
 РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ НА МІСЯЦЬ СЕРПЕНЬ 2016 Р.  
 
 

Неділя, 7го 
 

7МА ПІСЛЯ П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ.  
Год. 10:00 р. Свята Літургія. 
 

 

Неділя, 14го 
 

8МА ПІСЛЯ П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія   

 

П’ятниця, 19го
 

 

ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія       
Посвячення овочів і фруктів. 

 

 

Неділя, 21го
 

 

9ТА ПІСЛЯ П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія. 
Молебень в честь Дня незалежності України. 
 

 

Неділя, 28го
 

10ТА ПІСЛЯ П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія  

   

 
 
 
 
 

НАСТУПНІ  З БО РИ П АРАФІЯЛЬНОЇ  У ПРАВИ 
відбудуться у середу, 10го  cерпня о 6:30 веч. у парафіяльній 
залі.   

 
 
 
 

 
 

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ – 24ГО СЕРПНЯ. 
 
 

Вітаємо всіх небайдужих українців нашої громади з святом – 
Днем незалежності України. Після Святої Літургії буде 
служитись молебень з цієї нагоди, а також в залі буде кава. 
 
 
 
 П О Ж Е Р Т В И  Н А  В И Д А В Н И Ц Т В О  " Б Ю Л Е Т Н Я "  
Слідуючі подані читачі щедро подарували гроші на 

 



видавництво церковного "Бюлетня." Хто має бажання 
подарувати гроші на видавництво "Бюлетня" звертайтеся 
безпосередньо до скарбника. Дякуємо за підтримку. 
 

Поліна Коробейко  $10.00 

Володимир Синіцин  $20.00 

  
 

 

ЛАСКАВО  З АПРОШ УЄТЬСЯ  всіх після Служби Божої до 
парафіяльної залі на солодощі, каву, і товариство.  Так 
відбувається кожної неділі після Служби Божої, як не буде 
якихось поминальних чи парафіяльних обідів.  А тим хто це 
готує і збирається це робити в майбутньому, велике спасибі 
 
БІБЛІОТЕКА 
Парафіяльна бібліотека буде відчинена кожну 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). 
 
 
 

Х Т О  М А Є  І Н Ф О Р М А Ц І Ї  про життя парафії та її плани, 
оголошення, звернення, подяки, повідомлення про хворого у 
лікарні чи вдома, просимо звертатися безпосередньо до 
священика. Інформації мають бути подані від 1го до 15го 
відповідного місяця, щоб вони  були  поміщені у наступому 
бюлетні. 
  

П р е о б р а ж е н н я  Г о с п о д н є .  
Люди завжди хотіли побачити Бога. І в наш час багато хто 
запитує, чи можна побачити Бога. Прагнення до єднання з 
Богом закладене у нашій людській природі. Перші люди 



перебували у постійному спілкуванні з Богом, як про це ми 
читаємо у Біблії. 
Але після гріхопадіння люди перестали бачити Бога, тому що 
наша природа затьмарилася гріхом. Між Богом і людьми 
постала стіна, яка не давала можливості спілкуватися з 
Богом, як це було раніше в раю. Якась невидима пелена 
нависла над людьми і закрила Бога від людей. Про це у Біблії 
сказано так: “І зробив Господь Бог Адамові та дружині його 
одяг шкіряний і зодягнув їх” (Бут. 3, 21). 
Шкіряний одяг означає нашу тлінну плоть, яка не дає 
можливості бачити Бога. Тлінна людина не може 
безпосередньо бачити Бога, а нетлінна, тобто та, яка буде 
звільнена від гріха, від того шкіряного одягу, в якому вона 
сьогодні перебуває, побачить Господа Бога. Про це говорить 
ап. Павло. Він каже: “Тепер ми бачимо, ніби у тьмяному 
дзеркалі, тоді ж віч-на-віч; тепер я знаю частинно, а тоді 
пізнаю, подібно як і я пізнаний” (1 Кор. 13, 12). 
У земному житті тільки окремі святі люди бачили, і то лише 
частково, Бога. До них належать пророк Мойсей і пророк 
Ілля. Пророк Мойсей дуже хотів побачити Бога, і тому в 
молитві, звертаючись до Нього, благав: “Покажи мені славу 
Твою” (Вих. 33, 18). На це Господь відповів Мойсею: “Ти не 
можеш побачити лиця Мого – бо людина не може побачити 
Мене – і жити” (Вих. 33, 20). Але все ж Господь дав 
можливість Мойсею частково побачити славу Божу. Господь 
сказав: “Ось місце при Мені, – і ти станеш на скелі. І 
станеться, коли буде переходити слава Моя, то я вміщу тебе 
в щілині скелі, і закрию тебе рукою Своєю, аж поки Я 
перейду. А здійму руку Свою, – і ти побачиш Мене ззаду, а 
обличчя Моє не буде видиме” (Вих. 33, 21-23). І коли Господь 
пройшов перед лицем Мойсея, він вигукнув: “Господи, 
Господи – Бог милосердний, довготерпеливий і 
многомилостивий та правдивий” (Вих. 34, 6). 
Так само і пророк Ілля бажав побачити Бога. В той час він 
перебував у тяжкому душевному стані, бо боровся з 



ізраїльтянами – своїми співвітчизниками, які стали 
поклонятися неправдивим богам замість істинного Бога. 
Пророк страждав настільки, що просив Бога, щоб Він забрав 
його із цього життя. Ось тоді Господь показав пророку Іллі 
Свою велич і повелів йому стати на горі перед лицем 
Господнім. Пронісся сильний вітер і була буря, яка розривала 
гори і крушила скелі, але не у вітрі Господь. Після вітру 
почався землетрус, але не в землетрусі Господь. Після 
землетрусу – вогонь, і не у вогні Господь. Після вогню – 
віяння тихого вітру, і там був Господь. (3 Цар. 19, 11-12). 
Таким чином, Господь показав Себе пророку Іллі у диханні 
тихої прохолоди. 
Подія Преображення Господнього відбулася незадовго перед 
голгофськими стражданнями Господа нашого Ісуса Христа. 
Цього разу Господь показав Своє Божество апостолам 
Петру, Якову та Івану. Сучасники Христа бачили чудеса, які 
творив Господь, але перед собою вони бачили хоч і святу, 
але все-таки людину. Божество Ісуса Христа залишалося 
невидимим навіть для апостолів. Наближалися страждання 
Господні. Ісус Христос передбачав, що ученики можуть 
втратити віру в Нього, як у Сина Божого – Спасителя світу. 
Про це скажуть Лука і Клеопа, йдучи до Еммауса: “А ми ж 
сподівалися, що це Той, Хто має визволити Ізраїль”. Для 
того, щоб апостоли не втратили віру в Нього, Господь 
показав на горі Фавор славу Свого Божества. Відбулося це 
так. Ісус Христос взяв з Собою трьох учеників: Петра, Якова 
та Іоана й піднявся на гору помолитися. Поки Спаситель 
молився, ученики від утоми заснули. Коли ж прокинулися, то 
побачили, що Ісус Христос преобразився: лице Його сяяло, 
мов сонце, а одяг Його став білим як сніг і блискучим як 
світло. В цей час до Нього явились у славі небесній Мойсей 
та Ілля і розмовляли з Ним про страждання і смерть, які Йому 
належить зазнати в Єрусалимі. Зверніть увагу на те, що 
явилися саме ті пророки, яким свого часу Бог частково 
показав славу Свого Божества. Незвичайна радість 



наповнила тоді серця учеників. Коли ж вони побачили, що 
Мойсей і Ілля відходять від Ісуса Христа, Петро вигукнув: 
“Господи! Добре нам тут і, якщо хочеш, зробимо тут три 
намети: один Тобі, один Мойсеєві і один Іллі”. Раптом світла 
хмара осяяла їх, і вони почули з-за хмари голос Бога Отця: 
“Цей є Син Мій улюблений, в Якому Моє благовоління; Його 
слухайте”. Ученики в страху попадали на землю. Ісус Христос 
підійшов до них, торкнувся їх і сказав: “Встаньте і не бійтеся!” 
Ученики встали і побачили Ісуса Христа у звичайному 
вигляді. Коли ж вони спускались з гори, Христос звелів нікому 
не розповідати про те, що вони бачили, поки Він не воскресне 
з мертвих. (Див.: Мф. 17, 1-11; Мк. 9, 2 -13; Лк. 9, 28-36). 
Пізніше ап. Петро буде про це згадувати у своєму 
благовістуванні. Він скаже: “Ми сповістили вам силу і 
пришестя Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за 
хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його величі”. (2 
Пет. 1, 16-17). 
Таким чином, Бог, будучи невидимим, показав Себе на 
Фаворі, показав апостолам Своє Божество, показав їм Свою 
славу. Історія християнської Церкви знає випадки, коли 
Господь показував Свою славу, щоправда частково, святим 
подвижникам, і серед них – св. Симеону, Новому Богослову. 
Нам же залишається бачити лише ту Божественну славу, яка 
виявляється у красі Його творіння, особливо у премудро 
створеній людині, що називається вінцем Його творіння. 
Сліди Його Божества ми спостерігаємо у діях благодаті 
Божої, яку ми відчуваємо у своєму житті, особливо під час 
богослужіння, молитов, читання Святого Письма і 
спостереження за дивними ділами Божими, спрямованими на 
спасіння людини.  

 
У с п і н н я  П р е с в я т о ї  Б о г о р о д и ц і .  

 

28 серпня Православна церква святкує  одне з дванадцяти 
найбільших свят церковного року - Успіння Пресвятої 



Богородиці або Першу Пречисту, що являється завершенням 
земного життя Пресвятої Богородиці та переселення її в 
життя небесне. 
Після того як Ісус Христос вознісся на небо, Матір Божа 
лишилася під опікою апостола Івана Богослова. Коли він був 
відсутній, вона мешкала в домі його батьків недалеко від гори 
Єлеонської. Коли переслідування Іродом християн 
посилилися, вона разом із Іваном Богословом переселилася 
до Ефеса.  
Незадовго до свого успіння Божа Матір прибула до 
Єрусалима. Свій час вона там присвячувала невтомним 
молитвам, часто приходила до гробу Господнього. І ось 
одного разу, коли вона знову прийшла на Голгофу, до неї 
з'явився архангел Гавриїл і провістив їй скоре переселення 
до життя небесного, та на підтвердження своїх слів вручив їй 
пальмову гілку. Із цією звісткою й повернулася Мати Божа до 
Вифлеєма та одразу ж повідомила учнів Господа про своє 
успіння. Пресвята Богородиця прагнула, щоб у час кончини 
біля неї знаходився апостол Іван Богослов, про що молилася 
Господу. І Святий Дух переніс апостола з Ефесу до того 
місця, де лежала Мати Божа. 
За звісткою архангела, успіння Богородиці мало статися о 
третій годині. Святі апостоли запалили безліч свічок і оточили 
урочисто прикрашену постіль, на якій лежала Мати Божа. 
Раптом зненацька засяяло Божественне світло, затьмарюючи 
безліч запалених свічок. І зійшов до всіх людей, які зібралися, 
сам Ісус Христос у супроводі янголів, архангелів та 
праведних душ.  
Побачивши сина, Матір Божа дуже зраділа та смиренно 
чекала на те, щоб він забрав її. І без жодних тілесних 
страждань віддала душу свою Богородиця своєму синові. 
Потім янголи почали співати, а апостоли — оплакувати 
розлуку з Божою Матір'ю. 
  



Урочиста поховальна процесія вирушила від Сіону та 
пройшла через весь Єрусалим аж до Гефсиманії. Під час 
руху процесії над тілом Богородиці зненацька з'явилося 
світле серпанкове коло, схоже на вінець, і до процесії 
приєдналися янголи. Своїми співами вони прославляли Божу 
Матір. Осяйне коло супроводжувало процесію аж до місця 
поховання. У Гефсиманії християни попрощалися з тілом та 
внесли в домовині в поховальну печеру. Вхід закрили 
великим каменем.  
  
Надвечір під час вечері вона явилася апостолам і пообіцяла, 
що буде з хрещеним людом назавжди. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 



У  с е р п н і  д е н ь  н а р о д ж е н н я  м а ю т ь :  
A u g u s t  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n s :  

2го Ілько Перчишин 2nd Elko Perchyshyn 
4го Альона Візнюк 4th Alyona Viznyuk 
6го Анна Жук 6ер Anna Zhuk 
11го Микола Богдашенко 11th Mykola Bogdashenko 
13го Ліда Полець 13th Lida Poletz 
15го Василь Карпінський 15th Wasyl Karpinskiy 
16го Олександра Інґрасія 16th Alexandra Ingrassia 
18го Віктор Чебанюк 18th Victor Chebanyuk 
18го Христина Сван 18th Christine Swann 
23го Андрій Годинський 23rd Andrij Hodynsky 
31го Кіндрат Матлашевський 31st Ken Matlashewski 
 

 
 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ц
 

Е
 

Р
 

К
 

О
 

В
 

Н
 

И
 

Й
 

 Б
 

Ю
 

Л
 

Е
 

Т
 

Е
 

Н
 

Ь
 

  

         серпень
 

 
 

2 0 1 6  
. 

august               

  C
 

H
 

U
 

R
 

C
 

H
 

 B
 

U
 

L
 

L
 

E
 

T
 

I
 

N
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

S
t. M

ic
h

a
e

l’s
 a

n
d

 S
t. G

e
o

r
g

e
’s

 U
k

r
a

in
ia

n
 O

r
th

o
d

o
x

 C
h

u
r

c
h

 
5

0
5

 4
th S

tr
e

e
t N

.E
. 

M
in

n
e

a
p

o
lis

, M
N

  5
5

4
1
3

 
T

e
l:  6

1
2

.3
7

9
.2

6
9

5
 

E
m

a
il:  s

tm
s

tg
u

o
c

@
y

a
h

o
o

.c
o

m
 

W
e

b
s

ite
: s

tm
s

tg
u

o
c

.th
is

h
o

u
s
e

.u
s

 
 

V
ery

. R
ev

. E
v
h

en
 K

u
m

k
a

 –
P

a
sto

r • 3
2

1
 5

th A
v

en
u

e N
.E

. • M
in

n
ea

p
o

lis, M
N

  5
5
4

1
3

 • T
el:  6

1
2

.3
7
9

.2
2

8
0

 

E
m

a
il: ev

h
en

.k
u

m
k

a
@

g
m

a
il.co

m
 

E
 

 

 

 

mailto:stmstguoc@yahoo.com


 
Члени Церковної Управи 2016 р.  

 

 
Настоятель Прот. Євген Кумка 612.379.2280 

Голова Ілько Перчишин 612.270.9345 

1ший заступник Юрій Лучко 612.788.2763 

2гий заступник Віктор Лобзун 763.546.9568 

Сeкретар:   

Фін. Секретар Степан Коноплів 763.781.6010  

Cкарбник Марія Кірик 612.327.5536 

Куль. Освіт. Реф. Калина Павлюк 763.571.0620 

Вільний член Василь Мосейчук 612.532.6571 

Трости Валентина Яр 612.789.6622 

 Орися Бобчек 703.346.0485 

 Юлія Павлюк 651.439.7702 

 Iван Прокопюк 612.481.7315 

 Діана Пасічник 763.560.8796 

Контрольна Комісія Маруся Семенюк 612.331.8475 

 Петро Гахoв 612.788.8762 

 Мирослава Мосейчук 763.473.3182 

 
2016 Church Board Members  

 
Pastor V. Rev. Evhen Kumka 612.379.2280 

President Elko Perchyshyn 612.270.9345 

1st Vice President Yuri Loutchko 612.788.2763 

2nd Vice President Viktor Lobzun 763.546.9568 

Secretary   

Financial Secretary Steve Konopliv 763.781.6010  

Treasurer Mariya Kiryk 612.327.5536 

Cultural Chair Jackie Pawluk 763.571.0620 

Member at Large Vasyl Moseychuk 612.532.6571 

Trustees Valentina Yarr 612.789.6622 

 Orysia Bobcek 703.346.0485 

 Julie Pawluk 651.439.7702 

 Ivan Prokopiuk 612.481.7315 

 Dana Pasichnyk 763.560.8796 

Controlling Committee Maria Semeniuk 612.331.8475 

 Peter Hachow 612.788.8762 

 Myroslava Moseychuk 763.473.3182 



Schedule of services for the month of august 2016 

Sunday,7th 7th Sunday after Pentecost. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy.   

Sunday, 14th 
 

8th Sunday after Pentecost. 
10:00 a.m. Divine Liturgy.   

Friday, 19th The holy Transfiguration. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy.         
Blessing of fruits and vegetables. 

Sunday, 21st 9th Sunday after Pentecost. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy. 
Moleben in honor of Ukrainian 
Independence. 

Sunday, 28th 10th Sunday after Pentecost. 
10:00 a.m. Divine Liturgy.    

 
 

       Looking Ahead……... 
 

THE NEXT  CHURCH BO ARD M EETING  is scheduled for 
Wednesday, August 10th at 6:30 p.m. in the church hall.   
 
 
 
 

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

Polina Korobeyko $10.00 

Volodymyr Synicyn $20.00 
  

 



 
  
 

 

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. 

 

 
 
 

ANYONE WISHING TO SUBMIT ANNOUNCEMENTS 
about upcoming church activities, requests or acknowledgements 
as well as information regarding parishioners who are sick in the 
hospital or at home, or if you wish to share joyous news, please 
contact Fr. Evhen Kumka directly. In order to be included in a 
specific issue, information must be submitted between the 1st and 
15th of the prior month. 
 
 
 
LIBRARY 
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). 
  

 
Transfiguration 

The transfiguration of Christ is one of the central events recorded 
in the gospels. Immediately after the Lord was recognized by His 
apostles as “the Christ [Messiah], the Son of the Living God,” He 
told them that “He must go up to Jerusalem and suffer many 
things . . . and be killed and on the third day be raised” (Mt 16). 
The announcement of Christ’s approaching passion and death 



was met with indignation by the disciples. And then, after 
rebuking them, the Lord took Peter, James, and John “up to a 
high mountain”—by tradition Mount Tabor—and was 
“transfigured before them.” 
. . . and His face shone like the sun, and His garments became 

white as snow and behold, there appeared to them Moses and 
Elijah, talking with Him. And Peter said to Jesus, “Lord, it is well 
that we are here; if you wish I will make three booths here, one 
for You and one for Moses and one for Elijah.” He was still 
speaking when lo, a bright cloud overshadowed them, and a 
voice from the cloud said, “This is My Beloved Son, with Whom I 
am well pleased; listen to Him.” When the disciples heard this, 
they fell on their faces with awe. But Jesus came and touched 
them, saying, “Rise, and have no fear.” And when they lifted up 
their eyes, they saw no one but Jesus only. And as they were 
coming down the mountain, Jesus commanded them, “Tell no 
one the vision, until the Son of Man is raised from the dead” 
(Mt 17.1–92, see also Mk 9.1–9; Lk 9.28–36; 2 Pet 1.16–18). 
The Jewish Festival of Booths was a feast of the dwelling of God 
with men, and the transfiguration of Christ reveals how this 
dwelling takes place in and through the Messiah, the Son of God 
in human flesh. There is little doubt that Christ’s transfiguration 
took place at the time of the Festival of Booths, and that the 
celebration of the event in the Christian Church became the New 
Testamental fulfillment of the Old Testamental feast in a way 
similar to the feasts of Passover and Pentecost. 
In the Transfiguration, the apostles see the glory of the Kingdom 
of God present in majesty in the person of Christ they see that “in 
Him, indeed, all the fullness of God was pleased to dwell,” that “in 
Him the whole fullness of deity dwells bodily” (Col 1.19, 2.9). 
They see this before the crucifixion so that in the resurrection 
they might know Who it is Who has suffered for them, and what it 
is that this one, Who is God, has prepared for those who love 
Him. This is what the Church celebrates in the feast of the 
Transfiguration. 



Thou wast transfigured on the mount. O Christ God, revealing 
Thy glory to Thy disciples as they could bear it. Let Thine 
everlasting light shine upon us sinners. Through the prayers of 
the Theotokos, O Giver of Light, glory to Thee (Troparion). 
On the mountain wast Thou transfigured, O Christ God, and Thy 
disciples beheld Thy glory as far as they could see it; so that 
when they would behold Thee crucified, they would understand 
that Thy suffering was voluntary, and would proclaim to the world 
that Thou art truly the Radiance of the Father (Kontakion). 
Besides the fundamental meaning which the event of the 
Transfiguration has in the context of the life and mission of Christ, 
and in addition to the theme of the glory of God which is revealed 
in all of its divine splendor in the face of the Saviour, the 
presence of Moses and Elijah is also of great significance for the 
understanding and celebration of the feast. Many of the hymns 
refer to these two leading figures of the Old Covenant as do the 
three scripture readings of Vespers which tell of the manifestation 
of the glory of God to these holy men of old (Ex 24.12–18; 33.11–
34.8; 1 Kg 19.3–16). 
Moses and Elijah, according to the liturgical verses, are not only 
the greatest figures of the Old Testament who now come to 
worship the Son of God in glory, they also are not merely two of 
the holy men to whom God has revealed himself in the 
prefigurative theophanies of the Old Covenant of Israel. These 
two figures actually stand for the Old Testament itself: Moses for 
the Law and Elijah for the Prophets. And Christ is the fulfillment 
of the Law and the Prophets (Mt 5.17). 
They also stand for the living and dead, for Moses died and his 
burial place is known, while Elijah was taken alive into heaven in 
order to appear again to announce the time of God’s salvation in 
Christ the Messiah.  
Thus, in appearing with Jesus on the mount of Transfiguration, 
Moses and Elijah show that the Messiah Saviour is here, and that 
He is the Son of God to Whom the Father Himself bears witness, 
the Lord of all creation, of the Old and New Testaments, of the 



living and the dead. The Transfiguration of Christ in itself is the 
fulfillment of all of the theophanies and manifestations of God, a 
fulfillment made perfect and complete in the person of Christ. The 
Transfiguration of Christ reveals to us our ultimate destiny as 
Christians, the ultimate destiny of all men and all creation to be 
transformed and glorified by the majestic splendor of God 
Himself. 
There is little doubt that the feast of the Transfiguration of Christ 
belonged first to the pre-Easter season of the Church. It was 
perhaps celebrated on one of the Sundays of Lent, for besides 
certain historical evidence and the fact that today St Gregory 
Palamas, the great teacher of the Transfiguration of Christ, is 
commemorated during Lent, the event itself is one which is 
definitely connected with the approaching death and resurrection 
of the Saviour. 
. . . for when they would behold Thee crucified, they would 

understand that Thy suffering was voluntary (Kontakion). 
The feast of the Transfiguration is presently celebrated on the 
sixth of August, probably for some historical reason. The summer 
celebration of the feast, however, has lent itself very well to the 
theme of transfiguration. The blessing of grapes, as well as other 
fruits and vegetables on this day is the most beautiful and 
adequate sign of the final transfiguration of all things in Christ. It 
signifies the ultimate flowering and fruitfulness of all creation in 
the paradise of God’s unending Kingdom of Life where all will he 
transformed by the glory of the Lord. 
  
 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------   
VALENTINA YARR – Realtor, CRS,GRI         Edina Realty 
Direct: (651) 639-6394                                     2730 Snelling Ave  N 
Cell:    (612) 751-0200                                     Roseville, MN 55113 
Fax:    (651) 639-6418 

valentinayarr@edinarealty.com            www.valentinayarr.edinarealty.com 

LUBA PERCHYSHYN                               Ukrainian Gift Shop 
                                                                 1008 – 5th St. No. 
Tel: ( 612) 788-2545                                   Minneapolis, MN 55411 
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 
=========================================================  
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                                  900 Long Lake Road. Suite 330 
Office: (763) 566-8832                        New Brighton, MN 55112 
Fax:    (763) 566-9214 
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