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Glory to Jesus Christ - Glorify 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 Навіки!  
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. 

Сьогодні, благовірні люди, 
радісно святкуємо, осяяні 

Твоїм, Богоматір, пришестям, 
і Твій споглядаючи пречистий 
образ, розчулено промовляємо: 

покрий нас чесним Твоїм 
омофором і визволи нас від 
усякого зла, благаючи Сина 
Твого, Христа Бога нашого, 

спасти душі наші!

Overshadowed by thy coming,
Mother of God, we the right faithful 

people, celebrate today with splendor, 
and gazing at thine all-precious image, 

we say with compunction: 
Cover us with thy precious 
omophorion, and deliver us 

from all evil, entreating thy Son, 
Christ our God, that He 

save our souls! 

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 
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LITURGICAL SCHEDULE — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ 

October 2, 2022 - 16th Sunday after Pentecost. Tone 7.  
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy.  
The Reading is from the 2nd Epistle Paul to the Corinthians (2 Cor. 6:1-10). 
The Holy Gospel According to St. Matthew (Mt. 25:14-30).  
Panakhyda for: Jeremiah Lasky 

2 жовтня 2022, Неділя 16-та після П’ятидесятниці. Голос 7. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
Друге Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання. (2 Кор. 
6:1-10).  
Від Матвія Святого Євангелія Читання (Мт. 25:14-30). 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
October 9, 2022 - 17th Sunday after Pentecost. Tone 8. 
Repose of the Holy Apostle and Evangelist John the Theologian.  
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy. 
The Reading is from the 2nd Epistle Paul to the Corinthians (2 Cor. 6:16-7:1).  
The Holy Gospel According to St. Luke  (Lk. 5:1-11). 

9 жовтня 2022, Неділя 17-та після П’ятидесятниці. Голос 8.
Преставлення св. апостола і євангелиста Іоана Богослова. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія. 
Друге Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання. (2 Кор. 
6:16-7:1). Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 5:1-11). 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Friday, October 14, 2022 THE PROTECTION OF OUR MOST HOLY 
LADY THE THEOTOKOS AND EVER-VIRGYN MARY 
Service at 9:00AM. 

П’ятниця 14 жовтня 2022, ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 
НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ВСЕДІВИ МАРІЇ 
Богослужіння о 9:00 ранку. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
October 16, 2022 - 18th Sunday after Pentecost. Tone 1.  
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy.  
The Reading is from the 2nd Epistle Paul to the Corinthians (2 Cor. 9:6-11).  
The Holy Gospel According to St. Luke  (Lk. 6:31-36).

16 жовтня 2022, Неділя 18-та після П’ятидесятниці. Голос 1. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
Друге Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання. (2 Кор. 
9:6-11). Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 6:31-36).  

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
October 23, 2022 - 19th Sunday after Pentecost. Tone 2.  
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy.  
The Reading is from the 2nd Epistle Paul to the Corinthians (2 Cor. 
11:31-12:9).  The Holy Gospel According to St. Luke  (Lk. 7:11-16).

23 жовтня 2022, Неділя 19-та після П’ятидесятниці. Голос 2. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
Друге Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання. (2 Кор. 
11:31-12:9). Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 7:11-16). 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
October 30, 2022 - 20th Sunday after Pentecost. Tone 3.  
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy.  
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Galatians (Gal. 1:11-19).   
The Holy Gospel According to St. Luke  (Lk. 8:5-15).

30 жовтня 2022, Неділя 20-та після П’ятидесятниці. Голос 3. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
До Галатів Послання Святого Апостола Павла Читання. (Гал. 1:11-19).  
Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 8:5-15). 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
****** 

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! 

****** 
- 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 too 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 
‣ 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 in Oct 22nd, 2022. Step by step kids 
learn more and more about faith, about what is Orthodoxy and they will become more familiar with Bible and we will prepare kids for the first 
Holy Confession and Communion. PLEASE PARENTS PLAN TO 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! Your generosity has been a 
blessing to the parish and your continued assistance is crucial during this time! 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. 



‣ 23rd REGULAR SOBOR - October 11 Clergy conference 12-15, The Sobor will take place at our Metropolia Center of St. Andrew the First-
Called Apostle in South Bound Brook/Somerset, NJ. 

‣ 23й ЗВИЧАЙНИЙ СОБОР - 11-го жовтня Конференція Духовенства. Собор відбудеться у Центрі Митрополії Св. Апостола Андрія 
Первозванного 13-15 жовтня 2022 р. у Саут Баунд Бруці / Сомерсеті, штату Нью-Джерсі 

“Час Кави - Coffee Hour” 
10.2.22 - Paula Taylor    
10.9.22 - All Together 

10.16.22 - All Together 

10.23.22 - Olena Kutzer 
10.30.22 - Helen/Amy Pershyn 

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.  
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@nycap.rr.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: Olenka Kutzer, Greg Taylor, David Dovgan, Irene Kulbida, Maria 
Billyca  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. 

Happy Anniversary!!!
Дорогі: Daniel and Tanya Petroff, Patrick and Michele Ryan - Щасливі ті, що знають вас, бо ви подаєте добрий життевий приклад 
християнської любові та піклування. Ви приклад ближнім подавайте, Проходьте з вірою життєвий путь Багатства неземні збирайте, а ті 
які до Царства Божого ведуть. Нехай Всевишній благословить Вас всіма благами! May God continue to guide you and bless you in your 
marriage journey. Under the guidance of Almighty, You will get things that you wished for. So that you get close to each other 
And stay in love forever in time Happy Anniversary - Many Years!!!  

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, Vincent, Michael and all the soldiers in Ukraine: 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. 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ВСЕДІВИ МАРІЇ 
 Поміж Богородичними cвятами нашого церковного року на особливу увагу заслуговує свято Покрова 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. Тому свято Покрова завжди було 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. 
Головний мотив, який послужив для появи цього свята, 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 всеночне Богослужіння, і храм був переповнений людьми, які щиро молилися. У 
натовпі ревно молився за спасіння міста св. Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчилася. Втім св. 
Андрій побачив, як від головних вхідних дверей 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 престола, вклякає, 
довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови преясну хустку-покров-омофор, і широко 
простирає її над народом у церкві. Видіння зникає. Св. Андрій і Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пресвята 
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Богомати прийшла, щоб рятувати місто. Подія чуда блискавично рознеслася по всьому місті. Вороги відступили. Місто було 
врятоване. Від тієї хустки-покрова і свято дістало свою назву. Покров-омофор стали символом опіки і заступництва 
Пречистої Діви Марії. 
Хто був св. Андрій Юродивий? Загально історики припускають, 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 у молитві й читанні Святих книг. 
Православна 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, наше військо, наші козаки й гетьмани радо вибирали Пречисту Діву Марію за 
свою Покровительку й Опікунку. 
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, 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. 
Kнязь 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. Деякі наші князі на своїх печатках 
використовували іконки Божої Матері або молитви до Неї. 
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 прибігаємо". Повернувшись 
щасливо з походу, спішили до Неї зі щирою подякою. В їхній бойовій пісні "Нумо, хлопці, до зброї" є такі слова: "Нам 
поможе св. Юрій ще й Пречиста Мати турка подолати”. 
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".. Згадуючи про 
страшні татарські напади і небесну опіку Пречистої Діви Марії, 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”. 
Ми віримо, що гаряча набожність нашого народу до Пресвятої Богородиці, як своєї Покровительки й Заступниці, є 
найкращою запорукою, що Вона нашого народу ніколи не залишить і заступиться за нас перед своїм Сином та випросить в 
Нього ту превелику ласку, що на наших рідних землях пануватиме вічно царство її Божого Сина.  

о. Євген Кумка 
 On October 28 in the Holy Orthodox Church, we commemorate the Holy Protection of our Most Holy Lady, the Theotokos 
and Ever-virgin Mary, that is, her sacred veil (skepi) kept in the treasury of the sacred temple of Blachernae; and we also remember 
how the righteous Andrew, the Fool for Christ’s sake, beheld it spread out above and covering all the pious. 
The Church has always glorified the most holy Mother of God as the Protectress and Defender of the Christian people, entreating, 
by her intercessions, God’s loving-kindness towards us sinners. Two events are celebrated on this day: the first in tenth-century 
Constantinople, the second in twentieth-century Greece. On October 1, 911, while Slavic armies threatened the Queen of Cities, the 
Blachernae Church of the Theotokos held a crowded all-night vigil. Before daybreak, the most holy Mother of God appeared above 
the people with a veil spread over her outstretched hands, as though to protect them with this covering. Seeing this vision, St. 
Andrew, the Fool-for-Christ, gestured towards it and asked his disciple, Epiphanios: “Do you see how the Queen and Lady of all is 
praying for the whole world?” Epiphanios replied: “Yes, Father; I see it and stand in dread.” The Slavic armies stayed away. 
Ironically, in the twelfth century, the Orthodox Church of Russia began to celebrate the Protection on October 1, even though its 
ancestors—who had not yet embraced Orthodoxy—were looming near Constantinople. 
Before daybreak on October 28, 1940, the Italian ambassador to Greece, representing Italian dictator Benito Mussolini, went to 
Greek general Ioannis Metaxas with an ultimatum. Italy wanted full control of Greece to occupy “strategic locations”; otherwise it 
would brutalize the country. General Metaxas shouted “Okhi!” meaning “No!” Thus, Greece was plunged into the Second World 
War, as Italy burst through, and then Nazi Germany eventually, wreaking havoc and horrors on the Greek people. In 1952, the 
Orthodox Church of Greece transferred its celebration of the Protection to October 28 in conjunction with “Okhi Day” as a 
testament to the rejection of European aggression and as a day of national remembrance. The Orthodox Church of Antioch can 
utilizes this transfer in order to more fully celebrate its sons, Ananias of the Seventy and Romanos the Melodist, on October 1. 
Both dates recognize the Ever-virgin’s constant defense whenever we prayerfully seek her protection and shelter in distress and 
strife. While the Orthodox Church marks one date or the other for the commemoration of the Protection, we must ask the Theotokos 
to extend her protection and intercession every day of our life. 
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