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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ/SERVICES AND ACTIVITIES  
 

FROM FEBRUARY 2ND TO MARCH 15TH, 2020 
 ВІД 2-ОГО ЛЮТОГО, ДО 15-ОГО БЕРЕЗНЯ, 2020 

 

СТРІТЕННЯ ГОСПОДА 
 

 
 

MEETING OF OUR LORD JESUS CHRIST 
 
 

VESPERS (as per bulletin) 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 FOR OUR SHUT IN’S 
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Beloved In Christ! 

The yearly cycle of Ukrainian orthodox worship services and traditional observances is designed to elevate us spiritually, 

in other words to grow in the Spirit, to become perfected 

An athlete’s muscles without practise and exercise begin to deteriorate, a violinist without practice loses the finesse of 
playing and a Christian without worship, without honing his virtues and without prayer begins to wane in the faith. The 
Christian begins to wonder away from the Father and begins to live in the “far off land”. He then becomes the prodigal. 
 
In today’s societal realities the “far off land” has become the chase for the dollar, for self satisfaction, for self 
gratification, and for non commitment to those values that built our churches and communities. It’s not only a turning of 
our backs to our fathers and mothers, but to the Father. 
 
Our Lord said from the cross “Father forgive them for they know not what they do” we have to return from the far off 
land and come home. 
 
The far-off land resides in the heart, for where the heart is there also your treasure will be. If our treasures are of this 
world, its pleasures and gratifications, then these treasures can be stolen, consumed by rust and mold, and become 
deceptions. But if our treasures are of the Spirit, then they last, they unite us with our Father they elevate us, and above 
all they free us. “Seek the truth and the truth shall set you free”. 
 
Great Lent affords us the opportunity of self examination and introspection. It affords us the opportunity through prayer 
and fasting to restore our relationship with the Father. 
 
I pray that as we enter this period of heightened spiritual self awareness, we examine ourselves honestly, without self 
deception and say: Father, save and have mercy upon your child. 
 
Asking that the Holy Spirit enlighten our hearts and grant us the courage to take those steps that lead unto salvation. 
 
Fr. Wasyl  
 
 

Як провести Великий піст? 

У чому суть Великого посту? 

Великий піст — це підготовка християн до найголовнішого свята — Пасхи, Воскресіння Христового. Це період 

внутрішнього духовного очищення та вдосконалення. Сенс посту — не в тому, щоб чогось не їсти, а у нашій 

концентрації на головному в житті. Тілесне постування допомагає зосередитися на внутрішньому світі: 

розібратися у цілях та цінностях, щиро покаятися та виправити свій шлях таким чином, щоб він вів до спасіння. 

Під час посту варто додати зусиль, щоб поглибити свої стосунки із Богом та людьми. 

Що можна їсти впродовж посту? 

Церковний устав повністю виключає з вживання під час Великого посту м’ясо, яйця та молоко. Риба дозволяється 

тільки на свята Благовіщення та Входу Господнього до Єрусалиму (на Вербну неділю). У Лазареву суботу можна 

вживати рибну ікру. 

Варто зазначити, що в Українській Православній Церкві вже багато років існує тільки монастирський устав 

стосовно постів: він регламентує і такі речі, як повне утримання від їжі протягом першого та двох останніх днів 

Великого посту, вживання тільки хліба з водою, їжа не варена, без олії у певні дні тощо. Це стосується передусім 

ченців. Що до парафіяльної практики, то кожен має взяти свою міру посту, яка була б досить відчутна, але не 

шкодила здоров’ю. 



Християнство — це не “релігія шлунку”. Під час посту їжа має бути простою. Треба менше приділяти уваги 

тому, що ми їмо. 

Хто може не тримати піст? 

Певні послаблення або повне скасування фізичного посту дозволяється тим категоріям людей, для яких 

постування може стати шкідливим. Це передусім діти, вагітні та матері, що годують, а також хворі, військові та 

люди, що займаються важкою фізичною працею. Якщо за медичними показаннями людині треба вживати молоко 

чи білкову їжу — вона може це робити. Є певні послаблення і для студентів: так, у духовних навчальних закладах 

під час Великого посту по суботах та неділях дозволяють вживати рибу. З питаннями про благословення на 

послаблення посту можна звертатися до священика. 

Проте, послаблення чи скасування фізичного аспекту посту не означає, що така людина може зовсім не 

постувати. Можна вживати, скажімо, за медичними показаннями молоко чи інші продукти, але постувати в 

іншому — обмежити себе у веселощах, телебаченні та інтернеті, менше проводити часу у соціальних мережах. 

Як постувати дітям? 

Діти можуть не дотримуватися посту, або трохи постувати вдома, а у школі їсте те, що там подають. Варто 

розповідати дітям про піст як про особливий період життя, час покаяння та очищення, час підготовки до 

Великодня. Хай вони бачать, як постують батьки. Краще не примушувати дітей постувати, а пропонувати їм це на 

власний розсуд. Примуси в релігійній сфері роблять протилежний ефект: підліток, якого в дитинстві 

примушували постувати чи ходити на довгі службі, може надовго відвернутися від церкви. 

Чи можна вживати алкоголь? 

Під час Великого посту церковний устав дозволяє вживати помірну кількість вина чи пива по суботах та неділях. 

У тій культурі, де склався наш устав, міцних напоїв не було зовсім, а вино обов’язково розводили наполовину 

водою. Тож, стосовно міцних напоїв кожен може вирішувати сам: чи зовсім відмовитися від них на термін посту, 

чи дозволити собі помірковано вживати у ті дні, коли за уставом дозволяється вино. А пам’ятати про 

поміркованість варто усім. 

Чи можна їсти море продукти 

Церковний устав це не регламентує. За грецьким звичаєм, морепродукти дозволяють вживати по суботах та 

неділях. Проте у нашій країні деякі види морепродуктів вважаються делікатесами. А екзотичну їжу навряд чи 

можна вважати пісною. Згадаємо святого Іоанна Златоустого, який проповідував про те, що вартість пісного обіду 

має бути меншою за вартість скоромного — а різницю, каже він, треба віддати бідним. 

А що про солодощі? 

Це саме стосується також солодощів, серед яких можуть бути зовсім пісні за складом продуктів, але надто 

екзотичні та зовсім не пісні за ціною. 

Піст та дні народження чи інші святкування? 

Як поводити себе, коли якась визначна дата припадає на піст? Звичайно, привітати людину з днем народження чи 

іншим святом — не гріх. Але що стосується веселощів та “корпоративів”, то під час посту це навряд чи доречно. 

Якщо склалося так, що ви не можете відмовити людям, з якими працюєте, то можна організувати стіл так, щоб він 

не був великим порушенням посту. Наприклад, можна замовити суші та легке біле вино. Це саме стосується і 

випадків, коли під час посту запрошують на день народження. Відмовою можна образити людину, і часом буває 

краще піти, але поводити себе стримано, ніж ставати у фарисейську позу. 

 

 



Що читати під час Великого посту? 

За церковними богослужіннями впродовж Великого посту прочитуються три біблійні книги: Буття, Притчі та 

книга пророка Ісаї. Деякі духівники радять за час посту прочитати усі чотири Євангелія: від Матфея, Марка, Луки 

та Іоанна. Буде корисно прочитати будь-які книги зі складу Біблії, так щоб нарешті прочитати її повністю. Це 

корисно для розуму і для душі. Читати Святе Письмо треба не тільки з метою дізнатися про щось нове, але й для 

того, щоб скеровувати у вірному напрямку своє життя. 

Крім Святого Письма, корисно читати і твори святих отців та сучасних християнських авторів. Серед розмаїття 

церковної літератури можна порекомендувати твори св. Іоанна Златоуста, авви Дорофея, Феофана Затворника, 

митрополита Антонія Сурозького… До речі, церковна лавка Спасо-Преображенського храму пропонує багатий 

вибір церковної літератури на різні смаки. 

Нарешті, може бути корисним і читання світської книги, але не розважальної, а, наприклад, чогось зі світової 

класики. Це допомагає берегти розум від суєти. 

Як молитись під час Великого посту? 

Трохи більше, ніж ви це робили раніше, та більш зосереджено. Можна, скажімо, кожного дня читати по кафізмі з 

Псалтирі. До звичайних молитов протягом буденних днів Великого посту додається молитва преподобного 

Єфрема Сиріна, яка у церкві повторюється на кожному богослужінні. На кожне прохання цієї молитви кладуть 

земний поклон. 

Великопісна молитва святого Єфрема Сиріна 

Господи і Владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослав’я не дай мені. 

Дух же доброчесності, смиренномудрості, терпіння і любові даруй мені, рабу Твоєму. 

Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки 

віків. Амінь. 

Коли ходити до церкви? 

Під час Великого посту треба додати зусиль для того, щоб прийти на сповідь та причаститися Тіла і Крові 

Христових. Не відкладайте це на останній тиждень. Якщо давно не сповідалися — краще прийти у суботу, а не в 

неділю, коли менше людей та у священика є можливість приділити вам більше уваги. 

Для того, щоб відчути особливу, неповторну атмосферу “світлої печалі”, яку створюють великопісні 

богослужіння, треба прийти до церкви не тільки у суботу чи неділю, а у буденні дні. Богослужіння по суботах і 

неділях під час Великого посту майже не відрізняється від звичайного. Якщо є можливість та дозволяє графік 

роботи, варто хоча б один раз прийти на Літургію Передосвячених Дарів. Тут також можна висповідатися та 

причаститися та разом із тим “зануритися” у трепетну та тиху красу великопісних буднів. 

Що ще можна зробити? 

Час Великого посту краще розцінювати в термінах позитиву, а не негативу. Піст складається не з того, в чому 

себе обмежуємо (не їсти м’яса, не дивитися телевізор, не ходити на вечірки…), а з того, на що витрачаємо час та 

зусилля. Усі обмеження можуть бути цінними не самі по собі, а як засоби для нашого духовного зростання. 

Аскетичні зусилля відкривають нам свободу. Головне ж у духовному житті — це робити усім добро та любити 

людей. Жити не заради себе, а для інших. Можна знайти багато корисних речей, зробити які — цілком у наших 

зусиллях. Зібрати речі для дитячого будинку, зробити щось по дому, приготувати вечерю батькам, розібрати 

завали у кладовці, просто проводити кожного вечора півгодини зі своїми дітьми… Було б тільки бажання. 

 



ВІТАЄМО ГОСТЕЙ ДО НАШОЇ ПАРАФІЇ  

Щиро сердечно вітаємо всіх гостей з далека і близька до нашої громади. Прошу під час кави в церковній авдиторії 

зголосіться до о. Василя за інформаціями 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 join us for fellowship in the church auditorium and 

do not hesitate to introduce yourself to fr. Wasyl and find out more about our faith and our parish. WELCOME! 

 

 

SERVICES – FEBRUARY– 2020 

 

Sunday, 2
nd

   10:00 a.m. - Divine Liturgy 

 

Sunday, 9
th
   10:00 a.m. - English Divine Liturgy –  pre Lenten period begins this Sunday with  

       “Publican and the Pharisee” 

 

Saturday, 15
th
     9:30 a.m. - Divine Liturgy – “Meeting of the Lord” – service in the Chapel 

 

Sunday, 16
th
   10:00 a.m. - Divine Liturgy – “Prodigal Son”  

 

Sunday, 23
rd

  10:00 a.m. - Divine Liturgy – “Meat Fare Sunday” 

 

Saturday, 29
th
     9:30 a.m. - English Divine Liturgy 

 

 

SERVICES – TO MARCH 15
TH

   – 2020 

 

Sunday, 1
st
   10:00 a.m. - Divine Liturgy – “Cheesefare Sunday” 

 

     6:00 p.m. - “Forgiveness Vespers” 

 

MONDAY, MARCH 2
ND

 BEGINNING OF THE GREAT LENT 

 

Wednesday, 4
th

   6:00 p.m. - Presanctified Liturgy  

 

Saturday, 7
th
    9:30 a.m. - Divine Liturgy – Theodore Saturday 

 

Sunday, 8
th

   10:00 a.m. - English Divine Liturgy – Sunday of Orthodoxy 

 

Wednesday, 11
th

    6:00 p.m. - Presanctified Liturgy 

 

Saturday, 14
th
     9:30 a.m. - Divine Liturgy – “Soul Saturday” 

 

Sunday, 15
th
   10:00 a.m. - Divine Liturgy – “Second Sunday of Great Lent” 

 

 
Today is the joyful forefeast of the time of abstinence, the bright threshold of the Fast. Therefore, brethren, together let us run 
the race with confident hope and with great eagerness. 

— Ode I, First Canon of Cheesefare Monday 



 

СЛУЖБИ – ЛЮТОГО – 2020 

Неділя, 2-ого  10:00 рано - Св. Літургія 

Неділя, 9-ого  10:00 рано - Англомовна Св. Літургія – “Митаря і Фарисея” 

Субота, 15-ого    9:30 рано - Св. Літургія – “Стрітення” – Служба в Каплиці  

Неділя, 16-ого  10:00 рано - Св. Літургія – “Блудного Сина” 

Неділя, 23-ого  10:00 рано - Св. Літургія – “М’ясопусна” 

Субота, 29-ого    9:30 рано - Англомовна Св. Літургія 

 

СЛУЖБИ – ДО 15-ОГО БЕРЕЗНЯ – 2020 

Неділя, 1-ого  10:00 рано - Св. Літургія – “Сиропусна” 

     6:00 Веч. - Вечірня Всепрощення 

ПОНЕДІЛОК, 2-ОГО  – ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

Середа, 4-ого    6:00 веч. - Літургія Раніш – Освячених Дарів 

Субота, 7-ого    9:30 рано - Св. Літургія – “Феодорова Субота” 

Неділя, 8-ого  10:00 рано - Англомовна Св. Літургія – Неділя Православія 

Середа, 11-ого    6:00 веч. - Літургія Раніш – Освяченних Дарів 

Субота, 14-ого    9:30 рано - Св. Літургія – “Поминальна Субота” 

Неділя, 15-ого  10:00 рано - Св. Літургія – 2-га Неділя Великого Посту 

 

 

T.Y.C. SOCKS PROJECT 2019 

On behalf of members and the executive we would like to thank all the people who so generously donated socks to our 

project. Our goal was to collect 400 pair of socks and to the generosity of all donors, we 

collected 670 pairs of socks.  

These socks were given to the following organizations. 

The Salvation Army  The Good Shepherd 
Mission Services (women) Mission Services (men) 
 
These organizations receive very little in socks and were very happy to receive the socks. 
Once again we Thank You for your continues support. 
 

Steve Stasiuk, 
   President 
 
 
 
“Every charitable act is a stepping stone towards heaven.” » Henry Ward Beecher 

https://ca.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrJ6tVzwzBeqmsA3r8.7olQ;_ylu=X3oDMTIzZmpjODIxBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM5M2M5MDM3Y2Y5ODk5MWMxZGUyNzg0MDMwZmMzYWQ3OQRncG9zAzIyBGl0A2Jpbmc-?back=https://ca.images.search.yahoo.com/yhs/search?p%3Dpinterest%2Bsocks%26fr%3D-s%26hsimp%3Dyhs-rogers_001%26hspart%3Drogers%26tab%3Dorganic%26ri%3D22&w=1000&h=1000&imgurl=ae01.alicdn.com/kf/HTB1rIo8t_tYBeNjy1Xdq6xXyVXax/New-winter-men-s-funky-cotton-stripe-colorful-socks-high-quality-mens-dress-socks-fashion-skateboard.jpg&rurl=https://www.aliexpress.com/item/New-winter-men-s-funky-cotton-stripe-colorful-socks-high-quality-mens-dress-socks-fashion-skateboard/32880670020.html?src%3Dbing%26albslr%3D220320867%26isdl%3Dy&size=194.9KB&name=New+winter+men%26#39;s+funky+cotton+stripe+colorful+socks+high+...&p=pinterest+socks&oid=93c9037cf98991c1de2784030fc3ad79&fr2=&fr=-s&tt=New+winter+men%26#39;s+funky+cotton+stripe+colorful+socks+high+...&b=0&ni=160&no=22&ts=&tab=organic&sigr=15m7sle4e&sigb=13qfq1lgu&sigi=14p3rrolj&sigt=120v2c4q5&sign=120v2c4q5&.crumb=uHlasJo3eDc&fr=-s&hsimp=yhs-rogers_001&hspart=rogers


 

Союз Українок Канади, Відділ ім. Лесі Українки  

запрошує Вас на свято в честь 
 

Лесі Українки 
і 

Членський Чай 
 

в неділю 16-го лютого, 2020 р. в год 12:30 дня 

в авдиторії Собору Св Володимира 

 

 
The Ukrainian Women’s Association of Canada,  

Lesia Ukrainka Branch 

Invites you to a celebration honouring 
 

Lesia Ukrainka 
and a  

UWAC Membership Tea 
 

Sunday, February 16, 2020 at 12:30 p.m.  

St. Vladimir Cathedral Auditorium 

 



 

ANNUAL MEETING 
 

TO: Members of St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Cathedral, Hamilton, Ontario 

 

The Parish Annual General Meeting will be held on Sunday, March 15, 2020 in the Cathedral auditorium 

following the Liturgy.   A light lunch will be served before the meeting commences. 

 

We encourage ALL our parishioners to attend and participate in the activities of our parish 

 

 

РІЧНІ ЗБОРИ 
 

До: Членів Собору Св Володимира, Гамільтон Онтаріо 

 

Річні Збори нашої Парафії відбудуться в неділю 15-го березня, 2020 р в Церковній залі після Літургії.  

Збори відбудуться після перекуски. 

 

Надіємося на численну участь всіх членів. 

 

 
 

 

 

 

GLORY TO JESUS CHRIST! 

 

On behalf of the Executive of St. Vladimir’s Cathedral in Hamilton, please accept our sincere thanks for your 

contributions and donations this past year. Your generosity, like always, has assisted us in the continuing 

maintenance and operation of the Cathedral, Ukrainian School Building, Golden Gate Park, and the Church 

Manse. 

 

Membership Donations are now being accepted for 2020. 

Membership donations are $140 for single parishioners and $280 for families. We would appreciate 

membership donations paid by April 26
th

, 2020. 

 

If you already have paid your Membership Donation for 2020 – THANK YOU!! 

 

ALSO, If you have an address change or a new email address, please notify the Church Office as soon as 

possible! 

 

We would like to extend to you and your entire family All the Best Wishes in 2020 and may God bless your 

generosity abundantly! 

 

Walter Rosizky, 

Financial Secretary 

 

  



 

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ! 

 

В імені Управи Св. Володимира в Гамільтоні, складаємо Вам сердечну подяку за Ваші внески і 

пожертви у минулому році. Ваша щедрість допомогла нам дальше виконувати потрібні діла в нашій 

парафії – самої Катедри, Шкільного будинку, Золотої Брами і резиденції настоятеля, 

 

Ми вже тепер приймаємо членські пожертви на 2020 рік. 
Членські пожертви є $140 для одного парафіяна і $280 для родини. Будь Ласка, просимо скласти членські 

пожертви перед 26-го Квітня. 

Як шо ви вже склали членську пожертву на 2020 рік – то щиро вам дякуємо. 

 

ТАКОЖ, якщо у Вас зміна адреси або нова електронна пошта, просимо якнайскорше подати ці 

інформації до церковної канцелярії. 

 

Складаємо Вам і Вашій Родині щирі побажання в новому 2020-го році. 

Хай Господь поблагословить Вашу щедрість.  

 

 
 

We are continuing our fundraising campaign “Windows into our Future” to cover the cost of replacement of 

windows in both the church and school as well as repairing the peeling paint in the church caused by the leaking 

roof. 

We are asking for your continued support, which is vital and will allow us to deal with maintaining our church 

facilities fo that they can continue to be safe, accessible and up to required standards – Thank you!! 

 

 

Ми продовжуємо нашу Кампанію Збірки Фондів. Ваша постійна підтримка є конечна і важлива і 

дозволить нам полагодити вижче згадані конечні потреби нашої церкви – замінити вікна в церкві і в 

шкільному будинку і потрібно відновити фарбу і ікони в деяких місцях в Церкві. Нам потрібно Вашої 

дальшої підтримки!! Щира Вам Подяка!! 

 

 

 

 

GENERAL INFORMATION AND REMINDERS 

 

 ADULT CHRISTIAN EDUCATION CLASS  

 Reminder – Our Adult Christian Education Classes have begun. This year our class/discussion will deal with 

the subject of “Contemporary Moral Issues” and all things associated with it obviously from the Orthodox 

Christian Perspective. 

 February 10
th

 - class times at 1:00 p.m. in the TYC Room. 

 ALL ARE WELCOME 

 
 Consider using “Pre-Authorized Withdrawals” as a method to donate to our Cathedral. If you are interested or 

need more information, please visit our church office to pick up a form or to get more information. 

 

 Next U.W.A.C. monthly meeting will be on Sunday, February 2
nd

 in church auditorium after coffee hour.  



 НАСТУПНІ ЗБОРИ (РІЧНІ) МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ С.У.К. відбудуться в неділю, 2-го Лютого – у 

церковні авдиторії. Після кави.  

 

 Ukrainian Self- Reliance League (T.Y.C.) meets the last Monday of the month at 7:00 p.m. in the TYC 

         cultural centre.Call Steve Stasiuk for more information @ 905-561-3642. New members are always welcome. 

 

 Sunday Coffee Hour – is always greatly appreciated by the members of our parish. Thank you ladies for our  

Sunday coffee hours. We could always use more volunteers. If you could spare some time please contact 

Eroslava Evanetz at eroslava@sympatico.ca who would love to add your name to her list of helpers. We always 

welcome new volunteers.  

 

 БРАТЕРСЬКА ЗУСТРІЧ ПРИ КАВІ після Божественної Літургії в Авдиторії: Усіх ласкаво 
просимо на каву для спілкування з своїми знайомими прихожанами! Шукаємо до помочі 
жінок щоб допомогли з кавою.  

 

 Baptisms: Parents must arrange with father to make arrangements. Godparents must be practicing Orthodox 

Christians. Baptising a child in the Orthodox Church presupposes that the child will be raised as an Orthodox 

Christian.  

 

 Хрещення: Батьки мусять зустрінутеся з отцем, щоб полагодити Хрещення. Куми мусять бути 

правосласними християними. Батьки зобовязані виховувати своїх дітей з поученням православної церкви.  

 

 Weddings: Couples must arrange a personal meeting with the priest to make arrangements. If one of 

the couple is not Orthodox, certain conditions may apply.  

 
 A Collection Bin for Food Bank – is downstairs in the auditorium. We collect food all year and then deliver the 

canned and dry food items as the baskets get filled. Please bring items to church with you over the next few 

Sunday’s. God bless your generosity.  
 

  Boutique: open after Liturgy  

 Крамниця: Відкрита після Богослуження. 

 

 Please notify fr. Wasyl if a family member is admitted to the hospital.  Also, parishioners who would like a home 

visit are asked to contact fr. and make their wishes known.   

 

 Просимо повідомити отця, що член Вашої родини є у лікарні. Також, якщо хтось бажає, щоб їх відвідали 

вдома, то просимо бути в контакті з оцем 

 

 Reminder! Please if you shop at Denninger’s we need your receipts. Drop them off in our “Denningers Receipt Box” 

on the stage. Thank you.  

 

 For Hall Rental contact person is - Orysia Sushko at 289-887-0626.  

 

 William Sarchuk Ukrainian School Registration – At this time we have 13 students registered. We 

         can’t stress the importance of your children learning their language, culture and heritage and there 

         faith. Especially in light of the fact of what is taking place in Ukraine today. PLEASE JOIN US  

. 

 Українська Школа ім. Василя Сарчука розпочали свою діялність. Ми просимо всіх батьків долучитися до 

великого діла плекати любов до рідного слова; до обичаї і традицій українського народу і до своєї рідної 

церкви.   Просимо записувати дітей до школи. 

 

 Please remember to include St. Vladimir’s Cathedral in your Last Will and Testament. Let your love and 

         support for our parish continue for many years. Please be generous with your weekly offering 

         envelopes, contributing even when you are away on vacation. 



 

 Будь ласка пам’ятайте Святу – Володимирську Парафію у Вашому останьому 

         заповіті. Нехай Ваша любов і підтримка до нашої парафії продовжується ще на багато років. 

         Просимо Вас, щоб Ви були щедрими у Ваших щотижневих пожертвах. 

 

 

 

JR. CYMK AND A SURPRISE 

Our first session of Term 2 for Jr. CYMK and despite making the plans for the curriculum, Advisor 

Holly was moved to tears with a surprise cake and songs. The session started with prayers and 

Father Bill's lessons regarding the childhood of Jesus and his baptism at the age of 30 by John in 

the Jordan River. God's voice was heard from above saying, "This is my beloved Son in Whom I 

am well pleased!" Our youth in attendance, ranging in age from five to 13 years, all had a good 

understanding of the Baptism of Our Lord, Jesus Christ, and participated in the conversation 

eagerly. 

Following the sit down, the active game was re-worded to reflect the 

theme of the Theophany, becoming "Heaven, Jordan and Nazareth." 

While the game was underway with Holly, Dobr. Larysa set up the table for the craft 

activities. We all gathered around and worked on making paper doves, representing God the 

Holy Spirit, which appeared in the form of a dove. Then, icon cards were handed out and 

with the printed Troparion of the Feast, construction paper and glue sticks, decorative cards 

were made for the young people to take home and read with their parents. 

 A lovely meeting with the unexpected starting in clean up, when Dobr. everyone to gather 

up the scraps of paper and bring them into the next room. Holly was asked to stay put and thought the garbage can 

must be in the next room. Only when one five year old child came into the main room  did she have a clue. That is when 

the young lady was followed out by all the CYMKvitstvi, carrying a cake and singing Happy Birthday! A heartfelt thank 

you, one and all. ❤ 

Moving forward with clear vision in 2020, a program schedule has been drawn up and emailed to all  parents, outlining 

the upcoming activities and opening the door for increased communications and CYMK and parish involvement.   Our 

topics for this semester will be Gratitude, Love, Respect, Kindness and Resurrection.  It is wonderful to receive the love 

and support from our CYMKvitstvi parents and hear they are looking forward to the activities planned for the months to 

come.   

Holly Angus 
CYMK Advisor 

 
  



 
 

Church Is Hard,  Author Unknown  

 

 

Church is hard for the person walking through the doors, afraid of judgment. 

Church is hard for the pastor’s family, under the microscope of an entire body. 

Church is hard for the prodigal soul returning home, broken and battered by the world. 

Church is hard for the girl who looks like she has it all together, but doesn’t. 

Church is hard for the couple who fought the entire ride to service. 

Church is hard for the single mom, surrounded by couples holding hands, and seemingly perfect families. 

Church is hard for the widow and widower with no invitation to lunch after service. 

Church is hard for the deacon with an estranged child. 

Church is hard for the person singing worship songs, overwhelmed by the weight of the lyrics. 

Church is hard for the man insecure in his role as a leader. 

Church is hard for the wife who longs to be led by a righteous man. 

Church is hard for the nursery volunteer who desperately longs for a baby to love. 

Church is hard for the single woman and single man, praying God brings them a mate. 

Church is hard for the teenage girl, wearing a scarlet letter, ashamed of her mistakes. 

Church is hard for the sinners. 

Church is hard for me. 

It’s hard because on the outside it all looks shiny and perfect. Sunday best in behavior and dress. 

However, underneath those layers, you find a body of imperfect people, carnal souls, selfish motives. 

But, here is the beauty of church— 
Church isn’t a building, mentality, or expectation. 
Church is a body. 
Church is a group of sinners, saved by grace, living in fellowship as saints. 
Church is a body of believers bound as brothers and sisters by an eternal love. 
Church is a holy ground where sinners stand as equals before the Throne of Grace. 
Church is a refuge for broken hearts and a training ground for mighty warriors. 
Church is a converging of confrontation and invitation. Where sin is confronted, and hearts are invited to seek 
restoration. 
Church is a lesson in faith and trust. 
Church is a bearer of burdens and a giver of hope. 
Church is a family. A family coming together, setting aside differences, forgetting past mistakes, rejoicing in the smallest 
of victories. 
Church, the body, and the circle of sinners-turned-saints, is where He resides, and if we ask, He is faithful to come. 
So even on the hard days at church— 
The days when I am at odds with a friend, When I’ve fought with my husband because we’re late once again. When I’ve 
walked in bearing burdens heavier than my heart can handle, yet masking the pain with a smile on my face. When I’ve 
worn a scarlet letter, under the microscope. When I’ve longed for a baby to hold or fought tears as the lyrics were sung. 
When I’ve walked back in, afraid and broken, after walking away. 
I’ll remember, He has never failed to meet me there. 
Church is a body, a family, a place to love God and love others through our struggles!” 



D O N A T I O N S   -   December 29, 2019  - January 26, 2020 

  
 

   
  

 
  Adamson, Dan & Mary 200  Reno Fund 

 
 

  Bohdaniw, Joan 200  Christmas Donation 
 

 
  Powers, Dr. Peter & Eugenia 200  Myrrhbearers 

 
 

  Puksa, Dr. Serge & Mary 500  
  

 
  Dudka, Tamara 25  Church Carol 

 
 

  Holovatska, Oksana 100  
 

In Memory- Mother, Katerina  

          Sonsiadlo  

Parfeniuk, Dobr. Marion 75  Church Carol $50, School $25 
   Parfeniuk, Dobr. Marion 300  Reno Fund 

    Stasiuk, Stephan & Bernice 25  Church Carol 
    Holovatska-Oliveira, Iryana 300  

 
In Memory- Grandmother, Katherina  

                   Sonsiadlo  

Semenchenko, Alex 200  
 

In Memory- Alexandra & Galina 
 Ball, Leanne 25  Church Carol 

    Festeryga, Hon. Justice William & Doris 500  Church Carol 
    Hanas, Yurij & Halina 50  Church Carol 
    Krawchenko, John & Iris 220  Church Carol 
  

  
Petlura, Volodymyr & Luba 150  Church Carol $100, School $50 

   Semeniuk, Jean Pierre & Luba 100  Christmas Donation 
 

   
Stachnyk, Olia 10  Sister, Nettie 

  
  

Gerula, Anna 150  Church Carol $100, School $50 
   Kindraka, Alex & Margaret  80   Church Carol $50, School $30 
 

  
Manko, Maria 20  Church Carol 

  
  

Manko, Maria 50  
 

In Memory- Husband & Father 
 

Pohoreski, Anton 10  Church Carol 
 

   
Prytula, Stephen 100  Church Carol 

 
   

Prymak, Walter 30  Church Carol 
 

   
Senchuk, Taras & Natalie 100  Church Carol 

 
   

Senchuk, Ilya & Nadia 50  Church Carol 
 

   
Pohorilyj, Oksana 100  Christmas Donation 

 
   

Evanetz, Victor & Eroslava 50  
 

In Memory- Mary Schaefer 
 Hudyma, Vera 20  Church Carol 

    Kopiak, Mary 245  Church Carol 
    Werchola, Nina 100  

 
In Memory- Parents, Lidia & Andrey 

Prokopchuk, Beverly 20  Church Carol 
    Seliwoniuk, Anne 50  

 
In Memory- Husband, Mykola 

 Sobolewski, Stefan 50  Reno -Door Repair 
    Sushko, Irene 100  Church Carol 
    Hrytsky, Yaroslaw 100  Wedding Donation 
    Ukrainian Credit Union Ltd. 1,000  

     

  
 

     



 
 

 
 

 

 

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 виданням нашого парафіяльного вісника 

 

Для інформації про мешкання в резиденції, звертайтися до 

Бюро Резиденції – Лилиєн Смит (Керівник) – тел – 905-548-8505 

 

 

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. 

 

for generously sponsoring the publication of our parish bulletins. 

 

God bless your excellent work on behalf of our Seniors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

For information on apartment availability, please call 

 

Lillian Smith, Property Manager, Taras Shevchenko 

 – 905-548-8505 

-  tarasshevchenko4@gmail.com 

 


