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ВІТАЄМО!  
Ласкаво просимо до нашої Катедри . Ми надзвичайно раді, що Ви рішили бути на Літургії разом знами. 

Просимо приєднатися до нас після Св. Літургії в нашій авдиторії для зустрічі і знайомства за чашкою 

кави.  

 

 

ПРИЧАСТЯ  
Ми радо вітаємо Вас на сьогоднішнє Богослуження. Прийміть до уваги, що Православні Християни, 

котрі постом, молитвою і Св. Сповіддю належно до Таїнства Причастя приготувалися можуть 

приступати.  

Після закінчення Літургії, підходьте, будь ласка, до цілування хреста і на бажання беріть по кусочку 

просфори (посвячений хліб). Проситься представитися нашому свяшеникові підчас товариської зустрічі 

при каві та запитати його як стати членом нашої Церкви. 




 

WELCOME VISITORS!  
Welcome to St. Vladimir’s Cathedral. We are pleased you chose to be here with us today. Please join us 

downstairs for coffee after the Liturgy, so we have the opportunity to meet you.  

 

Receiving Holy Communion  
We are pleased to welcome you to worship with us today. Please note that only Orthodox Christians who have 

prepared themselves with prayer, fasting and confession may approach to receive Holy Communion. Everyone 

is welcome to receive the blessing and partake of the blessed bread (Antidor) at the dismissal. Please introduce 

yourself to our pastor during the coffee hour and ask him about membership in our Holy Orthodox Church.  
 
 

WELCOME – 

 

To all who are tired and need rest; to all who mourn and need comfort; to all who 

are friendless and need friendship; to all who are discouraged and need hope; to 

all who are hopeless and need sheltered love; to all who sin and need a Savior; 

and to whomsoever will, this Church opens wide its doors in the name of the Lord 

Jesus Christ. To all who are worshipping with us today –  WELCOME 
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◄ September ~ October 2014 ~ November ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   1  
**Religious 
Education Class 
7:00 p.m. 
Contemporary 
Moral Issues 

2  
 

3  
 

4  
 

5:00 p.m. 
 
Great Vespers 

5  Youth Sunday 

10:00 a.m. 
Divine Liturgy 
17th Sun. after 
Pentecost.  
Tone 8 - HMartyr 
Phocas, Bp. Of 
Sinope 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

5:00 p.m. 
 
Great Vespers 
Service in chapel 

12  

10:00 a.m. 
Divine Liturgy 
18th Sun. after 
Pentecost. Tone 
1. Venerable 
Cyriacus the 
Hermit. 

13  

 
6:30 p.m. 
Great Vespers 
with Litia 
 
Thanksgiving 

14  
9:30 a.m. 
Pokrova – The 
Protection of the 
Most Holy 
Theotokos 
*Service in Chapel 

15  

 
**Religious 
Education Class 
7:00 p.m. 
Contemporary 
Moral Issues 

16  
 

17  
 

18  
 
Vespers 
Cancelled  

19  
10:00 a.m. 
19th Sunday after 
Pentecost. Tone 
2. Apostle 
Thomas 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  

 
 

25  
9:30 a.m. 
English Divine 
Liturgy. Martyr 
Probus 
5:00 p.m.  
Great Vespers 

26  
9:30 a.m. 
Divine Liturgy. 
Bishop’s 
Visitation. See 
Poster 
 

27  

7:00 p.m. 
 
UWAC and TYC 
Meetings. Plan on 
attending. 

28  
8:30 a.m 

 
Prep work 
For Perogy Bee 

 

29  
8:30 a.m 
 
Perogy making 
Bee 

30  
8:30 a.m 
 
Cabbage Roll 
Making Bbee 

31  
8:30 a.m 
 
Packaging/ 
Sales 

Notes: 

 

**October 1st – Religious Education Class will be held in T.Y.C. building 

** October 14th – Pokrova – The Protection of the Most Holy Theotokos – Service in Chapel – with         

        fellowship. 
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ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ 
 

Поміж Богородичними Празникаминашого церковного року на особливу увагу заслуговує 
празник Покрови Пресвятої Богородиці. Культ Божої Матері як Покровительки нашого народу 
тягнеться золотою ниткою від княжих часів аж по сьогодні. Секрет того постійного, улюбленого 
й ревного культу Богоматері як Покровительки, лежить, мабуть, в тому, що тут ідеться не про 
земне, людське, але небесне й могутнє заступництво. А такого заступництва й опіки хоче кожна 
людина, родина й народ. Від самого початку існування нашої держави ми постійно мали 
великих і сильних ворогів. Тож нічого дивного, що наш народ шукав такої допомоги й опіки, 
проти якої не може встоятися жодна людська сила, а тією поміччю був якраз покров Пречистої 
Діви Марії. Тому празник Покрови завжди був і є для нашого українського народу днем великого 
вияву любові і вдячності для Пресвятої Богородиці та днем радісної прослави і звеличення її 
покрова й заступництва. 
 
Історія празника Покрови 
 
Головний мотив, який послужив для появи цього празника, це видіння св. Андрія Юридивого. 
Царгород (Константинополь) - столиця Візантії, була в облозі арабів. Ціле місто й народ був у 
великій тривозі. В храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, де переховувалася її риза, 
правилося всенічне Богослужіння, і храм був переповнений людьми, які щиро молилися. У 
натовпі ревно молився за спасіння міста св. Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфаном. 
Відправа закінчилася. Втім св. Андрій побачив, як від царських дверей — так звалися у греків 
головні вхідні двері церкви — йшла світлом осяяна Пресвята Богородиця у супроводі Святого 
Івана Хрестителя і святого Івана Богослова та при співі великого хору Святих. Божа Мати 
підходить до престолу, вклякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає 
зі своєї голови преясну хустку- покров-омофор (з грецької мафоріон), і широко простирає її 
над народом у церкві. Видіння зникає. Св. Андрій і Епіфан, які бачили це видіння, зрозуміли, що 
Пресвята Богомати прийшла, щоб рятувати місто. Подія чуда блискавично рознеслася по 
всьому місті. Вороги відступили. Місто було врятоване. Від тієї хустки-покрова і празник дістав 
свою назву. Покров-омофор стали символом опіки і заступництва Пречистої Діви Марії. 
 
Хто був св. Андрій Юродивий? Загально історики приймають, що він своїм походженням був 
скіфом-слов'янином з південних земель Русі-України. Він з іншими невільниками опинився в 
Царгороді в одного багатого пана. Тут він пізнав і полюбив християнську віру. Роздумуючи над 
словами св. Апостола Павла: "Ми нерозумні Христа ради, ви ж у Христі розумні" (1 Кор. 4, 10), 
він почав поводитися як нерозумний-юродивий, звідси і його назва. Діставши від пана свободу, 
він багато часу проводив на молитві й читанні Святих книг. 
 
Коли жив св. Андрій і коли було чудо покрова? На це питання тяжко дати ясну й задовільну 
відповідь. В цій справі думки істориків поділені. Одні кажуть, що св. Андрій жив за панування 
цісаря Льва I-го Великого (457-474 рр.). це є у V-му столітті, інші знову, яких є більшість, 
пересувають час життя св. Андрія на часи цісаря Льва VI-го Мудрого (886-911 рр.). це є на 
початок Х-го століття. 
 
Празник Покрови був у греків місцевим празником і після падіння Царгороду 1453 р. вони 
перестали його святкувати. Не знати також, чому якраз день 14-го жовтня став днем празника. 
Можливо, що того дня св. Андрій мав видіння, а можливо також тому, як деякі думають, що того 
дня Східна Церква відзначає пам'ять св. Романа Сладкопівця, який склав багато гімнів у честь 
Пречистої Діви Марії. Наступного дня після празника святкує наша Церква пам'ять св. Андрія 
Юродивого. 
 



Празник Покрова має службу великих празників зі всеночним, але не належить до 12 великих 
празників. Він не має ані перед ані попразденства. 
 
ПРАЗНИК ПОКРОВИ В УКРАЇНІ 
 
Східна Церква у своїх богослужіннях залюбки підкреслює три найкращі привілеї Пресвятої 
Богородиці: її Богоматеринство, її Вседівицтво і її Заступництво за нас перед Богом і якраз цей 
третій привілей Божої Матері найбільше припав до серця нашому народу. Наші князі, наші 
королі, наше військо, наші козаки й гетьмани радо вибирали Пречисту Діву Марію за свою 
Покровительку й Опікунку. Тут згадаємо дещо... 
 
Князь Ярослав Мудрий 1036 р. розбиває печенігів і з вдячності до Бога і Його Пресвятої Матері 
будує в Києві собор Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах. В церкві 
Благовіщення він 1037 р. віддає увесь народ в опіку Божої Матері. І так, з волі нашого монарха 
Пресвята Богородиця стає офіційною Заступницею, Покровителькою і Царицею нашого 
українського народу. 
 
До Неї в тяжкі хвилини прибігали наші князі і їхнє військо. Князь Мстислав, в поході проти 
черкесів обіцяє збудувати церкву в честь Божої Матері, якщо Вона допоможе йому перемогти 
ворога. Він перемагає і радо виконує свою обітницю. 
 

Князь Володимир Мономах у своїх споминах каже, що свою перемогу над половцями завдячує 
Богові і Пречистій Діві Марії. Наші князі і їхнє військо йдучи в похід проти половців у 1103 р., 
складали обіти Богові і Пречистій Діві Марії, і розбили половців. Князь Ігор Святославович, 
герой епосу "Слово о полку Ігореві", після своєї втечі з полону, йде з поклоном до чудотворної 
ікони Божої Матері, щоб їй подякувати за поміч і порятунок. Галицький король Данило після 
успішного походу на Чехію спішить з подякою до ікони Пречистої Діви Марії в Холмі та з 
поклоном складає Їй багаті дари. 
 
Деякі наші князі на своїх печатках використовували іконки Божої Матері або молитви до Неї. В 
новіших часах знайдено в Україні дуже старовинні золоті, бронзові й мідні нашийні іконки, звані 
з грецької енколпіями. Один з таких енколпіїв має грецький напис: "Богородице, будь моїм 
покровом і охороною, Амінь". 
 
Наші славні Запорожці мали на Січі церкву в честь Покрова Пресвятої Богородиці з іконою її 
Покрова. На іконі понад Пречистою був надпис: "Ізбавлю і покрию люди моя.. ", а від 
Запорожців, що під іконою, простягнена стрічка вгору до Божої Матері з написом: "Молим, 
покрий нас чесним Твоїм покровом і ізбави нас от всякого зла". Вибираючись в похід на ворога, 
козаки проводили молебень до своєї Покровительки і ревно співали "Під Твою милість 
прибігаемо". Повернувшись щасливо з походу, спішили до Неї зі щирою подякою. В їхній 
бойовій пісні "Нумо, хлопці, до зброї" приходять слова: "Нам поможе св. Юрій ще й Пречиста 
Мати турка подолати". А Українська Повстанська Армія 30 травня 1947 р. Проголосила празник 
Покрова своїм офіціальним святом. 
 
В часах всенародного лихоліття, Її свята ікона знаходиться в кожній українській хаті. Історія 
нашого народу записала нам багато чудесних випадків помочі Божої Матері, передусім у часі 
нападу ворогів на нашу землю. 
 
Кому незнана чудесна захорона почаївського монастиря в липні 1675 р. перед турецькою 
облогою? На ревну молитву монахів і вірних Пресвята Богородиця з'явилася над 
монастирською церквою і своїм омофором заслонила монастир. Ту чудесну подію увіковічнила 
пісня в честь Божої Матері "Ой, зійшла зоря вечеровая над Почаевом стала". Почитання 



Пресвятої Богородиці в українському народі як Заступниці і Покровительки найкраще з'ясовує 
сільська хроніка Яжова Старого в Галичині. Згадуючи про страшні татарські напади і небесну 
опіку Пречистої Діви Марії, та хроніка каже: "Народ переляканий і збідований втікав до своєї 
церковці, падав на коліна перед іконою Божої Матінки, молився гаряче й ніколи не був 
позбавлений її опіки". 
 
Прикмети на Покрову: 
 
Яка погода на Покрову, такою буде зима. 
 
Якщо лелеки не відлетіли на Покрову — на теплу зиму. 
 
Якщо на Покрову не випав сніг, то не буде його аж до січня. 
 
Прислів’я на Покрову: 
 
Хто лежав до Покрови, той продасть усі корови. 
 
Прийшов Покров — не нагрієш хату без дров. 
 
Прийшла Покрова — сиди, чумаче, вдома. 
 
Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду — льодом, 
а дівчат — шлюбним вінцем. 
 
 
 

 

UWAC ANNUAL CHRISTMAS BAZAAR AND BAKE SALE 
 

 
Be sure to mark your calendar to visit us at the 
U.W.A.C – Lesia Ukrainka’s Christmas Bazaar and 
Bake Sale on Saturday, November 15th, 2014. We will 
be selling cabbage rolls, varenyky (peroghy), baked 
goods, soup, and other food items. 
 
Do you enjoy cooking? We are asking for donations to our  
Bake Sale at the Christmas Bazaar. This is a great way to 
support UWAC as this is one of our biggest 

fundraisers/community outreach endeavors. Your donations are all greatly appreciated - please be 
thinking of creative ways to help. We will be accepting donations of gently used items, books, toys, 
jewellery, Christmas decorations etc. after October 26th. 
 Contact Natalie Ball, Mary Adamson or dobr. Larysa if you have any questions concerning the Bake 
Sale and Bazaar. 
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Seventeenth Sunday after Pentecost: Idoloclasm – Smash Your Idols!  
 

“What agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God”. Such is the 
question posed – and the very question answers itself in St. Paul’s Second Letter to the Corinthians (6:16-
7:1) which we read in today’s Epistle. God and idols – these are two mutually exclusive opposites, like 
light and darkness. The one rules the other out. St. John Chrysostom puts it thus: “Do you bear God 
within you and run to them, God, Who has nothing in common with them?”  
 
These words must give us pause. As Christians, baptized and chrismated, we have God dwelling within 
us. Non-Christians, as well, our Faith tells us, are not without God, since every human is born with the 
image of God imprinted upon them, and each longs to be in communion with Him. It is because sin has 
brought confusion and alienation that we are diverted from knowing our true selves (Socrates and our own 
great Hryhoriy Skovoroda urge us to pursue this most important vocation), and so from moving 
consistently towards the ultimate satisfaction of our true needs. Instead we go after idols. We go after that 
which is not God in a vain attempt to gain from it that which only God can give: peace, knowledge, true 
power, comfort, true pleasure. The counterfeit satisfaction obtained from idols is most fleeting – our 
yearning remains unsatisfied.  
 
Someone may ask: “But what do you mean by idols? Gods made out of wood, stone or metal? Evil things 
which demand human sacrifices?” Alas, such loathsome and abominable things have indeed been 
worshipped by humans for ages. Today, however, there are more subtle idols: money, power, sexual 
gratification, to name a few of the more popular ones. Or a false image of who we are. In fact, anything 
can become an idol – yes, even good things, such as love of one’s country and people. The most 
dangerous idols are not the ones that are frightening and aggressive – but rather those which are 
pleasant and seem to offer the things that we want to have. Even the things offered by religion. An idol is 
anything that takes the place of God. Recent world history has provided tragic examples of what happens 
when it is religion that takes the place of the God Who made us, Who has revealed Himself to us, and 
Whom we are called to serve.  
 
How does one, then, avoid serving idols, when they can even present themselves in the form of a noble 
religion (the absence of which has also given us horrible examples of oppression and destruction). It is by 
placing God and His will first in our lives, and consciously seeking to serve Him each and every day. This 
requires humility, attentiveness and the persistent quest for clarity of vision. It is not done without prayer 
and fasting, without abstinence and discipline. It will not come of itself, without the participation of others. 
We need the people of God – we need the Church. We need the prayers, the counsel and 
admonishments, the forgiveness, the examples, the experience of our brothers and sisters. We, too, have 
valuable things to give others. We help each other to smash idols and follow God. We have reproduced 
an Icon which depicts the destruction of idols through the prayers of St. Nina of Georgia.  
 
The victory over idols in our own lives is something which is achieved gradually – in process. It is 
something to be worked at, keeping in mind the greatness of the prize. St. John Chrysostom tells us that 
this prize is twofold: “Both to be delivered from what is evil, and to be made one with God”. Can we 
imagine the joy and freedom that will be ours when we are forever free of evil – when malice and 
temptation no longer have any power at all over us, to make us afraid, to make us do and say the things 
that we do not really wish to do and say? Can we imagine the joy and wonder of being forever one with 
God, our Creator, the very Source of all life and creativity – and so with all persons and all creations?  
 
Wonderful prizes indeed! Keeping them in mind, let us go forward like good soldiers of the Lord, 
destroying the idols that hold us back, fighting on and never giving up until we attain that for which we 
strive, that for which we are created, that which we truly are: God’s beloved children. Amen.  
 

Fr. Ihor Kutash 
 
 



PARISH ANNOUNCEMENTS 

 

1. Once again Adult Education Classes have begun. This year’s classes are Contemporary Moral Issues. 

Next class Wednesday, October 15
st
  at 7:00 p.m. in the T.Y.C. Building. Come join in anytime. 

 

2. Outreach – if anyone knows of a shut-in that would like a visit please contact either Julia Kinar at 

jkinar@hotmail.com or fr. Wasyl at wlmakarenko@rogers.com or 905-385-2712. 

 

3. Sunday Coffee Hour – is always greatly appreciated by the members of our parish. We thank the team 

of ladies who are always in the kitchen every Sunday preparing the coffee and goodies for the rest of us. 

We could always use more volunteers. If you could spare some time please contact Olya Hluchaniuk, 

who would love to add your name to the list of helpers. We always welcome new volunteers. 

 

 
4. Come Join the Choir!  

 As the new church calendar year begins in September, we invite all and interested members to come and 

 be a part of the church choir. If you love to sing, please come up to the choir loft during regular Sunday 

 services and join us. NO experience is necessary! Just bring your wonderful singing voice! 

 

Церковний Хор  Завжди вітаємо нових співаків. Запрошуємо долучитися до хору в котру будь 

неділю. Немає вимоги, щоб перед тим бути присутньому на пробі. За інформаціями просимо 

вдаватися до Оксани Сушко – 289-337-4516 

 

5. MYRRH-BEARERS MEETING: 

 Will take place on Tues. October 14
th

, School Building at 7:00 p.m. all are welcome. Please note change 

 of date. 

 

6. GRAD RECOGNITION 2014:  

  St. Vladimir’s Cathedral is honoring graduates of high school, post secondary, university and vocational 

 school on Sunday, October 26
th

 , 2014 during the Bishops Visitation Dinner. Please submit a picture 

 and a brief resume to fr. Wasyl (wlmakarenko@rogers.com) or (905-385-2712), or Orysia Sushko, 

 Parish President at (stvladshamilton@yahoo.ca) (289-337-4516) before October 19
th

.  

 PLEASE INFORM US IF YOUR CHILD HAS GRADUATED FROM HIGH SCHOOL OR 

 UNIVERSITY 

 

7. YOUTH SUNDAY - The first Sunday of each month has been designated Youth Sunday in our Parish. 

During the service, our Children will participate in various parts of the services. Parents and 

grandparents are encouraged to remind their children about Youth Sunday. Come find joy and reason to 

celebrate the Divine Liturgy with us. Hope to see you all on October 5
th

. 

 

Are your 2014 parish dues paid? 

Please check in the parish office if you have any questions. 

Чи Ви заплатили свої членски внески за 2014 рік? якщо ви маєте якісь запитання, то просимо 

звертатися до церковної канцелярії. 

mailto:jkinar@hotmail.com
mailto:wlmakarenko@rogers.com
mailto:wlmakarenko@rogers.com
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ПАРАФІЯЛЬНЕ ХРАМОВЕ СВЯТО 

 
НЕДІЛЯ, 26 ЖОВТНЯ 2014 Р.Б. 

ОБІД: 12:30 ПОПОЛУДНІ (ПІСЛЯ ЛІТУРГІЇ) 

 

КАНОНІЧНА ВІЗИТАЦІЯ 

ЙОГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА АНДРІЯ, 
ЄПИСКОПА СХІДНОЇ ЄПАРХІЇ 

 
КВИТКИ МОЖНА ПРИДБАТИ У ЦЕРКОВНІЙ ЗАЛІ ПІСЛЯ СВЯТОЇ ЛІТУРГІЇ 

ВІД ВІКТОРІЇ ВЕЛДРИК АБО ДОБР. ЛАРИСИ. 

 

АБО В КАНЦЕЛЯРІЇ, ТЕЛЕФОН: 905-547-9777/905-385-2712 
$15.00 – ДОРОСЛІ, $8.00 – УЧНІ, ДІТИ (10 РОКІВ І МЕНШЕ) – БЕЗКОШТОВНО 

 

 

PARISH PATRON SAINT’S DAY 
SUNDAY, OCTOBER 26th, 2014 

DINNER: 12:30 p.m. (AFTER LITURGY) 

 

CANONICAL VISITATION 

OF HIS GRACE BISHOP ANDRIY, 
BISHOP OF EASTERN EPARCHY 

 
TICKETS ARE AVAILABLE AT THE CHURCH HALL DURING FELLOWSHIP 

OR IN THE OFFICE, TELEPHONE: 905-385-2712 or 905-547-9777 
$15.00 – ADULTS, $8.00 – STUDENTS, CHILDREN (10 YEARS & UNDER) – FREE 

 

 
 

PLEASE PURCHASE YOUR TICKETS AHEAD OF TIME. SO WE KNOW HOW 
MANY MEALS TO ORDER!!!! 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://gallery.yopriceville.com/downloadfullsize/send/6927&imgrefurl=http://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Fall-PNG/Fall_Transparent_Leaves_Clipart&h=672&w=1328&tbnid=-C3Xt7TitmosEM:&zoom=1&docid=lQoaYZ9hM_4i9M&ei=zEUnVIiFLtaoyATmiYDYCw&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4rAI&iact=rc&uact=3&dur=417&page=12&start=360&ndsp=29
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://gallery.yopriceville.com/downloadfullsize/send/6927&imgrefurl=http://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Fall-PNG/Fall_Transparent_Leaves_Clipart&h=672&w=1328&tbnid=-C3Xt7TitmosEM:&zoom=1&docid=lQoaYZ9hM_4i9M&ei=zEUnVIiFLtaoyATmiYDYCw&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4rAI&iact=rc&uact=3&dur=719&page=12&start=360&ndsp=29


 
The Orthodox Study Bible on the Most Holy Theotokos and Ever Virgin Mary 
“For behold, henceforth all generations will call me blessed.” – Luke 1:48 

For two thousand years the Church has preserved the memory of the Virgin Mary as the 
prototype of all Christians - the model of what we are to become in Christ. The tradition of the 
Church holds that Mary remained a virgin all her life (see note on Matthew 12:46-50). While 
lifelong celibacy is not a model for all Christians to follow, Mary's spiritual purity, her 
wholehearted devotion to God, is certainly to be emulated.  
 
Mary is also our model in that she was the first person to receive Jesus Christ. As Mary bore 
Jesus Christ in her womb physically, all Christians now have the privilege of hearing God 
within them spiritually. By God's grace and mercy we are purified and empowered to become 
like Him. 
 
The honor we give to Mary also signifies our view of who Jesus is. From early times the 
church has called her Mother of God (Greek Theotokos, lit. "God-Bearer"), a title which 
implies that her Son is both fully man and fully God. As His Mother, Mary was the source of 
Jesus' human nature; yet the One she bore in her womb was also the eternal God. 
 
Therefore, because of her character and especially because of her role in God's plan of 
salvation, Christians appropriately honor Mary as the first among the saints. The archangel 
Gabriel initiated this honor in his address to her: "Rejoice, highly favored one, the Lord is with 
you; blessed are you among women!" (Luke 1:28). This salutation clearly indicates that God 
Himself had chosen to honor Mary. Her favored status was confirmed when she went to visit 
her cousin Elizabeth, who was then six months pregnant with John the Baptist. Elizabeth 
greeted Mary with these words: "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of 
your womb! But why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me?" 
(Luke 1:42,43). 
 
And Mary herself, by the inspiration of the Holy Spirit, predicted the honor that would be 
paid her throughout history: "For behold, henceforth all generations will call me blessed" (Lk 
1:48). In obedience to God's clear intention, therefore, the Orthodox Church honors Mary in 
icons, hymns, and special feast days. We entreat her, as the human being who was most 
intimate with Christ on earth, to intercede with her Son on our behalf. We ask her, as the first 
believer and the Mother of the Church, for guidance and protection. We venerate her - but we 
do not worship her, for worship belongs to God alone.  
 
In Matins, Vespers, and all the services of the hours of prayer, we sing this hymn, which 
expresses Mary's unique place in creation: "It is truly right to bless you, O Theotokos, ever-blessed 
and most pure, and the Mother of our God. More honorable than the cherubim and more glorious 
beyond compare than the seraphim, without defilement you gave birth to God the Word: True 
Theotokos, we magnify you." 


