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Величаємо тебе, Святителю Отче Миколаю,  
і шануємо святу пам’ять твою,  

бо ти молиш за нас Христа Бога нашого.

Святий Миколай Чудотворець
19-го грудня
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From fr. William Ì  Від о. Василя
Announcing ... 

The Fellowship of The Widow’s Two Mites 
at the Ukrainian Orthodox Cathedral of St. Vladimir 
 
These times are no different than other times when 
wars were fought, droughts parched the earth, and 
floods destroyed cities, and peoples were left in want 
and despair, in pain and in hunger. 
 
In those times, the Lord called upon the hearts of His 
people to clothe the naked, feed the hungry, and bring 
solace and comfort to all in need of a samaritan’s 
hand. 
 
And those upon whom He called gave all they had. 
They gave themselves to His service. They gave all 
when He said, “Follow me.” They gave themselves in 
sacrifice to “let Thy will be done”. His will is that we 
love and do good within the light and life of His Gospel. 
 
“Jesus looked up and saw rich people putting their gifts 
into the treasury; he also saw a poor widow put in two 
small copper coins. He said, ‘Truly I tell you, this poor 
widow has put in more than all of them; for all of them 
have contributed out of their abundance, but she out of 
her poverty has put in all she had to live on.’” (Luke 
21:1-4) 
 

The mission of the the Fellowship of The Widow’s Two 
Mites is to see and respond in loving kindness to the 
needs of our fellow man by giving, not from our sur-
plus, but from the very poverty of our hearts and souls, 
for all that we do will still be lacking. 
 
Those at the initial discussions regarding the calling 
forth of this Fellowship suggested than a good be-
ginning would be to provide a bun and a cup of hot 
broth to our Hamilton community in our Cathedral 
neighbourhood during the coming cold days of 
winter, be they homeless, underhoused, or simply in 
need for a hot drink and edifying conversation. This 
would be the Fellowship’s first good work, with the 
hope that other projects would follow. 
 
For information regarding the Fellowship of The 
Widow’s Two Mites, please contact fr. Wasyl at  
905-385-2712 or 905-730-7542. 
 

 
Моя вартість ...? 

 
Одного разу зайшов дуже багатий чоловік – багатий 
по вигляді – до чоловічого магазину купити собі  
костюм. Обслуговувач був молодий чоловік який був 
дуже заскочений помагати цьому багатому в його 
закупах. 
 
Прийшлось заплатити, і багач платить готівкую –  
витягає свій гаманець із кишені витягає дрібні, і 
серед них молодий бачить що в жмені багача не 
тільки копійки але й чотири цвяхи. 
 
Здивований бачити ці цвяхи, молодий не зміг  
утриматись і з усмішкою питає багача чого він в 
своїй кижені носить цвяхи.  
 
Багач, на багато старший від обслуговивача, каже 
йому майже з утриманими сльозами і з голосом 
тихим і спокійним, “бачиш сину, я знаю вартість 
одежі яку я закупив, а цвяхи ці, вони постійно вка-
зують мені мою вартість – мою вартість як людина. 
Чотирьма цвяхами  до хреста був прицвяхований 
мій Господь і мій Викупитель.  Своєю смертю і 
Своїм Воскресінням, як вияв любови до мене  
показав мені недостойному і мою вартість. Я  
вартий чотири цвяхи! 
 

(опис з незнаного джерела)



3

From the Parish Council President Ì Від Голови Церковної Управи
As newly elected Parish Council President, I would like 
to welcome everyone and thank the membership for 
their confidence in me. I want to assure everyone that I, 
along with the newly elected executive, will work and do 
all we can for the benefit of the parish and its members.   
 
I would like to thank Orysia Sushko, for her passion, ded-
ication, and commitment as Parish Council President the 
past 13 years. As noted at the annual meeting, Orysia has 
been involved with and contributed her time and effort to 
the many organizations and committees within the church 
over the past many decades, and we thank and recognize 
her, not only for all she has done, but her continuous con-
tribution to the welfare of the parish. 
 
After almost close to a year, the restoration project to 
the interior of our church is almost complete. The deteri-
orating  plaster and iconography throughout the church, 
the installation of new external protective windows, as 
well as restoration to areas that were not safe or up to 
code have now been restored, repaired and renewed. 
We are extremely pleased with the work which was 
completed and know that our church will be welcoming 
and comforting to everyone for many years to come.  
 
Due to age, we have other areas in our church property 
that will need to be looked at in the near future.  This 
includes repairs and restoration in the school building, 
updated renovations in the custodian apartment, as 
well as renovations required in the manse. We will keep 
everyone updated as we gather more information. 
 
After a couple of years of non-activity due to the 
Covid-19 pandemic, we are now pleased to be actively 
resuming activities in the church. We have reconvened 
our Ukrainian Heritage School this year with a program 
which is innovative and designed to meet the specific 
needs of each student’s age and learning level. In ad-
dition, ESL classes are available for parents concur-
rently while children are in their classes. For more 
details, please contact fr. Wasyl. 
 
Our Adult Christian Education Classes have already 
begun on various discussion topics. Please feel free to 
join on Wednesdays at 6:00 PM, beginning with an 
Akathist service. This is a great opportunity to be in-
volved in fellowship while learning about various topics 
involving and regarding Orthodoxy. For more infor-
mation, please contact fr. Wasyl. 
 
Our Cathedral choir welcomes and invites new 
singers to join them. For more information, please 
contact Oksana Sushko. 

We have been most pleased and have been welcoming 
newcomers from Ukraine to our parish over the past 
several months and are endeavouring to assist them as 
required. We thank our parishioners for extending their 
welcome, engaging in conversation, and providing as-
sistance wherever possible.  
 
As many of you are now aware, in conjunction with 
Hamilton UCC and with donations by our parishioners, 
community members, and organizations, we have also 
opened a storefront (in the current TYC room) called the 
“Stricha”, which helps provide some of the necessities 
such as clothing, shoes and household items for the 
newly arrived Ukrainians. 
  
Finally, I wish to extend warmest greetings once again 
to all parishioners, visitors and guests who participate 
in our weekly Divine Liturgies. It is always a joy and 
pleasure to see old and new faces in church every 
week. After the service, please join us for coffee, 
snacks, and fellowship in the church auditorium, gener-
ously sponsored by the Ukrainian Women’s Association 
of Canada, Lesia Ukrainka Branch. Welcome to All! 

 
Walter Rosizky 

 
Як новообраний голова парафіяльної ради, я вітаю 
всіх і дякую членам за виявлену мені довіру. Хочу за-
певнити всіх, що я, разом з новообраною управою, 
зроблю все можливе на благо парафії та її членів. 
 
Я хочу особливо подякувати Орисі Сушко за її при-
страсть та відданість на посаді голови парафіяльної 
ради протягом останніх 13 років. Як було зазначено 
на  Річні Збори Собору, п. Орися протягом останніх 
багатьох десятиліть приділяла свій час і зусилля ба-
гатьом організаціям і комітетам у церкві, і ми дякуємо 
її і відзначаємо її, не лише за все що вона зробила, 
але й за її постійний внесок у добробут парафії. 
 
Через майже рік проект оновлення в церкві майже  
завершено. Зношена штукатурка та іконопис по всій 
церкві, встановлення нових зовнішніх захисних вікон, 
а також реставрація ділянок, які не були безпечними 
або не відповідали нормам, зараз відреставровані, 
відремонтовані та оновлені. Ми надзвичайно задово-
лені виконаною роботою і знаємо, що наша церква 
ще багато років буде гостинною та втішною для всіх.  
 
Через вік у нашій церковній власності є інші будинки, 
які потрібно буде розглянути найближчим часом. Це і 
ремонтно-реставраційні роботи в будівлі школи, 
оновлений ремонт квартири опікуна, а також необхід-



As winter approaches, we will all be 
congregating indoors more often. We 
want all attendees to be safe while they 
are at church. While mask wearing is 
not mandatory, anyone who may feel 
uncomfortable in the current situation 
should feel free to wear a mask while 
attending a church service. We have 
hand sanitizers throughout the church 
facility as well a supply of masks if  
required. 
 
З наближенням зими ми всі будемо 
частіше збиратися всередині. Ми 
хочемо, щоб усі присутні були в 
безпеці під час перебування в 
церкві. Хоча носіння маски не є 
обов’язковим, будь-хто, хто може 
відчувати себе некомфортно в  
поточній ситуації, повинен сміливо  
носити маску під час відвідування 
церковної служби. У нас є дезінфі-
куючі засоби для рук у всій церкві,  
а також маски, якщо вам потрібно.

ний ремонт церковної садиби. Ми будемо інформу-
вати всіх, коли зберемо більше інформації. 
 
Після кількох років бездіяльності через пандемію, ми 
раді, що тепер активно відновлюємо діяльність у 
церкві. Цього року ми відновили нашу Школу  
Української Спадщини за програмою, яка є інновацій-
ною та розроблена відповідно до конкретних потреб 
кожного учня за віком і рівнем навчання. Крім того,  
заняття “ESL” доступні для батьків одночасно, поки 
діти перебувають у своїх класах. За більш детальною 
інформацією, звертайтеся до о. Василя. 
 
Наші заняття з християнської освіти для дорослих 
уже розпочалися на різні теми для обговорення. Будь 
ласка, приєднуйтесь у середу о 18:00, починаючи із 
Акафист до Ісуса Христа. Це чудова нагода бути  
залученим до спілкування, беручи участь у різних 
темах, що стосуються Православ’я. За додатковою  
інформацією, звертайтеся до о. Василя 
 
Наш Катедральний хор вітає та запрошує нових  
співаків приєднатися до них. Прошу звертайтеся  
до керівника хору Оксани Сушко. 
 

Ми дуже раді вітаємо новоприбулих з України на 
нашій парафії протягом останніх кількох місяців і на-
магаємося допомогти їм у міру потреби. Ми дякуємо 
нашим парафіянам за привітання, участь у розмові та 
допомогу, де це можливо.  
 
Як багато хто з вас вже знає, спільно з відділом КУК, 
та завдяки пожертвам наших парафіян, членів гро-
мади та організацій, ми також відкрили вітрину (у по-
точній кімнаті TYC) під назвою "Стріча", яка 
допомагає забезпечити деякі з предмети першої не-
обхідності, такі як одяг, взуття, та предмети побуту 
для новоприбулих українців. 
 
Насамкінець хочу ще раз передати найщиріші вітання 
всім парафіянам, відвідувачам і гостям, які беруть 
участь у наших щотижневих Божественних Літургіях. 
Це завжди радість і задоволення щотижня бачити в 
церкві старі та нові обличчя. Після богослужіння, будь 
ласка, приєднуйтесь до нас за кавою, закусками та 
спілкуванням у церковній аудиторії, яку щедро спон-
сорує Союз Українок Канади, відділ Лесі Українки. 
Ласкаво просимо до всіх! 

Володимир Росіцький 

STRICHA 
 

Welcome all recently arrived Ukrainians to Stricha!  
 
We offer women’s, men’s, and children’s clothing, 
shoes, toys, and househould items. 
 
In the Cultural Centre, next to St. Vladimir Ukrainian 
Orthodox Cathedral, 855 Barton Street East, Hamilton 
 

Wednesday: 11:00 AM - 3:00 PM 
Friday: 4:00 PM - 7:00 PM 
Saturday: 2:00 PM - 6:00 PM

 СТРІЧА 
 

Вітаємо всіх новоприбулих Українців до Стрічі!  
 
Маємо жіночу, мужеську і діточу одежу, як також взуття, 
забавки і домашні речі. 
 
У Культурному Центрі на задній площі Собору  
Св. Володимира, 855 Barton Street East, Hamilton 
 
В середу від 11-ої год. рано до 3-ої по обіді 
В п’ятницю від 4-ої год. до 7-ої веч. 
В суботу від 2-ої год. до 6-ої веч. 

4



St. Andrew  
The First Called 

 
St. Andrew The First Called 
(Св. Андрій Первозваний) was 
from Bethsaida of Galilee. His 
feast day is celebrated on De-
cember 13th. He was the son 
of Jonas and the brother of 
Peter the Apostle. He had first 
been a disciple of John the 
Baptist. Afterwards, on hearing 
the Baptist's witness concern-
ing Jesus, when he pointed 
Him out with his finger and 
said, "Behold the Lamb of God, 
Which taketh away the sin of 
the world" (John 1.29,36), he 
straightaway followed Christ 
and became His first disciple; 
wherefore he is called the First 
Called of the Apostles. After the 
Ascension of the Saviour,  
Andrew preached in various 
lands; and having suffered 
many things for His Name's sake, he died in Patras of 
Achaia, where he was crucified on a cross in the shape 
of an X, the first letter of "Christ" in Greek; this cross is 
also the symbol of St. Andrew. 
 
After the Descent of the Holy Spirit upon the Apostles, St. 
Andrew went to the Eastern lands preaching the Word of 
God. He went through Asia Minor, Thrace, Macedonia; he 
reached the River Danube, went along the coast of the 

Black Sea, through Crimea, the 
Black Sea region and along the 
River Dnipro. He climbed to the 
place where the city of Kiev now 
stands. 
 
He stopped overnight on the hills 
of Kiev. Rising in the morning, he 
said to those disciples that were 
with him, “See these hills? Upon 
these hills shall shine forth the 
beneficence of God, and there 
will be a great city here, and God 
shall raise up many churches.” 
 
Icon of the Feast 
 
St Andrew the Apostle icon  
depicts the saint holding a large 
cross in his hands, which,  
according to the Holy Scripture, 
symbolizes the cross on which 
he was crucified. 
 
Legacy 
 

St. Andrew is the patron saint of several countries and 
cities, including Barbados, Romania, Scotland, Ukraine, 
Sarzana, Pienza, and Amalfi in Italy, Esqueira in Portugal, 
Luga in Malta, Paranaque in the Philippines and Patras in 
Greece. St. Andrew is considered the founder and the 
first bishop of the Church of Byzantium and is con-
sequently the patron saint of the Ecumenical Patriarchate 
of Constantinople.
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Dear Pobratymy and Supporters of St. Andrew's College! 
 
We warmly greet our Eparchial Bishop Andriy on his feast day and wish 
all of our Andrew's good health and Mnohi Blahi Lita!  
 
We greet our clergy who studied Theology at St. Andrew's College:  
Fr. Wm Makarenko, Fr. M. Pograniczny, Fr. G Mielnik, and  
Fr. L. Hluchaniuk!   
 
The Order of St Andrew, Hamilton Branch will have its annual collection 
in support of St. Andrew’s College (Winnipeg) on Sunday, December 11th 
and Sunday, December 18th, 2022. Donations will be graciously ac-
cepted and forwarded to St. Andrew's College. A moleben in honour of  
St. Andrew will take place Sunday, December 11th after Divine Liturgy. 
 
Pobratymy Stefan Sobolewski - President, Dr. Petro Kondra - Secretary
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неділя, 4-го грудня | Св. Літургія  10:00 рано 
Введення Пресвятої Богородиці. Голос 8. Апостол Євр. 9:1-7. Євангелія Лк. 10:38-42,  
11:27-28. Панахида за жертви Голодомору і траурний обід. 
 
середа, 7-го грудня | Акафист до Господа Нашого Ісуса Христа  6:00 веч. 
Акафіст англійською мовою, лекція християнської освіти дорослих, “Православ'я 101”. 
 
неділя, 11-го грудня | АНГЛАМОВНА Св. Літургія  10:00 рано 
Мч. Стефана Нового. Голос 1. Апостол Літ. Еф. 5:9-19. Євангелія Лк. 13:10-17.  
Молебен на честь святого Андрія Первозванного. 
 
вівторок, 13-го грудня | Св. Літургія  10:00 рано        
Св. Апостола Андрія Первозванного. Апостол 1 Кор. 4:9-16. Євангелія Ів. 1:35-51.  
Служба в Каплиці Пресв. Богородиці у Дім Шевченка. 
 
середа, 14-го грудня | Акафист до Господа Нашого Ісуса Христа  6:00 веч. 
Акафіст англійською мовою, лекція християнської освіти дорослих, “Православ'я 101”. 
 
неділя, 18-го грудня | Св. Літургія  10:00 рано 
Преп. Сави Освячений. Голос 2. Апостол Еф. 6:10-7. Євангелія Літ. Лк. 17:12-19; Апост. Лк. 6:17-
23. Будь ласка, приєднуйтесь до нас для частування та презентації молоді нашої 
парафії на честь Святого Миколая. 
 
понеділок, 19-го грудня | Св. Літургія  10:00 рано 
Св. Миколая Чудотворця Мир Лікійського. Апостол Євр. 13:17-21. Євангелія Лк. 6:17-23. 
Служба в Каплиці Пресв. Богородиці у Дім Шевченка. 
 
середа, 21-го грудня | Акафист до Господа Нашого Ісуса Христа  6:00 веч. 
Акафіст англійською мовою, лекція християнської освіти дорослих, “Православ'я 101”. 
 
неділя, 25-го грудня | АНГЛАМОВНА Св. Літургія  10:00 рано 
Неділя Праотців. Голос 3. Апостол Кол. 3:4-11. Євангелія Лк. 14:16-24. 
 
середа, 28-го грудня | Акафист до Господа Нашого Ісуса Христа  6:00 веч. 
Акафіст англійською мовою, лекція християнської освіти дорослих, “Православ'я 101”. 
 
неділя, 31-го грудня | АНГЛАМОВНА Св. Літургія  10:00 рано 
Мч. Севастіяна. Апостол Еф. 2:11-13. Євангелія Лк. 14:1-11.

Служби грудень 2022 Р.Б.грудень 2022 Р.Б.

ONGOING NEEDS IN UKRAINE 
 

In addition to the aid and resources offered to Ukrainian newcomers in our Stricha and 
many other community supports, efforts continue to provide much-needed items for those liv-
ing, working, and defending Ukraine. In particular, medicines, generators, personal hygiene 

products, and body armour. Please contact Taras Sobolewski at 905-906-7979.  
To see Taras’ work in action, go to www.youtube.com/watch?v=3G9hZuZDj8g or  

Google Taras Bulba Ukraine Support 2022.
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Sunday, December 4th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Entrance of the Most Holy Theotokos. Tone 8. Epistle Hebrews 9:1-7. Gospel of St. Luke 10:38-
42, 11:27-28. Panachyda for victims of the Holodomor, followed by ceremonial bread and 
broth in the auditorium. 
 
Wednesday, December 7th | Akathist to our Lord and Saviour Jesus Christ 6:00 PM 
Service in English, followed by adult Christian education class, Orthodoxy 101. 
 
Sunday, December 11th | ENGLISH LANGUAGE Divine Liturgy 10:00 AM 
Martyr Stephen the New. Tone 1. Epistle Eph. 5:9-19. Gospel of St. Luke 13:10-17.  
Moleben in honour of St. Andrew. 
 
Tuesday, December 13th | Divine Liturgy 10:00 AM 
St. Andrew the First-Called. Epistle 1 Cor. 4:9-16. Gospel of St. John 1:35-51.  
Service in the Chapel of the Holy Protection in the Shevchenko Residence. 
 
Wednesday, December 14th | Akathist to our Lord and Saviour Jesus Christ 6:00 PM 
Service in English, followed by adult Christian education class, Orthodoxy 101. 
 
Sunday, December 18th | Divine Liturgy  10:00 AM 
Sabbas the Sanctified. Tone 2. Epistle Eph. 6:10-17. Gospel of St. Luke 17:12-19. 
Please join us for refreshments and a special presentation by our parish’s youth  
in honour of St. Nicholas. 
 
Monday, December 19th | Divine Liturgy  10:00 AM 
St. Nicholas the Wonderworker. Epistle Heb. 13:17-21. Gospel of St. Luke 6:17-23.  
Service in the Chapel of the Holy Protection in the Shevchenko Residence. 
 
Wednesday, December 21st | Akathist to our Lord and Saviour Jesus Christ 6:00 PM 
Service in English, followed by adult Christian education class, Orthodoxy 101. 
 
Sunday, December 25th | ENGLISH LANGUAGE Divine Liturgy  10:00 AM 
Forefathers Sunday. St. Spyridon the Wonderworker. Tone 3. Epistle Col. 3:4-11. Gospel of St. Luke 
14:16-24. 
 
Wednesday, December 28th | Akathist to our Lord and Saviour Jesus Christ 6:00 PM 
Service in English, followed by adult Christian education class, Orthodoxy 101. 
 
Sunday, December 31st | Divine Liturgy  10:00 AM 
Martyr Sebastian. Epistle Eph. 2:11-13. Gospel of St. Luke 14:1-11.

SERVICES december 2022 A.D.december 2022 A.D.   

LIVESTREAMING  Please join us on Facebook (St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral) for 
services throughout the week as indicated in this bulletin. Thank you.  
ЖИВІ ПЕРЕДАЧІ  Запрошуємо вас прилучитися до наших передач через Facebook  
(St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Cathedral). Просимо вас звертатися до нашого бюлетеню 
про порядок Богослужень. Дякуємо. 
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UKRAINIAN  
HERITAGE SCHOOL 

Every Saturday from 10 am to 12 pm in 
the parish auditorium 

LANGUAGE - MUSIC - ARTS & CRAFTS  
Newcomers from Ukraine are exempt from fees 

 

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
ESL class is held concurrently 

 
УКРАЇНСЬКА  

ШКОЛА СПАДЩИНИ 
Щосуботи з 10 до 12 години в  

парафіяльній аудиторії 
МОВА - МУЗИКА - МИСТЕЦТВО  
Безкоштовно для новоприбулі з України 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ДРУГА МОВА 
Заняття ESL проводиться одночасно

Thank you to our parish women for 
preparing kolachi (traditional Ukrainian 
bread) for our ceremonial luncheon on 
December 4th, commemorating the 
Holodomor. 
 
Дякуємо нашим парафіяльним  
жінкам за підготовку колачів для  
урочистого обіду 4-го грудня на 
вшанування жертв Голодомору.

Photos on page 7 | Знимки на ст. 7  
(courtesy of/дякуємо Tricia Robson)  
 
Ukrainian Heritage School students visit our 
UWAC Cultural Museum to discover inspiration 
for arts and crafts. | Учні Школи Української 
Спадщини вівідують наш Музей Культури 
СУК, щоб відкрити надхнення для декора-
тивно-прикладного мистецтва. 
 
Dancing to Ukrainian contemporary music and 
playing games. | Танці – українська сучасна 
музика та ігри. 
 
Learning about the 1932-1933 forced famine in 
Ukraine in our parish’s Holodomor Museum. | 
Дізнаємося про насильницький голод 1932-
1933 років в Україні в в Музею Голодомору 
нашої парафії. 
 
Preparing for St. Nicholas concert. | Підготовка 
до концерту Святого Миколая.
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Ukrainian Heritage School
Школа Української Спадщини
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The Shevchenko Foundation is offering the above program to our youth of all ages. All are encouraged to 
participate. Please contact Oksana if you wish to submit an entry. All entries from our parish will be sent to-
gether on Friday, December 16th. 
 

Шевченківська Фундація пропонує вищевказану програму нашій молоді різного віку. До участі запро-
шуються всі бажаючі. Будь ласка, зв'яжіться з Оксаною, якщо ви хочете подати заявку. Усі записи з 
нашої парафії будуть надіслані разом у п'ятницю, 16-го грудня.



Donations october 31 to november 28, 2022 
  

Myron & Olia Jurychuk $50 In memory of Eli & Olga Moisiuk 
Vera Hudyma $100 Flowers for the church 
Steve & Bernice Stasiuk $100 In memory of daughter Halya Bonin (Stasiuk) 
Walter & Donna Rosizky $200 In honour of grandson Finn Michael’s baptism 
Dobr. Marion Parfeniuk $400 In memory of Fr. Morley Parfeniuk 
Vera Hudyma $100 Flowers for church 
Taras Broadhead $250 In memory of mother Daria Broadhead 
Vera Sirenko $250 
Olga Pollack $20
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Membership Donations are being accepted for 2022 — $140 single and $280 family 
Приймаємо членські пожертви на 2022 рік — $140 від одної особи i $280 від родини 

 

We are grateful to receive your donations by:  
 

Cheque to St. Vladimir Ukrainian Orthodox Church, 855 Barton Street E, Hamilton ON L8L 3B4 
оr via etransfer to our church account via stvladshamilton@gmail.com by clicking the DONATE NOW icon  

on our website at stvladshamilton.com   
(Please specify in the comments section whether an in memoriam donation or otherwise) 

or if you wish to enroll in a monthly preauthorized withdrawal plan,  
please contact Oksana Sushko at stvladshamilton@gmail.com or Walter Rosizky at 9056811653.

WE’RE HIRING 
TRUCK DRIVERS FROM UKRAINE

Ми наймаємо водіїв 
вантажівок (фур) з України

Contact: Charmaine Kapasky | Driver Recruiter | 416.722.8963 | ckapasky@caravangroup.com



В імені настоятеля, управи, та парафіян Собору Св. Володимира,  
висловлюємо щиро вдячність Дирекції  

Резиденції для Сеньорів ім. Тараса Шевченка 
за покриття коштів пов’язані з виданням нашого  

парафіяльного вісника. 
 

Для інформації про мешкання в резиденції, звертайтеся до 
бюра резиденції – Лилиєн Смит (Керівник)  905-548-8505 

 
The clergy, parish council and parishioners of the  

Ukrainian Orthodox Cathedral of St. Vladimir  
extend their heartfelt thanks to the Board of Directors  

of the Taras Shevchenko Home for the Aged 
for generously sponsoring the publication of our parish bulletins. 

 
For information on apartment availability, please call 

Lillian Smith, Property Manager, Taras Shevchenko  905-548-8505 
tarasshevchenko4@gmail.com 

 
190-194 Gage Avenue South, Hamilton


