UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF ST.VLADIMIR
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ СОБОР СВ. ВОЛОДИМИРА
855 Barton Street, East, Hamilton, Ontario L8L 3B4
Fr. Wasyl Makarenko, Parish Priest
Cell: 905-730-7542
Residence: 905-385-2712
e-mail: wlmakarenko@rogers.com
Parish Council President: Orysia Sushko Telephone: 289-755-1525 e-mail: stvladshamilton@yahoo.ca

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ/SERVICES AND ACTIVITIES
FROM APRIL 8th TO MAY 28th, 2018
ВІД 8-ОГО КВІТНЯ, ДО 28-ОГО ТРАВНЯ, 2018

ICON OF THE RESURRECTION

CHRIST IS RISEN! TRULY HE IS RISEN!
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОЇСТИНО ВОСКРЕС
VESPERS (as per bulletin)
CONFESSIONS:

SATURDAYS: 5:00 P.M.
EVE OF FEAST DAYS: 6:30 P.M.

SAT. NIGHTS BEFORE OR AFTER VESPERS
BEFORE 9:45 A.M. SUNDAY MORNING
BEFORE 9:30 A.M. ON FEAST DAYS
OR BY APPOINTMENT FOR OUR SHUT-IN’S

ВІТАЄМО ГОСТЕЙ ДО НАШОЇ ПАРАФІЇ
Щиро сердечно вітаємо всіх гостей з далека і близька до нашої громади. Прошу зголосіться до о. Василя за
інформації про нашу громаду. Дякуємо.
WELCOME TO OUR PARISH
Our warmest greetings are extended once again to all visitors and guests who are participating in today’s Divine Liturgy.
It is always a joy to have you praying with us. After the service please do not hesitate to introduce yourself to fr. Wasyl
and find out more about our faith and our parish. WELCOME!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОЇСТИНО ВОСКРЕС!
Цей священний і переможний гимн співується на небесах, прославляючи нашого Воскреслого Господа
Ісуса Христа, і у відповіді він співається на землі для Спасителя, спасшого нас Своїми стражданнями на
Хресті. Потопавши смерть своєю смертю і Воскресінням, Він дав нам невичерпне джерело незмінної
надії що він воскресить і нас силою Свого Божественства – Кор. 6:14.
Світла радість Христового Воскресіння зживається з твердою надією, що добро і світло переможуть
темряву.
Нехай же Ісус Христос котрий є Воскресінням і Життям, благословить
усіх віруючих у нього і пішле щастя, добробут, мир, і торжество
справедливости.
З Великоднем привітом,
о. Василь і добр. Лариса Макаренко,
З всією родиною

Christ Is Risen! Indeed He is Risen!
This sacred and victorious hymn is sung in the heavens, glorifying our Risen
Lord Jesus Christ, and in response it is sung on earth, for our Saviour by His
suffering on the Cross, Death and Resurrection trampled down death and
granted us the inexhaustible spring of immutable hope that He will also raise
up us by His Power
(1 Cor.6:16).
The bright joy of Christ’s Resurrection is combined today with firm hope in the victory of righteousness and
truth.
May our Saviour, Who is the Resurrection and the Life bless all, and will grant to all happiness, prosperity and
peace.
With Pascal Greetings,
Fr. Wasyl, dobr. Larysa Makarenko,
And our entire family

Сhrist is Risen!

Indeed He is Risen!

Sincere greetings are extended on the joyous occasion of Christ’s Resurrection - a celebration of unsurpassed
strength, goodness and truth. Let this Easter become for all of us, a source of wisdom, optimism and
conviction. It is my wish that with this glorious Resurrection of Jesus Christ, each family will experience peace
and hope, understanding and wellbeing. May God’s grace and
abundant blessing be with all of you. Christ is Risen!
Orysia Sushko
Parish Council President

Христос Воскрeс! Воістино Воскрeс!
Сeрдeчно вітаю Вас з прeсвітлим святом Воскрeсіння Христового
- торжeством нeпeрeможної сили, добра та справeдливости. Нeхай Вeликдeнь станe для всіх вас
джeрeлом наснаги, мудрості, оптимізму та впeвниності. Щиро бажаю, щоб зі світлом Воскрeсінням
Христовим до кожної родини увішли мир, злагода і добробут. Нeхай з Вами будe Божа Милість та
благодать Вeсeлих Вeликодніх Свят! Христос Воскрeс!
Орися Сушко
Прeзидeнт, Цeрковної Ради

СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ – SPILNE SVIATCHENE
НЕДІЛЯ, 15-ОГО КВІТНЯ, ПІСЛЯ СВ. ЛІТУРГІЇ
WE CORDIALLY INVITE ALL TO OUR PASCHAL EASTER BREAKFAST
(SPILNE SVIATCHENE)
PLEASE JOIN US ON
SUNDAY, APRIL 15TH, AFTER THE DIVINE LITURGY
IN CHURCH AUDITORIUM / У ЦЕРКОВНІЙ ЗАЛІ
FREE WILL OFFERING/ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕРТВА

СЛУЖБИ – 8-ОГО КВІТНЯ – 28-ОГО КВІТНЯ, 2018
Неділя, 8-ого

Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
- 6:00 рано – Полуношниця
- 7:00 рано – Пасхальна Утреня
- 8:30 рано – Літургія св. Івана Золотоустого – Дії 1:1-8; Ів. 1:1-17.
- Посвячення Пасок

Понеділок, 9-ого

- 9:30 рано

- Світлий Понеділок – Дії 1:12-17, 21-26; Ів. 1:18-28.
- Служба в Каплиці

Вівторок, 10-ого

- 9:30 рано

- Світлий Вівторок – Дії 2:14-21; Дк. 24: 12-35
- Служба в Каплиці

Неділя, 15-ого

- 10:00 рано

- Англомовна Св. Літургія Фомина Неділя. Дії 5:12-20; Ів. 20:19-31.

Субота, 21-ого

- 5:00 по обіді

- Велика Вечірня – Служба в Каплиці

Неділя, 22-ого

- 10:00 рано

- Неділя Мироносиць

Субота, 28-ого

- 9:30 рано

- Англомовна Св. Літургія

Неділя, 29-ого

- 10:00 рано

- Неділя Розслабленого

"He who busies himself with the sins of others, or judges his brother on suspicion, has not yet even begun to repent or to examine
himself so as to discover his own sins..."
—St. Maximos the Confessor (Third Century on Love no. 55)

СЛУЖБИ – 6-ОГО ТРАВНЯ – 28-ОГО ТРАВНЯ, 2018
Неділя, 6-ого

- 10:00 рано

- Неділя Самарянки

Субота, 12-ого

- 5:00 по обіді

- Велика Вечірня – Сдужба в Каплиці

Неділя, 13-ого

- 10:00 рано

- Англомовна Св. Літургія

Четвер, 17-ого

- 9:30 рано

- Вознесіння Господнє – Служба в Каплиці

Неділя, 20-ого

- 10:00 рано

- Неділя Св. Отців – 1-ого Вселенського Собору

Субота, 26-ого

- 10:00 рано

- Задушна Субота – Агломовна Св. Літургія

Неділя, 27-ого

- 10:00 рано

- П’ятидесятниця – День Св. Тройці. Зі шеста Св. Духа на Апостолів

Понеділок, 28-ого

- 9:30 рано

- День Св. Духа – Служба в Каплиці

SERVICES – APRIL 8TH TO APRIL 29TH, 2018

Sun. April 8th

RESURRECTION OF CHRIST. THE PASCHA OF THE LORD
- 6:00 a.m.
- Midnight Office
7:00 a.m.
- Paschal Matins or Resurrectional Matins
8:30 a.m.
- Divine Liturgy of St. John Chrysostom. Acts 1:1-8; Jn.1:1-17.
- Blessing of Paschal Baskets

Mon. April 9th - 9:30 a.m.

- Bright Monday – Acts 1:12-17, 21-26; John 1:18-28 (Service in Chapel)

Tues. April 10th - 9:30 a.m.

- Bright Tuesday – Acts 2:14-21; Lk. 24:12-35 (Service in Chapel)

Sun. April 15th - 10:00 a.m.

- English Divine Liturgy
- 2nd Sunday of Pascha. St. Thomas Sunday.

СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ – SPILNE SVIATCHENE
WE CORDIALLY INVITE ALL TO OUR PASCHAL EASTER BREAKFAST
(SPILNE SVIATCHENE)
PLEASE JOIN US ON
SUNDAY, APRIL 15TH, AFTER THE DIVINE LITURGY
НЕДІЛЯ, 15-ОГО КВІТНЯ, ПІСЛЯ СВ. ЛІТУРГІЇ
IN CHURCH AUDITORIUM / У ЦЕРКОВНІЙ ЗАЛІ
FREE WILL OFFERING/ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕРТВА

Sat. April 21st
Sun. April 22nd

- 5:00 p.m
10:00 a.m.

- Great Vespers – Service in Chapel
- Sunday of the Myrrh-Bearing Women. Tone 2. Acts. 6:1-7; Mk 15:43-16:8

Sat. April 28th

- 9:30 a.m.

- English Divine Liturgy – Acts 9:19-31; Jn.15:17-16:2

Sun. April 29th

- 10:00 a.m.

- Sunday of the Paralytic – Tone 3. Acts 9:32-42; Jn. 5:1-15.

SERVICES – MAY 6TH TO MAY 28TH, 2018
Sun. May 6th

- 10:00 a.m.

Sat. May 12th

- 5:00 p.m. - Great Vespers – service in Chapel

Sun. May 13th

- 10:00 a.m.

- Sunday of the Samaritan Woman. Great Martyr St. George. Tone 4.
Act 12: 1-11; Jn. 15: 17-16:2

- English Divine Liturgy – Sunday of the Blind Man. Tone 5.
Acts 16:16-34; Jn. 9:1-38.

Thurs. May 17th

- 9:30 a.m.

- Ascension of our Lord. Acts 1:1-12; Lk. 24:36-53. Service in Chapel.

Sun. May 20th

- 10:00 a.m.

- Holy Fathers of the 1st Ecumenical Council. Tone 6.
Acts 20:16-18, 28-36; Jn.17:1-13.

Sat. May 26th

- 9:30 a.m.

- English Divine Liturgy – Soul Saturday – Acts 28:1-31; Jn 21:15-25

Sun. May 27th

- 10:00 a.m.

- Pentecost – Trinity Sunday. Tone 7. Acts 2:1-11; Jn. 7:37-52, 8:12.

Mon. May 28th

- 9:30 a.m.

- Holy Spirit Day. Eph. 5:9-19; Mt. 18:10-20. Service in the Chapel

ПРОВОДИ – GRAVE VISITATIONS

15-ого Квітня

-3:00 по обіді
-3:30 по обіді

- Секція 22, починаючи від могили бл. п. добр. Федак
- Секція 16, починаючи з гори.

April 15th

-3:00 p.m.
-3:30 p.m.

- Section 22, beginning at the grave of Blessed Memory Dobr. Fedak
- Section 16, beginning from the hill top

April 22nd
22-ого Квітня

-3:00 p.m.
-3:00 по обіді

- all other sections by appointment
- всі інші секції по замовленню.

April 29th
29-ого Квітня

-3:00 p.m.
-3:00 по обіді

- St. Volodymyr Cemetery
- цвинтар св. Володимира

THANK YOU!
On Monday, April 2nd, we were able to experience the love offered by 17 of our parishioners (of which 3 were students)
through the Time and Talents they gave by cleaning and preparing our Church for Holy Week and Pascha.
This annual event provides all of us with a wonderful opportunity for fellowship, sharing, and love - love that was shown
through the effort made by everyone. A very special thank you once again to all who came out to help. Mary, thank you
for coming out and preparing lunch for all of us.
Щира подяка всім тим, хто допомогли чистити церкву.
Thank you to all for supporting the UWAC Pysanka Bingo and Bake Sale on Wed. March 21st and April 1st !! Thank you to
the organizing committee and all the volunteers for their many hours of hard work in the kitchen preparing for both
these events. Thank you for bringing baking and for your monetary donations.
Thank you to all who so generously donated money for the Holy Shroud flowers. The parish contributed just over
$1,100.00. May God bless all of you.

Please remember that our Lenten effort involves charity (acts of love) including the less fortunate, fasting and prayer. It
is sometimes difficult to keep up with donations for the Food Basket. If you have never donated before, now is the best
time to do so. It’s never too late.
PLEASE BE GENEROUS IN YOUR DONATION!
‘Then the righteous will answer Him [Christ], saying, ‘Lord, when did we see You hungry and feed You, or thirsty
and give You drink? . . . And the King [Christ] will answer and say to them, Assuredly, I say to you, inasmuch as
you did it to one of the least of these my brethren, you did it to Me.’ (Matthew 25: 37,40)
GENERAL INFORMATION




Next Perogy Bee will take place on Tues. April 24th (prep work), Wed. Apr. 25th (Perogy Bee), Thurs. Apr.
26th (Cabbage Rolls), Friday, Apr. 27th sales and Sat. Apr. 28th sales. We would greatly appreciate your help.
Thank you to all who come out to help when they can.
НАСТУПНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ С.У.К. відбудуться в неділю, 29-го квітня – по службі в
культурному осередку. Ласкаво просимо, щоб усі члени відділу були присутні. Запрошуємо нових членів.



UWAC – Lesia Ukrainka Branch – next meeting will take place on Sunday, April 29th after the Divine
Liturgy in the T.Y.C. bldg. New members are always welcome to attend.



Ukrainian Self-Reliance League (T.Y.C.) meets the last Monday of every month at 7:00 p.m. in the T.Y.C.
Cultural Centre. New members are always welcome. Next meeting will be held on Monday, April 30th. Contact
Steve Stasiuk at 905-561-3642 for more information.



Товариство Українців Самостійників (ТУС) – збори – останнього понеділка кожного місяця о годині
7:00 вечором, в культурному центрi. Наступні збори відбудyться 30-ого квітня, 2018 р.



A friendly reminder to our members, if you shop at Denninger’s please bring in your receipts. UWAC submits all
these receipts back to Denninger’s in November and they kindly gift us with Gift Baskets for our Easter Bazaars.
Thank you.



April 22nd – Order of St. Andrew’s AGM – Looking forward to your participation.



Ukrainian Self Reliance Association – Hamilton TYC – if you have used eye glasses that are sitting in a drawer
that are not used why not donate them to “Recycle for Sight” – give the gift of sight to someone. Collection box
is downstairs on the table by the notice board.

Страсний тиждень. Що ж означає кожен день Страсної седмиці?
Слава Ісусу Христу! Ми підходимо до закінчення Великого посту, який розділений на дві частини. Перші шість
тижнів ми намагалися переосмислити своє життя, постити і не перетворювати піст у банальну дієту. Щоб наш
піст був духовною молитовною практикою, яка як крила, підносить людину на духовну висоту і дає зрозуміти
сенс нашого буття. Починається Страсний тиждень. Що ж означає кожен день Страсної седмиці?

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДІЛОК. У цей день на літургії згадується Йосиф із Старого завіту. У його образі показані
прийдешні невинні страждання Спасителя, і євангельська розповідь про прокляту Спасителем смоковницю – як
образ старого Ізраїлю, що не дав плоду. Для духовного розвитку варто почитати 21-й розділ Євангеліє від Матвія,
включаючи притчу про злих виноградарів.
ВЕЛИКИЙ ВІВТОРОК. У цей день Свята Православна Церква згадує притчі Спасителя про Його Друге
Пришестя (Христос навчав у єрусалимському храмі, а первосвященики, почувши його притчі, вирішили схопити і
убити Його), про десять дів та про таланти.
ВЕЛИКА СЕРЕДА. У цей день Свята Церква згадує день зради. Апостол Юда за 30 срібників зраджує
Спасителя, обіцяючи показати Його воїнам, щоб ті могли схопити Його. "Учні вчинили так, як звелів їм Ісус, і
почали пасхальну трапезу, – пишеться у Святому Письмі. – І от увечері, сидячи разом з дванадцятьма учнями за
трапезою, Він сказав їм: запевняю вас: один із вас видасть Мене. І у великій печалі вони стали питати Його,
кожен окремо: чи не я, Господи? Він же сказав у відповідь: той, хто опустив разом зі Мною руку в страву, видасть
Мене". Коли рука Іуди опинилася у страві і той, як і решта запитав: "Чи не я, Господи?" Господь відповів: "Ти
сказав. Роби те, що мав намір". Апостоли не могли зрозуміти, чому так сказав Христос. Вони думали, що Христос
просто доручив Іуді зробити пожертвування перед Великоднем – адже він носив завжди з собою скарбничку з
пожертвами. І лише згодом дізналися, що Христос говорив про зраду. На згадку про Юдину зраду Православна
Церква закликає постити щосереди протягом року. Цього дня можна посповідатись і причаститися Святих Тайн
Господніх на Божественній Літургії Ранішосвячених Дарів.
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР. Цього дня згадується встановлення Таїнства Євхаристії Господом Нашим Ісусом Христом.
"І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, переламав і, роздаючи ученикам, сказав: прийміть, споживайте,
це є Тіло Моє. І, взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це є Кров Моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів." – це було перша Євхаристія, літургія вчинена самим
Господом і передана Апостолам в знак того, що вони передадуть тіло Христа віруючим церкви Христової.
Після Таємної вечері Христос, показуючи Своє смирення, омив ноги учням, що теж знайшло відображення в
богослужбовій практиці Православної Церкви. Чин омивання ніг відбувається архієреєм після Літургії, який,
подібно до Христа, омиває ноги дванадцятьом священнослужителям. Ще у Великий четвер згадують останню
бесіду з учнями та Гефсиманське бдіння. Вночі – зрада і взяття Христа під варту.
Увечері о 18.30 – 6:30 по обіді відбудеться Велика Утреня – одна з найдовших і найкрасивіших служб у році,
відома ще під назвою "Дванадцять Страсних Євангелій". На ній згадуються Страсті Господні від молитви
Спасителя у Гефсиманському саду до покладання Його Тіла до гробу.
У народі ходить марновірство, що у цей день потрібно помитися до сходу сонця. Насправді варто очищати серце,
душу, помисли, а для цього простого душу явно недостатньо. Можна омити руки, як це вчинив Пилат, але
залишився зі скам'янілим серцем. Інша справа – що в народі у цей день прийнято прибирати будинок, пекти паски
та фарбувати, розписувати Великодні крашанки, писанки. Але пропускати заради цього службу просто
неприпустимо.
ВЕЛИКА П'ЯТНИЦЯ. День скорботи. Саме в цей день Ісус Христос упокоївся та був похований. Зауважимо, що
зазвичай при розп'ятті людей смерть була довгою і надзвичайно болісною, наступала вона тільки на наступний
день, коли охорона перебивала гомілки. У Христа вона наступила набагато раніше, у четвер увечері. Коли воїни
прокололи Йому списом ребро, то звідти полилася кров і вода. За вченням Церкви, кров очищає, а вода втамовує
спрагу людського життя.
П'ятниця має таємничий характер. Інокентій Херсонський каже: "У цей день найкраще гірко ридати,
розмірковуючи про те, що здійснилося". Дійсно, неможливо підібрати слова, якими можна було б описати, який
жахливий вчинок вчинило озвіріле людство, і підняло руку на свого Творця. Це день суворого посту, деякі
віруючі стараються навіть не розмовляти, проводячи день у молитві та душевному плачу. Пекти паски та
фарбувати яйця в цей день заборонено. О 17:00 - 5:00 по обіді відбудеться Велика вечірня з виносом
плащаниці та чином похорону Ісуса Христа.

ВЕЛИКА СУБОТА. ЇЇ ще називаються Тиха Субота - зішестя Христа у пекло і перемога над ним. З тропарів
цього дня ми дізнаємося, що Спаситель, як Цар слави, входить до затворів пекла і забирає звідти усіх
старозавітних праведників. Однин з віршів свідчить, що шукаючи Адама і не знайшовши його на землі, Ісус
спускається в пекло землі, там знаходить Адама і забирає разом з ним Єву і всіх праведників. Є також і апокрифи
про те, що коли Господь спустився в пекло, то побачив Юду, який возлежав на руках у Денниці (першого ангела,
який відвернувся від Бога і став дияволом). Господь чекав, що Юда впаде в ноги і покається, але у відповідь той
лише сказав: "А мені тут добре". Господь прийшов не за праведниками, Він прийшов за грішниками, якщо ті
щиро покаються у своїх гріхах і попросять у Бога прощення. З Іудою цього не сталося.
О 6:00 рано розпочнеться Велика Пасхальна Всенічна, разом зі Літургія Василія Великого яка закінчиться
близько 9:30-10-ї ранку. Десь приблизно коло 9:30 – 10:00 відбуватиметься освячення Великодніх кошиків
віруючих. Зазначимо, що до самого Великодня триватиме суворий піст.
Будьмо пильними цієї Страсної Седмиці і принесімо достойний плід покаяння, щоб оновленими зустріти Світле
Христове Воскресіння

Good Friday Evening - The Lamentation
"Do not weep for me, but weep for yourselves..."
(The service is Matins of Saturday morning sung by anticipation, on Friday evening.)
It consists of psalms, hymns, and readings dealing with the death of Christ, in contrast to His divinity, and in expectation
of His Resurrection. One of the hymns relates: "He who holds all things is raised up on the Cross and all creation laments
to see Him hang naked on the Tree." The thoughtful and well-written Odes, sung by the choir, compare the Compassion of
God and the cruelty of man, the Might of God and the moral weakness of man. The Odes picture all Creation trembling
when witnessing its Creator hung by His own creatures: "Creation was moved...with intense astonishment when it beheld
Thee hung in Golgotha." The Odes remind us of the vision of Isaiah, who saw Christ, "the unwaning light of the
manifestation," and cried aloud, "The dead indeed shall arise and all those on earth shall rejoice." During this service, the
Body of Christ is carried in procession around the church. In some parishes, the entire flower-bedecked Sepulcher,
symbolizing the Tomb, is carried in the procession.
The entire congregation joins in singing the three parts of the "Hymns of Praise" (there are approximately 300 hymns, but
only a few are sung). After these hymns are sung, the priest sprinkles the Sepulcher and the whole congregation with
fragrant water. There is a simultaneous praise of both the Crucifixion and Resurrection of Christ with their purpose of the
redemption of man. We no longer lament the sufferings of the Crucified One; we now lament chiefly for our own sins
because we are far from God. So these services should have a rather personal meaning of repentance and of strong faith in
God.
Christians observe Good Friday with fasting, prayer, cleanliness, self-examination, confession, and good works, in
humility and repentance so that the Grace of the Cross might descend upon them.
The Gospel reading is Matthew 27:62-66.

Great Holy Saturday Morning
"Arise, O God, and judge Thou the earth..."
(The service is Vespers and Divine Liturgy of Saturday evening sung by anticipation, on Saturday morning.)
Psalms are read and Resurrection hymns are sung which tell of Christ's descent into Hades. "Today Hades cried out
groaning" is the hymn's description of the resurrection of Adam and the conquering of death. Thus this day's celebration is
called "First Resurrection." Most of the readings of this day are from the Old Testament on the prophecies and promise of
the conquering of death. On this day, the Divine Liturgy of St. Basil is officiated. Apostle Paul exhorts the faithful: "We
were buried, therefore, with him by baptism unto death, so we, too, might walk in newness of life." (Romans 6:4)
After the reading of the Epistle, the priest follows the custom of tossing of laurel, saying: "Arise, O God, and judge Thou
the earth: for Thou shall take all heathen to Thine inheritance." The Cherubic hymn of this day is: "Let all mortal flesh
keep silence and stand with fear and trembling...", a thoughtful hymn of adoration and exaltation. The Divine Liturgy ends
with the Communion Hymn: "So the Lord awaked as one out of sleep, and He is risen to save us."
The readings are from Romans 6:3-11 and Matthew 28:1-20.
The Holy Sunday of Easter
(The service is Matins and Divine Liturgy of Sunday morning sung Saturday midnight. With this service, the
Pentecostarion starts (50 days services).
On Easter Sunday (Saturday midnight), the life-giving Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ is celebrated.
Before midnight, the Odes of Lamentation of the previous day are repeated. The Orthros of the Resurrection begins in
complete darkness. The priest takes light from the vigil light and gives it to the faithful, who are holding candles. The
priest sings: "Come ye and receive light from the unwaning life, and glorify Christ, who arose from the dead," and all the
people join him in singing this hymn again and again. From this moment, every Christian holds the Easter candle as a
symbol of his vivid, deep faith in the Resurrection of Jesus Christ as Savior. In many churches, the priest leads the people
outside the church, where he reads the Gospel which refers to the Angel's statement: "He is Risen; He is not here." (Mark
16:1-8)
Then comes the breathless moment as the people wait for the priest to start the hymn of Resurrection, which they join him
in singing, repeatedly: "Christ has Risen from the dead, by death trampling upon Death, and has bestowed life upon those
in the tombs." From this moment, the entire service takes on a joyous Easter atmosphere. The hymns of the Odes and
Praises of Resurrection which follow are of superb meaning and expression. The people confess, "It is the Day of
Resurrection, let us be glorious, let us embrace one another and speak to those that hate us; let us forgive all things and so
let us cry, Christ has arisen from the dead." By this hymn, they admit that love of one's fellowman is the solid foundation
of the faith in the Resurrection of Christ.
The Divine Liturgy of St. John Chrysostom is then officiated. At the end of the Liturgy, a part of the marvelous festival
sermon of St. Chrysostom is read, which calls upon the people to "Take part in this fair and radiant festival. Let no one be
fearful of death, for the death of the Savior has set us free...O Death, where is thy sting? O Hades, where is Thy victory?
Christ is Risen and Thou art overthrown. To Him be glory and power from all ages to all ages."
The readings are Acts 1:1-8 and John 1: 1-17.
Holy Week in the Eastern Orthodox Church, GOA, Internet Explorer

St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral in Hamilton invites you to our

HOMECOMING
Saturday, April 28, 2018, 2 p.m. to 6 p.m.
This reunion event is planned to welcome all previous parishioners and their families,
Wm. Sarchuk Ukrainian School students and CYMK members to come together to
renew acquaintances, share their collective memories and spend quality time together.
The program will include an opportunity to share, as well as interesting highlights of the
previous years of Parish life, and activities for children.
Refreshments will be available throughout the day with a buffet supper at 5 p.m.
Admission – Goodwill offering

Собор Св. Володимира в Гамільтоні запрошує на зустріч

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ
в суботу, 28 квітня 2018 р, 2 год. дня до 6-ої вечір
Ця зустріч планується для того, щоб колишні члени громади та їх родини, учні
Української Школи, ім. Василя Сарчука, та бувші члени СУМК зійшлися разом,
щоб відновити знайомство, та поділитися своїми колективними спогадами.
Програма включатиме можливість поділитися спогадами, а також пригадати цікаві
моменти спільного парафіяльного життя попередніх років. Також буде спеціальна
програма для дітей.
На протязі дня - закуска, а в 5-ій год. вечеря (буфет)
Вступ – добровільні внески
RSVP – stvladshamilton@yahoo.ca or 289-887-0626

D O N A T I O N S - February 4 to April 1st, 2018
Disyak, Anatoly & Christina
Kolkin, Mary
Choma, Darlene
Chmilenko, Christina Senchuk & Luke
Festeryga, Hon. Justice William & Doris
Halyk, Kenneth & Lesia
Kalistchuk, Anastasia
Kit, Anna
Kopiak, Peter & Mary
Harmidarow, Leocadia
Halyk, Lawrence & Olga
MacPherson, Helen
MacPherson, Helen
Skrypniak, Andrew & Lorissa
Zalitack, Richard & Brenda
Adamson, Dan & Mary
Baryski, Ernie
Kubrak, Jennie
Smyrniw, Dr. Walter & Lina
Weldrick, Victoria
Samy's Drug Mart
Buhay, Mykola
Hrabok, Mary
Hrabok, Mary
Donec, Martha
Dziuba, Klaudia
Panasdir, Mary
Parfeniuk, Dobr. Marion
Chmilenko, Christina Senchuk & Luke

100.00
40.00
200.00
50.00
71.77
40.00
80.00
80.00
250.00
20.00
50.00
50.00
50.00
40.00
50.00
300.00
100.00
100.00
100.00
210.00
1,000.00
20.00
100.00
50.00
70.00
100.00
90.00
500.00
100.00

Church Carol
In memory In memory -

Barry Strathdee
John & Sophie Choma & Family
Yurij Senchuk's 1st Holy
Confession

Church Carol
Church Carol $40/School $40
Church Carol $40/School $40
Church Carol
Church Carol
In memory -

Sisters (2)
Husband, Stanley

In memory -

Olga Baryski

In memory In memory -

Wife, Olga
Husband, Ivan
Family Members

In memory -

Hrabok Family

In memory -

Parents Arch Warlaam &
Dobr. Paulina

In memory -

Yurij Petlura

In memory -

Reno Fund
Reno Fund

In memory -

Church Carol
Reno Fund
Reno Fund

Reno Fund

Від імені духовенства, парафіяльного заряду, та парафіян Собору Св. Володимира, вусловлюємо щиросердечну
вдячність дирикції та членам
Резиденції для Сеньорів ім. Тараса Шевченка
За покриття коштів зв’язані вуданням нашого парафіяльного вісника
Для інформації про мешкання в резиденції, звертайтися до
Бюро Резиденції Керівникa - Френ Смит – тел – 905-547-8505, або
Івана Микитишина - Голова – тел – 905-547-2414
The clergy, parish council and parishioners of St. Vladimir’s Sobor extend their heartfelt thanks to
the Board of Directors and membership of the
Taras Shevchenko Home for the Aged
190-194 Gage Ave. S., Hamilton, On. L8M 3E2
for their generous donation in sponsoring the publication of our parish bulletins.
May God bless your excellent work on behalf of our seniors.
For information on apartment availability, please call
Fran Smith, Property Manager – 905-547-8505, or
John Mykytyshyn, President – 905-547-2414

ХРИСТОС ВОСКРЕС
ВОIСТИНУ ВОСКРЕС

Christ is Risen!
Indeed He is Risen!
Резиденція Сеньорів ім. Тараса Шевченка
Taras Shevchenko Home for the Aged

