УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ СОБОР СВ. ВОЛОДИМИРА
UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF ST. VLADIMIR
СВЯТА ПАСХА
СВІТЛЕ ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

HOLY PASCHA
THE RESURRECTION OF OUR LORD, GOD AND SAVIOUR, JESUS CHRIST

VESPERS:

- Saturdays: 5:00 p.m.
- Eve of Feast Days: 6:30 p.m.

CONFESSIONS: - Sat. Nights before or after vespers
- Before 9:45 a.m. Sunday morning
- Before 9:30 a.m. on Feast Days
- or by appointment if you are a shut in
DIVINE LITURGY:
- Sundays: 10:00 a.m.
- Feast Days: 9:30 a.m.
Parish Priest: Rt. Rev. Wasyl’ Makarenko
855 Barton St. E., Hamilton, Ontario
Tel: 905-385-2712 Cell: 905-730-7542 Email: wlmakarenko@shaw.ca

Parish Council President: Orysia Sushko
Tel: 289-337-4516 email: stvladshamilton@yahoo.ca

Христос Воскрес! Воїстино Воскрес!
Дорогі в Хресті брати і сестри!
Вітаємо всіх вас з празником над празниками – Воскресінням
Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа.
Цього року ми всі пережили надзвичайно жорстоку зиму яка
не хотіла попустити землю пригломшувавши її холодом і
морозом, Весна терпиливо чекала свободу.
Нарешті появилося – а ми її вітали душерадо.
Так як ми чекали на появу весни з оковах смертної зими так і світ очікував Месію –
Хреста від оковання смерти – бо «Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і
тим що в гробах життя дарував!
Воскресивши з мертвих, Христос-Месія збудував Свою Церкву щоб спрагле людство
черпало чисту воду з криниці безмертного життя. «Хто їсть моє тіло і п’є мою кров –
воскрешу в останний день.»
Наше життя в Христі починається і кінчається в Його Церкві, отож непргаймо нагоду
спілкуватися з ним в прийнатті Його Божествених таїн, бо це «на сцілення душі і тіла.»
В середині бурхливого життейського моря Церква Христова є «тихе пристановище» лічниця і спасіння.
Нехай Воскреше Слово Боже – Христос-Месія поблагословить всіх вас Його Ласками і
щедротами.
Христос Воскрес! Воїстино Воскрес!
О. Василь, добр. Лариса з родиною

Christ Is Risen! Truly He is Risen!
Beloved Brothers and Sisters in Christ!
We greet all of you with the “Feast of Feasts” – The Resurrection of our Lord God and
Saviour Jesus Christ.
We have all lived through a terribly cold winter that has kept spring in its deathly grip. Now
spring has arrived and wintery death is set aside.

Just as winter has kept spring it its deathly grip so has death kept humanity shackled in
its chain’s, but Christ has “trampled down death with His death, and to those in the tombs
He bestowed life.”
The Risen Christ-Messiah established His church that we may have a gushing well of pure
water, quenching our thist for life everlasting through participation in His Holy Mysteries.
His church is not a place of social gatherings, as other venues are, but it is first and
foremost a place of healing for “body and soul”. It is a place where death has no more
dominion over us. His church is forever spring, forever life renewed and transformed.
With this great joy of the Resurrection, may He who rose from the dead bless you with His
many Mercies.
Fr. Wasyl, dobr. Larysa, and 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. During this Paschal season I
extend my sincere best wishes to members, supporters and guests of our Ukrainian
Orthodox Cathedral of St. Vladimir. May the glorious Resurrection of Jesus Christ, bring
each family 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

Xристос Воскрес! Воістино Воскрес!
Сердечно вітаю Вас з пресвітлим святом Воскресіння Христового – торжеством
непереможної сили, добра та справедливости. Нехай Великдень стане для всіх
Вас джерелом наснаги. мудрості. оптимізму та впевниності. Висловлюю найкращі
побажання всім членам та прихильникам нашого Собору Св. Володимира. Бажаю,
щоб зі світлом Воскресінням Христовим до кожної родини увішли мир, злагода і
добробут. Нехай з Вами буде Божа Милість та благодать Веселих Великодних
Свят. Христос Воскрес!
Орися Сушко
Голова Парафіальної Ради

СЛУЖБИ - SERVICES – APRIL – MAY 2014
Mon. April 7th

- 9:30 a.m.

- Annunciation of the Most Holy Theotokos:
Heb.2:11-18; Lk.1:24-38
- Service in the Chapel

Wed. April 9th

- 9:30 a.m.

- Liturgy of Pre-Sanctified

Sat. April 12th

- 9:30 a.m.

- Lazarus Saturday: Heb.12:28-13:8; Jn.11:1-45

- 5:00 p.m.

- Great Vespers with Litia – in the Chapel

Sun. April 13th

- 10:00 a.m.

- Entrance of the Lord into Jerusalem. Willow/Palm
Sunday: Phil.4:4-9; Jn.12:1-18

Wed. April 16th

- 9:30 a.m.

- Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Thurs. April 17th - 9:30 a.m

- 6:30 p.m.

- Vesperal Liturgy of St. Basil the Great:
1 Cor.11:23-32; Composite Gospel Mat.26:2-20;
Jn.13:3-17; Mat.26:21-39; Lk.22:43-45;
Mat.26:40-27:2.
- Strasti – Reading of the 12 Passion Gospels

СПОМІН СВЯТИХ І СПАСЕННИХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

Fri. April 18th

- 5:00 p.m.

- Holy and Great Friday. Shroud Service.
Plaschchanytsia
- Вечірня (винос святої Плащаниці)

Sat. April 19th

- 9:30 a.m.

- Great Saturday Descent into Hades. Vesperal Liturgy
of St. Basil the Great. Rom.6:3-11; Mt.28:1-20

Sun. April 20th

RESURRECTION OF CHRIST. THE PASCHA OF THE LORD
- 6:00 a.m.
- Midnight Office
- 7:00 a.m.
- Paschal Matins
- 8:30 a.m.
- Divine Liturgy of St. John Chrysostom
- BLESSING OF PASCHAL BASKETS

Mon. April 21st

- 9:30 a.m.

- Bright Monday. Acts 1:12-17, 21-26; Jn.1:18-28
- Service in Chapel

Tues. April 22nd

- 9;30 a.m.

- Bright Tuesday. Acts 2:14-21; Lk.24:12-35

Sat. April 26th

- 9:30 a.m.

- English Divine Liturgy. Acts 3:11-16; Jn.3:23-33
- Great Vespers

Sun. April 27th

- 10:00 a.m.

- 2nd Sunday of Pascha. St. Thomas Sunday.
Acts 5:12-20; Jn.20:19-31.

ALL ARE INVITED TO THE CHURCH AUDITORIUM FOR OUR TRADITIONAL PASCHAL
MEAL – SPILNE SVIACHENE

СЛУЖБИ – SERVICES - MAY 2014
Sun. May 4th

- 10:00 a.m.

- 3rd Sunday of Pascha – Tone 2. The Myrrh-Bearing
Women. Acts 6:1-7; Mk. 15:43-16:8

Sat. May 10th

- 5:00 p.m.

- Great Vespers – in the Chapel

Sun. May 11th

- 10:00 a.m.

- 4th Sunday of Pascha. Tone 3. The Paralyzed Man
Acts 9:32-42; Jn. 5:1-15

Sat. May 17th

- 5:00 p.m.

- Great Vespers

Sun. May 18th

- 10:00 a.m.

- 5th Sunday of Pascha. Tone 4. The Samaritan Woman
Acts 11:19-26, 29-30; Jn.4:5-42

Sat. May 24th

- 5:00 p.m.

- Great Vespers

Sun. May 25th

- 10:00 a.m.

- 6th Sunday of Pascha. Tone 5. The Blind Man.
Acts 16:16-34; Jn.9:1-38.

Wed. May 28th

- 6:30 p.m.

- Great Vespers with Litia

Thurs. May 29th - 9:30 a.m.

- The Ascension of Our Lord. Tone 5. Acts1:1-12; Lk.
24:36-53. Service in Chapel.

Sat. May 31st

- 9:30 a.m.

- English Divine Liturgy. Holy Fathers of the Seven
Ecumenical Councils. Acts 20:7-12; Jn.14:10-21.

- 5:00 p.m.

- Great Vespers

The Easter Basket - Великодний Кошик
The Easter basket is an integral part of Paschal traditions for
Ukrainian faithful. Although the Church does not prescribe the
exact foods to include, traditionally, it is a must to include the
Paschal breads—paska, the white, round bread decorated with a
cross in the middle surrounded by doves and rosettes, and babka,
the tall, sweet, egg-based bread—as well as eggs —krashanky,
red-dyed eggs, intricately decorated pysanky, and other kinds.
A candle is placed in the basket and lit during the blessing as a representation of Christ,
the “Light of the World”. It reminds us of Christ’s resurrection and the good news of new
life. The rushnyk, decorated in hand-done embroidery reminds us of Jesus’ burial shroud
as well as our baptismal robe.

Each of the foods to be blessed carries its own meanings and symbolism.
• The bread, paska, symbolizes Christ, the Kingdom of Heaven and the bread of eternal life
(Jn 6:35). Yeast is a key ingredient in paska which symbolizes the Word of God. As the
yeast makes the dough rise, so too does one grow spiritually if the person perceives the
Word of God through the heart and lives it.
• Babka signifies the richness of eternal life. It also represents the importance of woman to
life and her authority over children; its height denotes the dignified carriage of a woman.
• The boiled egg symbolizes Christ’s resurrection, with the shell representing the Tomb
where the Lord was placed and the “white” inside symbolizing the linen in which his body
was wrapped. According to local traditions, in Eastern Ukraine, each person had their own
krashanka, a red-dyed boiled egg, while in Western Ukraine, one egg was shared between
all family members. Traditionally, krashanky are red, and come from the story of Mary
Magdalene, who brought a red-dyed egg to the Roman Emperor Tiberius to proclaim
Christ’s Resurrection.
•Pysanky, are multi-coloured eggs decorated with symbolic designs. Often pysanky are
exchanged as gifts after the blessing.
• Meat products come from their use in the origin of the Pascha of the Old Testament,
where a lamb was slaughtered. Ham is symbolic of Jesus who was sacrificed as the Lamb of
God; it represents joy, abundance and the richness of God’s mercy. Kovbassa also signifies
the richness of life and God’s generosity as well as the chain of death which was broken by
Jesus. Meats also remind us of the fattened calf that was slaughtered for the return of the
Prodigal Son. (Lk. 15:23). During our Lenten journey we are called to repentance. The first
sermon Jesus ever preached was not long: it was very short, only one sentence long:
"Repent, for the kingdom of God is at hand."
• Cheese and milk products symbolize God’s sacrifice and tenderness to which we must
strive. The white colour of cottage cheese signifies the purity and goodness of the soul
without sin, while its wholesomeness represents peace and prosperity. Butter, a symbol of
God’s grace, is decorated with cloves in the form of a cross symbolizes the body of Christ
which was anointed with spices and aloes for burial. Or, butter may be shaped in the form
of a lamb symbolizing the Lamb of God, Jesus.
• Horseradish also has its roots in the Old Testament. Its harsh, burning taste reminds us
of sin and its consequences as well as Christ’s suffering here on earth. It symbolizes
strength and the unbreakable human spirit after the Sacrament of Confession.

• Beets, usually mixed with horseradish with their red stain symbolize the stain of sin
which is removed by Christ’s victory over it.
• Salt is a symbol of fasting as well as a reminder that we are committed to be followers of
Jesus Christ and to carry out His word, “You are the salt of the earth…” It is also essential
to our bodies as Christ is to our soul. Salt symbolizes the relationship between God and
humans, who must guard their purity of heart to follow Christ. (Mt 5:13-16)

СВЯТО ПАСХИ - СВІТЛЕ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ
Слово "Пасха" означає в перекладі з єврейської
"пройшов мимо, визволення". Євреї, святкуючи
старозавітну Пасху, згадували про визволення предків
своїх від рабства єгипетського. Християни ж,
святкуючи Пасху новозавітну, радіють визволенню
через Христа усього людства від рабства диявола і
даруванню нам життя та вічного блаженства. За
важливістю благодіянь, одержаних нами через
Воскресіння Христове, Пасха є свято свят і торжество з
торжеств, тому й богослужіння цього свята відрізняється від інших величністю та
незвичайною урочистістю.
Задовго до півночі віруючі, у світлому одязі, сходяться у храм і побожно чекають
початку пасхального торжества. Священнослужителі облачаються у найсвітліші ризи.
Близько півночі урочистий благовіст сповіщає, що настає велика хвилина - світлоносне
свято Воскресіння Христового. Священнослужителі з хрестом, світильниками і кадилом
виходять з вівтаря і разом з народом, подібно до мироносиць, які ходили дуже рано до
гробу, обходять навколо церкви, співаючи: "Воскресіння Твоє, Христе Спасе, ангели
співають на небесах, і нас на землі сподоби чистим серцем Тебе славити". В цей
час з дзвіниці, немов з небес, линуть радісні пасхальні звуки дзвонів. Усі віруючі йдуть
із запаленими свічками, виражаючи цим духовну радість світлоносного свята.
Хресний хід зупиняється біля зачинених західних дверей храму, немов біля дверей
гробу Христового. І тут, після звичайного виголосу, священик, подібно до ангела, який
сповістив мироносицям біля гробу про воскресіння Христове, першим виголошує
радісну пісню: "Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в
гробах, життя дарував". Ця пісня тричі повторюється священнослужителем і хором.
Після цього предстоятель виголошує стихи давнього пророцтва св. царя Давида:
"Нехай воскресне Бог, — і розвіються вороги Його...", а всі люди (хор) у відповідь
на кожен стих співають: "Христос воскрес із мертвих..."
Нарешті предстоятель, тримаючи у руках хрест і трисвічник, накреслює ними
знамення хреста на зачинених дверях храму; вони відчиняються, і радісний сонм, як
колись мироносиці до апостолів, входить до церкви, залитої світлом від усіх запалених
світильників і лампад, співаючи радісну пісню: "Христос воскрес із мертвих..."
Наступне богослужіння пасхальної ранньої складається переважно зі співу канону,
складеного св. Іоаном Дамаскиним. Усі пісні цього канону розділяються багаторазовим:
"Христос воскрес із мертвих!" Під час співу канону священнослужителі з хрестом і
кадилом, у передшесті світильників, обходять усю церкву, наповнюючи її фіміамом, і
радісно вітають усіх словами: "Христос воскрес!" Неодноразові виходи
священнослужителів з вівтаря нагадують про часті явлення Господа ученикам Своїм
після воскресіння.
У кінці ранньої, після співу: "Один одного обіймімо, скажімо: браття! І тим, що
ненавидять нас, простімо все заради воскресіння", всі віруючі починають вітатись
одне з одним, промовляючи: "Христос воскрес!" і відповідаючи: "Воістину воскрес!"
Це вітання вони засвідчують цілуванням і даруванням пасхальних яєць, які служать

знаменним символом повстання з гробу, - воскресіння життя в самих надрах його,
силою всемогутності Божої.
Потім читається слово Іоана Золотоустого, яке починається словами: "І хто
благочестивий і боголюбний, нехай насолодиться цим добрим і світлим
торжеством..." Св. Іоан Золотоустий закликає радіти усіх: "Багаті й убогі, радійте
один з одним. Стримані і ліниві, вшануйте день. Ті, хто постив і не постив,
веселіться сьогодні..."
"Ніхто нехай не плаче над гріхами своїми, бо відпущення від гробу засяяло.
Нехай ніхто не боїться смерті, бо нас визволила Спасова смерть..."
І, нарешті, урочисто проголошується вічна перемога Христова над смертю і пеклом:
"Смерте, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Воскрес Христос, і ти впало
додолу. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радіють ангели.
Воскрес Христос, і життя живе. Воскрес Христос, і немає мертвих у гробі (бо
тепер смерть не є знищення, а тільки тимчасовий стан), бо Христос повстав із
мертвих і став початком для померлих. Йому слава і держава на віки віків.
Амінь".
Після ранньої одразу відправляються часи і літургія, при відчинених Царських вратах,
які відкриті з початку ранньої і не зачиняються цілий тиждень на знак того, що Ісус
Христос назавжди відкрив нам врата Небесного Царства. На літургії читається перше
зачало Євангелія Іоана Богослова (яке__ починається словами: Споконвіку було
Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог...), в якому зображується
божественність нашого Визволителя. Якщо літургія звершується собором священиків,
то Євангеліє читається різними мовами, на знак того, що всім народам на землі буде
проповідано про Господа.
Наприкінці літургії освячується пасхальний хліб - артос, який у Світлу суботу після
літургії або на Фомину неділю роздається віруючим як пасхальне благословення.
Після пасхальної літургії, здійснюється освячення пасок, яєць, м'яса для пасхальної
трапе зи віруючих.
У наступні дні Пасхи, після літургії, під звуки дзвонів, відбуваються хресні ходи
навколо церкви, на яких, як переможний трофей, носять хрест Христів. Цим віруючі
виявляють свою радість і торжество від перемог Ісуса Христа над смертю й пеклом.
Вечірню в перший день Пасхи настоятель звершує, облачившись у священні ризи.
Після вечірнього входу з Євангелієм читається Євангеліє про явлення Воскреслого Ісуса
Христа апостолам увечері в перший день Свого Воскресіння із мертвих (Див.: Ін 29,
19-25). Євангеліє читає настоятель, повернувшись обличчям до народу. Відпуст
виголошує з хрестом.
Увесь світлий пасхальний тиждень дзвонять в усі дзвони. Починаючи з першого дня
Пасхи і до вечірні свята Св. Тройці колінопреклонінь і доземних поклонів робити
не заведено.
У перший вівторок після пасхального тижня св. Церква, розділяючи радість
Воскресіння Христового з померлими, у надії всезагального воскресіння, поособливому поминає спочилих, тому і день цей називається "Проводами". Після

літургії відправляється вселенська панахида. Здавна існує звичай у цей день
відвідувати могили своїх близьких родичів.
Пасхальні піснеспіви співаються у церкві до свята Вознесіння Господнього, яке
відзначається на сороковий день після першого дня Пасхи.

Христос Воскрес! Воїстино Воскрес!
Christ is Risen! Truly He has Risen!
Our Pysanka Bingo and Bake Sale will take place on Wednesday, April 9,
2014th we look forward to your support and participation. We have been very
busy making varenyky (perogies), cabbage rolls, baking pasky and babky.
Thank you to all the ladies and gentlemen who devotedly offered their time
and energy to assist in all the work bees. Working together in true Christian
spirit is both enjoyable and gratifying. We exchange stories, laugh, and learn
valuable techniques from experienced bread makers. We are looking forward
to welcoming new volunteers.
As we approach the Great Feast of the Resurrection of our Saviour, Jesus Christ, may you
have time to reflect on all of Gods Blessings, as well as participate in the deeply spiritual
services at St. Vladimir’s Cathedral and our sister parish’s. I extend to you and your
families my heartfelt Paschal greetings. Khrystos Voskres! Voistinu Voskres! Christ is Risen!
Indeed He is Risen!
In Christian love,
dobr. Larysa Makarenko, President
Наше Писанкове Бінго і Продаж печева відбудеться в середу, 9-ого квітня, 2014 р. в
год. 7-ій веч. Ми очікуємо вашої участи і підтримки. Дякуємо всім добровольцям які
присвятили свій час робити вареники, голубці і випікати паски і бабки. Все це
робилося в християнському дусі і товаристі. Ми надіємось що до нас долучуться ще
більше охочих добровольців.
Вітаючи Великій Празник, Воскресіння Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа
бажаємо вам роздумувати про Господні ласки, і учащати до глибокозмістовних служб
при нашому Соборі.
Вітаємо вас з Пасхальним вітанням – Христос Воскрес! Воїстино Воскрес!
В християнській любові,
Добр. Лариса, Голова

LITURGICAL NOTES ABOUT THE PASCHAL SEASON
This period of great festivity and joy finds its liturgical expression in the following manner:


We great each other with the Paschal salutation, “Christ is risen! Indeed He is risen!” for 40
days, until Ascension Day.



We do not kneel or make prostrations either at church services or in our homes until the
“Kneeling Prayers” at Pentecost.



The Paschal Troparion, “Christ is risen from the dead” is sung or said at the beginning or
end of all prayers until the Leave-taking of Pascha on the Eve of Ascension.




During Bright Week, morning and evening prayers are replaced by the Paschal Hours.
The prayer, “O Heavenly King” is omitted until Pentecost, being replaced with the Troparion
of Pascha and then Ascension.

PARISH ANNOUNCEMENTS
1. Kitchen Help – due to popular demand, our kitchen staff are working full speed
ahead. They could always use a hand. Please join us with making varenyky
(perogies), cabbage rolls, borscht. Next months bee begins on Tues. May 27th prep.
Work, Wed. Varenyky, Thurs. Cabbage Rolls and Borscht. Hope to see you there.
2. Out reach – 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@shaw.ca
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 co uld
always use more volunteers. If you could spare some time please
contact Natalie Ball, who would love to add your name to her
list of helpers. We always welcome new volunteers.

4. Membership Dues – We most graciously remind all of our Parish
Family members to please pay their “Membership Dues”. Visit our
church office which is open early every Sunday morning. The
gentlemen there would be more than happy to take your money.
5. Baptisms and Weddings – Parents and Couples should arrange a personal
meeting with Fr. Wasyl when setting a date for a baptism or wedding.

6. St. Vladimir’s Church Choir: Always welcoming new voices. You are invited to join
the choir on any Sunday. There is no requirement attend a regearsal first.
For more information please contact Oksana Sushko – 289-337-4516

7. 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
8. U.W.A.C AND T.Y.C. –meet the last Monday of every month for their monthly
meetings. The women in the school auditorium and the men in the T.Y.C. room at
7:00 p.m. sharp. We always welcome new members and new fresh ideas. Come join
us! You won’t regret it. The fellowship is great!! For more information please
contact dobr. Larysa at 905-385-2712 (for U.W.A.C.) and Steve Stasiuk at 905561-3642 (for T.Y.C.)

9. DONATIONS FOR PASCHAL FLOWERS - We sincerely thank all
who donated to the purchase of flowers for the
beautification of the shroud on Holy Friday and the
church on Holy Pascha. Thank you for your generosity!
If you have not had a chance to donate we will be
accepting donations up until April 13th.

10. 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.

LENTEN NECESSITIES: Increased Prayer; Fasting;
Repentance and a sincere Confession; Works of
Love and Generosity; Mutual Forgiveness.
HOW HAVE WE DONE?

To friends and visitors who worship with us today, a sincere

welcome is extended and we cordially invite you to attend all the
services of this church. To all who worship here, this is the House of
God. Leave it not without a prayer for yourself, your congregation
and for those who minister.

СЬОГОДНІ:
Відслужиться Панахида після Служби за всіх членів
«Небесної Сотні» тих що були вбиті на Майданій.

ПРОВОДИ – WOODLAND
27-ого Квітня –
- 3:00 по обіді
- 3:30 по обіді
April 27th -

- 3:00 p.m.

– Секція 22, починаючи від могили бл. п. Добр. Федак
– Секція 16, починаючи з гори.

- 3:30 p.m.

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

4-ого Травня
May 4th

- 3:00 по обіді
- 3:00 p.m.

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

11-ого Травня
May 11th

- 3:00 по обіді
- 3:00 p.m.

- цвинтор св. Вододимира
- St. Volodymyr Cemetary

ВСІ ІНШІ ЦВИНТАРІ ПО ЗАМОВЛЕННЮ – О. ВАСИЛЬ – 905-385-2712
ALL OTHER CEMETARIES BY APPOINTMENT – PLEASE CALL FR. WASYL

Христос Воскрес! Воїстино Воскрес!
May the miracle of Easter fill your Hearts with Peace, light your way with Hope and
surround you with His Love.
Wishing you all the Blessings of the Risen Christ at Easter and throughout
the year.
З нагоди Світлого Воскресiння Господа нашого Ісуса Христа, сердечно вітаємо
Всіх членів та прихильникам нашого Собору Св. Володимира.
ТОВАРИСТBА УКРАЇНЦІВ САМОСТІЙНИКІВ – TYC

Steve Stasiuk, President

2014 PARISH COUNCIL AND COMMITTEES
Past President
President
1st Vice-president
2nd Vice-president
Secretary
Assistant Secretary
Teasurer
Assistant Treasurer
Financial Secretary
Assistant Financial Secretary
Members at Large

John Jurychuk
Orysia Sushko
Steve Stasiuk
John Mykytyshyn
Sub-deacon Mark Schaefer
Brenda Zalitack
Alex Zawhorodny
Vacant
Walter Rosizky
Alex Kindraka
Anatoly Disyak
Vicky Weldrick
Jerry Fedak

Hall Rental
Golden Gate Administrator

John Mykytyshyn
Alex Zawhorodny

Membership Committee

Steve Stasiuk
John Mykytyshyn
Walter Rosizky

Property Management

John Jurychuk, Chair
Roman Kaminskyy
John Mykytyshyn
Boris Yacyshyn

Boutique & Candles

Frances Klem
Maurice Klem
Elaine Wingerak

Audit Committee

Nadia Senchuk
Dr. Peter Powers
Joan Fedak

Trustees

Peter Kopiak
Anton Pohoreski
Dr. Walter Smyrniw
Angie Blaschuk
Natalie Ball
Alexandra Takacs

Organization Reps

UWAC, Lesia Ukrainka Branch
Dobr. Larysa Makarenko, President
USRA (TYC) – Steve Stasiuk, President

D O N A T I O N S - January 26th to March 23, 2014
JANUARY
Ball, Leanne
Baryski, Ernie & Olga
Kontar, Jawdocha
Makarenko, Rev. Wasyl' & Dobr. Larysa
Morris, Linda & Gary
Tymkiv, Halina
Kulinich, Oleksiy
Perozak, Hon. Justice Morris
FEBRUARY
Adamson, Dan & Mary
Dziuba, Klaudia
Dziuba, Klaudia
Halyk, Lawrence & Olga
Halyk, Rose
Ivasyk, Vasyl & Halyna
Markey-Dermody Funeral Home
Weldrick, Victoria
Jurychuk, Doreen
McArthur, Dean & Helen
Parfeniuk, Fr. Morley & Dobr. Marion
Sushko, Irene
March
Anonymous
Demczuk, Michael & Helen
Fedorczenko, Rocchina
Kubrak, Jennie
Netchay, Maria
Olexiuk, Helen
Ostapenko, Kateryna
Klem, Maurice & Frances
Tarasiuk, Lydia
Bohdaniw, Joan
Bojanowski, Victor & Anne
Choma, Darlene
Danek, Allan & Millie
Halyk, Kenneth & Lesia
Samylenko, Valentina
Swidrovich, Rose
Buhay, Mykola
Kindraka, Alex & Margaret
Klem, Maurice & Frances
Parfeniuk, Fr. Morley & Dobr. Marion
Rosizky, Walter & Donna
Semeniuk, Jean Pierre & Luba
Senchuk, Christina
Zadan, John & Nina

25
50
1,000
150
40
20
100
50
250.00
80.00
20.00
50.00
10.00
25.00
50.00
250.00
100.00
50.00
300.00
200.00
100.00
500.00
100.00
25.00
200.00
500.00
200.00
100.00
100.00
50.00
100.00
30.00
250.00
30.00
200.00
50.00
100.00
100.00
25.00
50.00
50.00
100.00
50.00
25.00

Roof Project
Church Carol
Roof Project
Church Carol $100/School $50
Church Carol
Church Carol
Church Carol
Roof Project
Roof Project
Church Carol
Roof Project
Church Carol
Church Carol

Roof Project
Church Carol
Roof Project
Roof Project

Roof Project
Church Carol
Roof Project

In memory -

Husband, Mykola Netchay

In Honour In memory In memory -

Alex Kindraka's 85 B'Day
Helena Lawryniuk
John Bohdaniw

Roof Project

In memory In memory In memory In memory -

Church Carol

In memory -

Olga Baryski
Father, Ivan Samylenko
Olga Baryski
Husband, Ivan Samylenko
Husband, Walter
Swidrovich

In memory In memory In memory In memory In memory In memory -

Olga Baryski
Olga Baryski
Olga Baryski
Olga Baryski
Olga Baryski
Olga Baryski

Roof Project

Roof Project

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
ВОЇСТИНУ ВОСКРЕС

Christ is Risen!
Indeed He is Risen!
Резиденція Сеньорів ім. Тараса Шевченка
T a ras Sh ev ch en k o H o me f or t h e A g ed

