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GLORY TO JESUS CHRIST - GLORY FOREVER!  
WELCOME  All! Welcome to the God-Loving and God-Protected Parish of St. Nicholas! A Parish of the UOC of the USA and the Ecumenical 
Patriarchate. Our warmest greetings are extended to all visitors and guests, and to all of our beloved parishioners who are participating in today's 
Divine Liturgy. We are blessed to have you with us today! If you are with us for the first time, PLEASE introduce yourself to Father Vasyl – he is 
looking forward to meeting you! Also, please feel free to email or call Father with any questions and let him know what is going on in your life, 
especially if you need spiritual guidance. We hope that you will find peace and comfort in St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church. You are very 
welcome to come every Sunday, make yourself at home, and to become a part of our parish family. Through the intercession of Saint Nicholas we 
hope and pray that our community might grow into a full fledged Parish in the Ukrainian Orthodox Church of the USA. Through your prayers and 
dedication of time, talents and donations, this can become a reality in all faith and love. 

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ - СЛАВА НА ВІКИ! 
ВІТАЄМО ВСІХ! Ласкаво просимо до Боголюбивої та Богом береженої парафії святого Миколая! Наша парафія є частиною УПЦ США 
Вселенського Патріархату. Щиро та з любов’ю вітаємо всіх відвідувачів, гостей, прихожан та віх парафіян, які беруть участь у 
сьогоднішньому богослужінні. Ми благословенні вашою присутністю! Якщо ви завітали вперше, будь ласка, представте себе отцеві 
Василю, він буде дуже радий зустрітися з вами! Також,  якщо у вас є запитання до священника, потрібно поговорити або потребуєте 
духовних настанов, можете вільно дзвонити до о. Василя або писати на електронну пошту на вище вказану адресу на номер телефону. 
Сподіваємося, ви зможете відчути себе комфортно та в мирі при нашій громаді-парафії. Будь ласка, приходьте молитися з нами щонеділі, 
почувайтеся, як вдома та ставайте частиною нашої парафіяльної родини. Через заступництво св. Миколая, ми надіємося та молимося, 
щоб наша громада лише зростала, будучи повноцінною парафією Української Православної Церкви США. Це можливо лише завдяки 
вашим молитвам, відданістю, відданості часу, талантам та щедрим пожертвам в любові та вірі. 

Archpastor - His Eminence Metropolitan Antony  

Предстоятель-Високопреосвященніший  

Митрополит Антоній 

 Priest: Fr. Vasyl Dovgan   
Настоятель: отець Василь Довган  

Fr.VasylDovgan@gmail.com   
Cell: (908) 247-1800 

Душе моя, душе моя, 
устань — чого спиш? 
Кінець наближається і 
ти стривожишся. 
Пробудися, щоб 

помилував тебе Христос 
Бог, що всюди є і все 

наповняє. 
Господи, слава тобі! 

My soul, my soul arise! Why 
art thou sleeping? The end is 
drawing near and thou wilt 
be confounded. Awake then 
and be watchful, that thou 
mayest be spared by Christ 

God, Who is everywhere and 
fillest all things. 

O Lord, glory to You! 
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LITURGICAL SCHEDULE — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ 

February 6, 2023 - Sunday of the Publican and Pharisee. Tone 1. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – The Divine Liturgy.  
The Reading is from Second Epistle of the Holy Apostle Paul to the 
Timothy. (2 Tim. 3:10-15).  
The Holy Gospel According to St. Luke (Lk. 18:10-14).    

6 лютого 2023 - Неділя митаря і фарисея. Голос 1. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.  
9:00 ранку – Божественна Літургія. 
Друге Послання до Тимофея Святого Апостола Павла Читання. 
(2 Тим. 3:10-15).   
Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 18:10-14). 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
February 12, 2023 - Sunday of Prodigal Son. Tone 2. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
10:00 AM – The Divine Liturgy.  
The Reading is from 1st Epistle of the Holy Apostle Paul to the 
Corinthians (1 Cor. 6:12-20).  
The Holy Gospel According to St. Luke (Lk. 15:11-32). 

12 лютого 2023 - Неділя Неділя про блудного сина. Голос 2. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія. 
Перше Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання. 
(1 Кор. 6:12-20).  
Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 15:11-32).. 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
Wednesday, February 15, 2023 - THE MEETING OF OUR 
LORD GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST. 
9:00 AM – Service. 

Середа 15 лютого 2023 - СТРІТЕНЯ ГОСПОДА БОГА І 
СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА. 
9:00 - ранку Богослужіння. 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
February 19, 2023 - Meatfare Sunday, of the Last Judgment. 
Tone 3.  
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy. 
The Reading is from 1st Epistle of the Holy Apostle Paul to the 
Corinthians (1 Cor. 8:8-9:2).  
The Holy Gospel According to to St. Matthew (Mt. 25:31-46).  

19 лютого 2023 - Неділя М’ясопусна, про Страшний суд. 
Голос 3. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія. 
Перше Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання. 
(1 Кор 8:8-9:2).  
Від Матвія Святого Євангелія Читання (Мт. 25:31-46. 

———————————————————————————————————————————————————————————  
February 26, 2023 - Cheesefare Sunday, of Forgiveness. Tone 4. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy. 
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Romans  
(Rom. 13:11-14:4).  
The Holy Gospel According to St. Matthew (Mt. 6:14-21). 

The Last day before the Great Lent.

26 лютого 2023 Неділя Сиропусна, Прощення. Голос 4.  
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія. 
До Римлян Послання Святого Апостола Павла Читання. 
(Рим.13:11-14:4).  
Від Матвія Святого Євангелія Читання (Мт. 6:14-21). 

Заготовини на Великий Піст.  
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Monday, February 27, 2023 - The beginning of the Great Lent.
6:00 PM - Canon of St. Andrew of Crete. 

Понеділок 27 лютого 2023 - Початок Великого Посту. 
6:00 вечора -Покаянний канон прп. Андрія Критського. 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
Tuesday, February 28, 2023 
6:00 PM - Canon of St. Andrew of Crete. 

Вівторок 28 лютого, 2023
6:00 веч. - Канон прп. Андрія Критського.  

———————————————————————————————————————————————————————————  
- STEWARDSHIP PRAYER  - My Church is composed of people like me. I help make it what it is. It will be friendly if I am. Its pews will be 
filled, if I help fill them. It will do great work, if I work. It will make generous gifts to many causes, if I am a generous giver. It will bring other 
people into its worship and fellowship, if I invite and bring them. It will be a church of loyalty and love, of fearlessness and faith, and a church 
with a noble spirit, if I, who make it what it is, am filled with these same things. Therefore, with the help of God, I shall dedicated myself to the 
task of being all the things that I want my church to be. AMEN. 

Information -Загальна Інформація  
✤ The Divine Liturgy is served every Sunday at 9:00 AM. (The First Sunday of the month is in English and the rest of the Sundays are in both  

languages English and Ukrainian or as need). Time for Holy Confession is available before Liturgy, please come.  
✤ For Baptisms, Weddings, Panakhyda or any other services, please arrange with Father Vasyl Dovgan.  
✤ Pastoral Visitations of the Sick and Infirm: Please inform Father Vasyl if you or your family members are going into the hospital for any reason 

or if they would like to receive spiritual guidance, support or a visit. 
———————————————EMERGENCY CALLS – Please call Fr. Vasyl anytime! Thank you. —————————————— 

✤ Божественна Літургія служиться щонеділі о 9:00 ранку. Свята Сповідь перед Літургією.   
✤Про Хрещення, Вінчання, Панахиди чи інші Богослужіння, будь ласка, домовтeся з настоятелем отцем Василем Довганoм.  
✤Пастирськi відвідини недужих та немічних: Будь ласка, повідомте отця Василя, якщо будь-хто з ваших друзів або членів сім'ї 
потрапив до лікарні з будь-яких причин або бажає духовно збагатитися.  
——————————НЕВІДКЛАДНІ ДЗВІНКИ – Будь ласка, дзвоніть отцеві Василю у будь-який час! ——————————— 

ANNOUNCEMENTS – ОГОЛОШЕННЯ 
******* 

Bring your children to Church today they will come tomorrow - the future of our church is in our children and grandchildren!   
Приведідь своїх дітей до Храму Божого сьогодні і вони повернуться завтра - наші діти та онуки - вони є майбутнє нашої парафії! 

******* 
‣ MEMORIAL BOOKS: Please submit (before Divine Liturgy) your memorial books (Hramatka) to Fr. Vasyl, if you wish to have your love 

ones commemorated during the services!   
‣ ГРАМАТКА Будь ласка, дайте (перед Божественною Літургією) вашу граматку о. Василю, якщо ви бажаєте пом’янути своїх рідних у 
Богослужінні! 



‣  CHURCH SCHOOL: As Lord said. "Let the children come to me. Don't stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are 
like these children.” Please bring your kids to the church for religious classes. We will start religion school on first Saturday of October at  
9:15AM to 10:15AM. Step by step they learn more and more what is Orthodoxy and will become more familiar with Bible and we will 
prepare kids for the first Holy Confession and Communion. PLEASE PARENTS BRING YOUR KIDS TO LEARN MORE ABOUT 
SPIRITUALITY. THANK YOU ALL.  

‣ WEEKLY COLLECTION: We would like to thank everyone for continuing to send in your weekly contributions for the past few months! 
Your generosity has been a blessing to the parish and your continued assistance is crucial during this time! As you all know how difficult it is 
during COVID-19 pandemic. Please keep this in mind as you continue to send in your weekly contributions. Your assistance is needed and 
appreciated.  Your weekly envelopes or outright donations can be sent by: Mail: St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church 376 3rd St. Troy, NY 
12180.  

‣ FEBRUARY 12, 2023 - Parish Board is going to have a meeting. If any of you have some questions or comments please come for a meeting or 
send an email on : fr.vasyldovgan@gmail.com

‣ 12 лютого 2023 - Відбудуться збори парафіяльної управи. Якщо у вас є запитання, зауваження чи пропозиції, будь ласка,  приходьте 
або звертайтеся до будь-кого із членів парафіяльної управи за електронною поштою:fr.vasyldovgan@gmail.com  

‣ Благословення Домівок - це є давнім елементом життя нашої Православної Церкви, що дозволяє нам відновити духовно та фізично 
наші домівки як місця присвячені та захищені Богом. Це можливість для кожного з нас поширити очищення Йорданських вод в нашій 
Християнській родині. Господь стукає в ваші двері, щоб увійти і перебувати з вами в цей особливий спосіб. Чи дозволите ви 
Йому ввійти, чи скажите, що Він небажаний гість? Дорогі парафіяни Закликаю всіх Вас записатися для Благословення 
ваших домівок на період після свята Богоявлення (Йордану) до свята Стрітення 15 лютого. Будь ласка, повідомте мене 
(о. Василя), в який конкретно час вам буде зручно. Не соромтеся написати або зателефонувати до мене якщо у вас є 
будь-які запитання. Щиро дякую!

‣ House Blessing - This is a unique element of our Orthodox Church life that allows us to physically and spiritually renew our homes as 
places dedicated to and protected by the Lord. It is an opportunity to extend the baptismal cleansing of the Jordan waters to the center 
of our lives as Christian families. The Lord knocks at your door and seeks to enter to be with you in this special way. Will you 
welcome Him, or tell Him He is unwanted ? Dear parishioners I encourage all of you to sing up for the Blessing of your houses for the 
period between the Theophany and Meeting of the Lord. Please let me (Fr. Vasyl) know when you’r available to schedule the visit to 
your home with Theophany water. Don't hesitate to email or call me if you have any questions. Thank you! 

“Час Кави - Coffee hour” 
02.05.23 - Horb Family 

02.012.23 - SOUPER -BOWL Sunday Patricia W (bring YOUR 
favorite soup to share with everyone)   

02.19.23 - Ann and Mark Peppe  
02.26.23 - Mykola & Halya Zaderej  

Dear Brothers and sister in Christ. First of all from the bottom of my heart I would like to thank everyone who brought some goodies and signed 
up already to bring something for coffee hour in 2022.  
Coffee Hour is a time of fellowship after the church service has ended. It provides a welcoming place, following service every Sunday, to talk with 
each other, with friends and kids have a chance to spend time together and everyone have time to talk with clergy as well and to meet/talk to new 
people as well as  relaxing with friends during coffee hour.  
Our coffee hour hosts provide light refreshments, whatever they like. We always try to include some dessert, sweet treats so that all parishioners, 
children can enjoy and everyone love desert. Church provide coffee, tea, and usually a cold drink or water is there as well.  
We do have open Sundays. We are asking you all to step in and sign up for it. PLEASE take a Sunday or two and bring something to share with us 
all at the same time. There will be a sign-up sheet downstairs in the coffee room – or you can email or call Halya Korhun to sign 
up.  halya152@g.amil.com Cell: 518-526-3238.  
We can do memorial service on the day you signed up if you wish. Thank you all, we do appreciate your kindness and generosity. May God Bless 
you all generously with all His Blessings. 

Happy Birthday!!! - Вітаємо !!! 
From the bottom of St. Nicholas parish family heart we wish dear: Christopher and Ashley Taylor, Borys Matviyiv, Peter Kowalchuk, Natalie 
Semczuk, Ihor Korhun, Gail Ann Nizinkirck a Happy Birthday. As you celebrate please remember, God is near, He is there leading you into 
another year. God holds your future in His hands and will always be your guide. May Jesus Christ continue to bless you abundantly and keep you 
safe in His loving care. On your birthday enjoy His divine presence in your life. Have a Happy Birthday. Нехай Господь благословить і пошле у 
ваш день народження міцних сил і доброго здоров’я, радості душі і чистої любові серця, вірного щастя і світлої надії. Нехай ангел вас 
оберігає та допомагає долати всі життєві перешкоди. Хай постійний успіх, радість і достаток Сипляться до вас, немов вишневий цвіт, Хай 
життєвий досвід творить з буднів свята, Господь дарує довгих-довгих літ! Божого вам Благословення на Многії та Благії Літа! Happy 
Birthday!!! Many Years!!!  
If you would like a family member to be greeted at the end of the Liturgy on the occasion of a birthday or an anniversary, please let me know and I 
will gladly do. Thank you all. Fr Vasyl. 

PRAYER – МОЛИТВА 
We ask all of you to remember in your prayers the following individuals, who are in need of God's healing and grace: the sick, hospitalized, 
and those in nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy recovery and good health are extended to the following 
individuals who are in need of God's healing and grace. O Holy Father, Heavenly Physician of our souls and bodies, who sent Your Only-begotten 
Son our Lord Jesus Christ to heal those in illness: visit and heal Your servants: Robert, Nastya, Janette, Timothy, Mary-Ann, Payton, Anthony, 
Tina, Mikola, Stella, Maksymko, Fr. Yurij, Maria, Fr. Jakiw, Volodymyr, Alexandr, Michael all doctors and army who protects their homeland with 
their family’s and everyone who supporting people in need: granting them release from pain and restoration to health and vigor, that they may give 
thanks unto You and bless Your Holy Name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit: now and ever, and unto ages of ages. Amen.  
 О Премилосердний Боже, Отче, Сину і Святий Душе, в нероздільній Тройці Тобі поклоняються і Тебе славлять! Зглянься 
милостиво на рабів  (Ім'я) недужих, відпусти їм всі провини їх, подай їм зцілення від хвороби, поверни їм здоров'я і сили тілесні, подай їм 
довге і щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб  вони разом з нами приносили подячні молитви Тобі, всещедрому Богові і 
Творцеві нашому. Амінь. 
 If there is anyone who is in need of prayers, and you want to add them to the prayer list, please notify Fr. Vasyl. If you would like me to visit with 
the Sacraments of the Holy Confession and Eucharist, please call me to set up an appointment. I will gladly visit everyone. In Christ Fr. Vasyl 
Dovgan. Thank you. 
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 “СЛОВО НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ - A WORD FOR GREAT LENT”  
СЛОВО НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ Дорогі брати і сестри у Христі, Слава Ісусу Христу! Ми входимо, як родина в Христі Ісусі, 

у Великий Пість. Це є час молитви і прохання, коли кожен з нас повинен виблагати у Господа відпущення 
своїх гріхів (говінням і сповіддю)і достойно причаститися св. Христових таїн, згідно з замовіддю 
Христовою (див: Івана 6:53-56) Ще у Старому Заповіті Господь повелів синам ІзраЇлевим щороку давати 
десятину (тобто десяту частину) з усього, що вони придбали і, так, вони мали благословення в усіх ділах 
своїх. Знаючи це, св. Апостоли установили і для нашої користі десяту частину року, тобто час Великого 
посту (св. Чотири-десятницю), присвячувати Богові щоб і ми благословені були в усіх ділах наших, 
щорічно очищаючи себе від гріхів своїх, вчинених протягом цілого року. Таким чином, Великий піст – св. 
Чотиридесятниця – є Богом визначина десятина кожного року (за приблизним підрахунком 36 днів, не 
рахуючи недільних днів), яку ми, залишаючи на цей час життєві розваги й усілякі веселощі, присвячуємо 
переважно служінню, Богу – на спасіння своєї душі. Я бажаю всім нашим вірним великої душевної 

користи з велико постного подвигу. Нехай Господня благодать покриє всіх щоб ми відчули в серцях і душах наших 
спасаючу Божу любов, і щоб “з страхом Божим, вірою і любовю” підступили до джерела безсмертя – до святої чаші. 
Преподобний Паїсій Великовський писав: «Помірний і розумний піст – це підгрунтя і глава всіх чеснот. Як із левом і 
лютим змієм боротися, так треба і з ворогом тілесної немочі й духовної вбогості. Якщо хто хоче мати розум твердим від 
поганих помислів, нехай стоншує плоть постом. Як дихати необхідно, так і постити. Піст, увійшовши в душу, вбиває гріх, 
що лежить в її глибині». 
Піст — це передусім установа Церкви. У 69-му правилі апостольських постанов сказано, що кожен християнин — чи то 
мирянин, чи то священнослужитель — має дотримуватися посту впродовж усього  року, особливо в середу та п’ятницю. 
Перефразувавши слова свт. Іоанна Златоуста, повторимо, що піст — це не просто утримання від скоромної їжі, його мета – 
 звільнитися від зла й уберегти себе від гріхів, адже головне завдання християнина – духовно вдосконалювати себе. 
Виконати це завдання, звісно, нелегко, але допомагають у цьому саме піст і молитва. 
При цьому варто пам’ятати також слова прп. Марка Подвижника про те, що «молитва – безсила, якщо не заснована на 
пості, і піст – безплідний, якщо на ньому не створена молитва». Святі отці відокремлюють вісім головних пристрастей: /
черевоугодництво/ блуд/ сріблолюбство/ гнів/ сум/ зневіра/ марнославство/ гордість/. Як бачимо, пристрасті є душевними і 
тілесними, а тому, відповідно, і піст є душевним і тілесним. А що в нас вище – душа чи тіло? Звичайно, душа. 
Навівши лад у душі, ми зможемо приборкати і свої пристрасті, і своє тіло. 
Перший тиждень Великого посту відрізняється особливою суворістю не тільки щодо утримання в їжі, але й 
щодо розпорядку дня християнина. Та слова святителя Іоанна Златоуста будуть для нас тим єлеєм: «Піст – 
чудова узда для всіх, хто цінує користь посту. Звертай увагу не на труд тільки, пов’язаний із постом, але й 
на його плоди. Адже якщо не брати до уваги мету (тієї чи іншої дії), то сіяч, наприклад, не став би сіяти, 
щоб не здаватися тим, хто витрачає насіння даремно; керуючись же надією, він сіє те, що в нього є, щоб 
пожати те, чого в нього немає. Піст виснажує тіло спрагою, зате душа радіє сподіванням благ». 
У перші чотири дні православні християни збираються у храмі, щоб разом зі священнослужителями 
помолитися словами піснеспівів преподобного Андрія Критського. У Великому каноні, написаному преподобним Андрієм у 
VIII столітті, виражено стан душі грішника, котрий кається. Християни за вечірніми богослужіннями цими днями 
отримують молитовний покаянний настрій, який повинен супроводжувати впродовж усього Великого посту. 
 A WORD FOR GREAT LENT Beloved brothers and sisters in Christ, - Without the sun, all physical life on earth will 
cease. Without the Son, all spiritual life on earth will cease. He came to give us everlasting life - a life beyond our time and space. A 
life united to Him. In reading His words in the New Testament we rarely find dictums. However, He did state very clearly a truth 
and a condition that we, as His disciples, must believe and follow: He said, - “Most assuredly I say to you, he who believes in Me 
has everlasting life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness, and are dead. This is the bread which comes 
down from heaven, that one may eat this and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this 
bread he will live forever: and the bread that I shall give is My flesh, which I shall give for the life of the world. … 
Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of The Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats 
My flesh and drinks My blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For My flesh is food indeed and My blood is 
drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in Me, and I in him. (Jn.6:47-56) Great Lent is both a spiritual 
exercise and a journey. An exercise of spiritual renewal, and the acquisition of an awareness of the holy and divine. A journey 
through the constant flow of arrows of temptation and passion and deceptive love of things worldly to attain – Him. It’s at the 
chalice that this mysterious wonder happens. Come, and live the wonder! 
FAMILY VALUES: “REPENTANCE AND CONFESSION”  
Confession is often the most neglected sacrament of our church. As all the sacraments, it has been given to us to aid us toward 
Salvation. Helping your children learn about confession is vital to their growth as Christians. Below are some things you can be 
doing as a family to help your children prepare for Confession and understand the importance of seeking forgiveness.  
Activities:  Read thought the Ten Commandments as a family. One by one, brainstorm the different things that fall under each 
commandment. Have a quiet (alone with God) time after this activity.  
Give everyone a piece of paper, a pen (for really young children give them crayons to draw) and an envelope. Have everyone write 
out their sins and seal them in the envelope. Schedule a time for everyone to go to confession with their envelopes. After confession, 
have a Prodigal Return celebration as a family.  
A good habit is to begin asking forgiveness from family members Saturday evening or on Sunday morning before attending liturgy. 
It is a beautiful way to start the morning and it sets a good example for them seeking forgiveness from each other. 
——————————————————————————————————————————————————————————— 
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