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Upcoming Events
Nov. 14th - Dec. 24th: St. Philip's Pre-Christmas
Fast
This is traditionally a time of fasting and
abstinence, but that is hardly enough.
In this time of expectation, be mindful of
prayer.
Be mindful also of almsgiving, remembering
those who are in need - as indeed was the Holy
Family.
Sunday, Nov. 17th
ONE bilingual Divine Liturgy
Following: pre-Thanksgiving Dinner
Afterwards: Discussion re. Property at 4100
Tejon St.
Sunday, Nov. 24th
After the 10:30 Divine Liturgy: exceptionally,
Parastas for victims of Holodomor
Thursday, Nov. 28th , Thanksgiving
Divine Liturgy at 10 am
Friday, Dec. 6th , Feast of St. Nicholas
Divine Liturgy at 10 am.
Sunday, Dec. 15th
After 10:30 Divine Liturgy: St. Nicholas visits
children

TBA: «Bethlehem Peace Light»
Sunday, Dec. 22nd
After 10:30 Divine Liturgy: Preparation of the
Church for Christmas
Tuesday, Dec. 24th , Christmas Eve
Vesperal Divine Liturgy of St. Basil
Wednesday, Dec. 25th , Christmas Day
9 am: Great Compline
10 am: ONE bilingual Divine Liturgy
Thursday and Friday, Dec. 26th & 27th
Divine Liturgy, 10 am
Liturgical sheets
Please be aware that bi-lingual liturgical sheets
are placed in the back of the Churchevery
Sunday. These sheets are provided by the
Eparchial Liturgical Commission, and thus have
the authorization of the bishop, who wants them
to be used. Be encouraged to use these sheets
so as to participate fully in our liturgy – as
indeed is our genuine Byzantine tradition.

Eparchial
The bishop wants us to standardize vestments
worn within the Eparchy. He wants us to
purchase a set of priestly vestments for $300,
and we hope to buy 2 sets of vestments for adult
servers at $80 per set. Pani Kateryna has
promised to sew vestments for younger servers;
it is hoped that these will replace the used
dalmatics which the boys are now wearing. Any
contributions for this purpose would be greatly
appreciated.
Funds are being sought for much needed
repairss to St. Nicholas Cathedral. More
information will be forthcoming in the New Year,
as well as a prayer for this project to be said
after every liturgy.
Special Thanks
To Andrey and Zia Zaiats for their work
beautifying the church property.
To Walter Kuzio for removing as part of the step,
thus providing unimpeded passage between the
Church and the small hall.
To those providing and perparing the
Thanksgiving meal.
To those providing help concerning the 4100
Tejon property.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ
ПИЛИПІВКА Традиційний перед Різдвяний піст від 14го листопада до 24-го грудня. Але кромі посту ми
повинні теж:
Зосередитися на молитві
Милостині
І прийти на поміч тим, що знаходяться в потребі, так
як колись Свята Родина знаходилася в потребі коли
на зелмлю прийшов наш Спаситель
Неділя, 17-го листопада
10:30 ранку Одна дво-мовна св. Літургія
Парафіяльний Обід День Подяки після св. Літургії
Дискусія над придбанням для парафії майна при
4100 Tejon Street
Неділя, 24-го листопада
8:30 ранку св. Літургія (англ.)
10:30 ранку св. Літургія (укр). опісля Парастас за
жертв Голодомору
Четвер, 28-го листопада ДЕНЬ ПОДЯКИ
10:00 ранку св. Літургія
П’ятниця, 6-го грудня СВ.МИКОЛАЯ
10:00 ранку св. Літургія
Неділя, 15-го грудня
8:30 ранку св. Літургія (англ.)
10:30 ранку св. Літургія (укр.)

Св. Миколай завітає до дітей в церковній залі після
св. Літургії в 10:30
Передача Вифлеємського Вогню Миру (подробиці ще
не узгіднені)
Неділя, 22-го грудня
8:30 ранку св. Літургія (англ.)
10:30 ранку св. Літургія (укр.)
Прикрашення церкви на Різдво після св. Літургії в
10:30

Вівторок, 24-го грудня НАВЕЧІР’Я РІЗДВА
ХРИСТОВОГО (СВЯТ ВЕЧІР)
2:00 пополудні Св. Літургія Василія Великого
Середа, 25-го грудня РІЗДВО ХРИСТОВЕ
9:00 ранку Велике Повечір’я
10:00 ранку Одна дво-мовна св. Літургія
Четвер і п’ятниця, 26-го і 27-го грудня
10:00 ранку св. Літургія
ОГОЛОШЕННЯ
Літургійний Матеріал
Кожної неділі при вході до церкви на столику
знайдете літургійний матеріал виготовлений
Епархіяльною Літургійною Комісією, щоб заохотити
вірних брати активну участь у Службі Божій згідно з
нашим стилем.

Епархіяльні повідомлення
Нас повідомлено, що наш Владика бажає
устандартизувати ризи богослужителів. Щоб
осягнут22и цю ціль, мусимо замовити нові ризи для
священика і 2 для вівтарних хлопців. КОШТ: - $300
священичі ризи; по $80 вівтарні хлопці. Пані Катерина
погодилася вшити ризи для молодших хлопців.
Будемо вдячні за ваші щедрі пожертви на цю ціль.
Наша епархія є в процесі збирання фондів на віднову і
ремонт катедри. Будемо молитися в цьому наміренні
кожної неділі. Більше інформації буде подано після
Нового Року.
ПОДЯКА
Щуро дякуємо:
Панству Заяць за дбайливе прибрання біля церкви
Панові В. Кузьо за покращання з боку входу до
церкви
Всім хто приготовив нам обід на День Подяки
Всім хто допоміг у всему, що є пов’язане з придбанням
майна при 4100 Tejon

King Soopers Fundraiser Program
You can increase your financial support of our parish by participating
in the King Soopers Fundraiser Program with no additional expense
to you!
To participate please follow these steps:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Create an online account with King Soopers. You will need to
have an email address and to create a password.
Go to the following link:
kingsoopers.com
Go to the Save tab near the top of the page.
Click on King Soopers Community Rewards in the drop down
menu.
Click on Enroll Now.
In the search box type Transfiguration Ukrainian.
Select Transfiguration Ukrainian Catholic Church

After you are enrolled, whenever you use your King Soopers card,
our parish will get a share of King Soopers Community Rewards. We
will also place flyers in the back of the church with the enrollment
instructions.
Last quarter our parish received $294.07 from King Soopers through
this program.
Thank you for supporting our parish.
Kathleen Romanyshyn

Services / Служби
Sunday / Неділя
English: 8:30am
Українська: 10:30am
Weekdays / У тижні
9:00am

