B) Revelation should be used to predict the exact time of
Christ's return by matching symbolic imagery to actual historical
events, places, and persons.
C) Revelation teaches how the faithful can overcome the devil,
the Anti-Christ, and the world by being attentive to their spiritual
state, by having no fear of suffering and death for Christ's sake, and
by patiently enduring to the end with firm trust in God who will
bring the final everlasting victory.
D) Revelation is a historical book dealing with the
persecutions of early Christians under Rome and has nothing to do
w i t h
t h e
a c t u a l
e n d
o f
t i m e s .
5) Place the following in the proper order:
A) The Second Coming of Christ
B) The Great Tribulation
C) The 1,000 year reign of Christ
D) The coming of the Anti-Christ
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6) The Christians of Laodicea were lukewarm in their faith, and
because of this the Lord will:
A) reward them for having at least a little faith
B) excuse them because it is so hard to be a Christian in the
world
C) vomit them out of His mouth
D) none of the above
7) According to Revelation, Babylon is the capital of the new world
order, the global political and pseudo-religious government led by
the devil, the Anti-Christ, and the false prophet.
A) true
B) false
8) Allegorically speaking the acceptance of the "mark of the beast"
on the forehead or the right hand, without which one cannot buy or
sell, is the acquiring of temporary advantages at the price of
renunciation of Christ.
A) true
B) false
9) Faithful believers will be "raptured" up to heaven, so they can
escape the Tribulation.
A) true
B) false
10) Which of the following mean to "keep the words of this book"?
(choose all that apply)
A) to offer repentance and faithfulness, no matter the
circumstances of life
B) to neither add nor take away from the prophecies of the
book
C) to keep the Book of Revelation on our bookshelves and
never read it
D) To study it with respect and the mind of the Church,
practicing what it teaches
Answers
1) b 2) b

3) d

4) c

5)c,d,b,a,

6) c
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7) a

8) a

9) b

10) a, b, d

WEEKLY SCRIPTURE READINGS
O Master Who loves mankind, illuminate our hearts with the pure light of Your
divine knowledge and open the eyes of our mind to understand the teachings of
Your Gospel. Instill in us also the fear of Your blessed commandments, that we
may overcome all carnal desires, entering upon a spiritual life and understanding
and acting in all things according to Your holy will. For You are the enlightenment
of our souls and bodies, O Christ God, and to You we give glory together with Your
eternal Father and Your all-holy, gracious and life-giving Spirit, now and ever and
forever. Amen.
After the prayer, we read the Gospel passage (according to the reading plan).
Then we meditate upon the Word of God and what it speaks to me.

MONDAY, SEPTEMBER 14
Epistle: 1 Timothy 2:1-7

Gospel: Luke 4:16-22

TUESDAY, September 15
Epistle: Galatians 2:21-3:7

Gospel: Mark 6:1-7

WEDNESDAY, September 16
Epistle: Galatians 3:15-22

Gospel: Mark 6:7-13

THURSDAY, September 17
Epistle: Galatians 3:23-4:5

Gospel: Mark 6:30-45

FRIDAY, September 18
Epistle: Galatians 4:8-21

Gospel: Mark 6:45-53

SATURDAY, September 19
Epistle: 1 Corinthians 4:17-5:5

Gospel: Matthew 24:1-13

SUNDAY, September 20
15th Sunday after Pentecost
Epistle: 2 Corinthians 4:6-15
Gospel: Matthew 22:35-46
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