
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: 289-887-0626  e-mail: stvladshamilton@yahoo.ca 
 

 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ/SERVICES AND ACTIVITIES  
 

СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ 
 

FROM FEBRUARY 7TH TO FEBRUARY 28TH, 2021 
 ВІД 7-ОГО ЛЮТОГО, ДО 28-ОГО ЛЮТОГО, 2021 

 

 
 

MEETING OF THE LORD/СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ 
15-ОГО ЛЮТОГО 

 

 
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 
 

 

STAY SAFE AND GOD BLESS 
 
 

 



 

СЛУЖБИ – ЛЮТИЙ 2021 

Неділя,   7-ого  10:00 рано - Св. Літургія. Гол.2. Св. Григорія Богослова. 1 Кор. 12:7-11; Ів. 10:9-16 

Неділя, 14-ого  10:00 рано - Англомовна Св. Літургія. 1 Тим. 4:9-15; Лк. 19:1-10. 

Понеділок, 15-ого 10:00 рано - Св. Літургія. Гол.3 – Стрітення Господнє. Єв. 7:7-17; Лк. 2:22-40. 

Неділя, 21-ого  10:00 рано - Св. Літургія. Гол.4 – Митаря і Фарисея. 2 Тим. 3:10-15; Лк. 18:10-14 

Субота, 27-ого  10:00 рано - Англомовна св. Літургія – 2 Тим. 3:1-9; Лк. 20-45-21:4 

Неділя, 28-ого  10:00 рано - Св. Літургія. Гол. 5 – Блудного Сина. 1 Кор. 6:12-20; Лк. 15:11-32 

 

SERVICES – FEBRUARY 2021 

Sunday,   7th   10:00 a.m. - Divine Liturgy. Tone 2. St. Gregory, The Theologian. 1 Cor. 12:7-11; Jn. 10:9-16. 

Sunday, 14th   10:00 a.m. - English Divine Liturgy. Tone 3. 1 Tim. 4:9-15; Lk.9:1-10 

Monday, 15th   10:00 a.m. - Divine Liturgy. Meeting of Our Lord. Heb. 7:7-17; Lk. 2:22-40 

Sunday, 21st   10:00 a.m. - Divine Liturgy. Tone 4. Publican and the Pharisee. 2Tim 3:10-15; Lk. 18:10-14 

Sunday, 27th   10:00 a.m. - English Divine Liturgy. 2 Tim. 3:1-9; Lk. 20:45 – 21-4. 

Sunday, 28th   10:00 a..m. - Divine Liturgy – Tone 5. Prodigal Son – 1 Cor. 6:12-20; Lk.15:11-32 

 

 

 

Дорогі Брати і Сестри! 

Вже надходить річниця від появи цієї повені суспільні норми перевертаються, церковна парафіяльні порядки і 
традиції міняються, родинні зустрічі зникають, і все це відбувається через велике побоювання щоб не заразитися 
або когось не заразити – іншими словами, страхіття і страх. 
 
Наша пословиця говорить що “страх має великій очі” і то правда коли страх невідомий. Але ми знаємо вже дещо 
про цей вірус і наший страх має перетворитися на застереження, на відповідні дії, і на обереження. Треба пильно 
слухати до авторитетів і науковців щоб логічно і знанням пережити цей період в історії людства. Наша пословицся 
також говорить що “береженого Бог береже”. Бог дав нам розум і треба його використовувати. 
 
Цей вірус не є ніяка новина, бо ми знаємо людські хвороби і смерть є наслідок первородного гріхопадіння і що він 
не буде останній. Ми оспадкували цю реальність але не на віки. Бог – Людина, Спаситель – Еммануїл знищив 
смерть і “тим у гробах життя дарував”. Це Його обітниця нам. Не заслуживши, Він нас Своєю благодаттю і любов’ю 
вводить в Рай щоб навіки жити перед лицем Божим. 
 
Отже відкидаємо розпач, безнадійність, страх і всі негативні спокусливі міркування і обнімаймо спасаюче Слова 
Боже; “…хто слово Моє слухає і вірує у Того, Хто Мене послав, той має життя вічне, і на суд не приходить, а 
перейде від смерти в життя”. 



 
Це що всі ми тепер переживаємо перейде, так як сонце виходить в небі коли кінчається велика буря і тиша 
запанує. Все з ласки Божої. 
 
 
Beloved In Christ! 
 
We are approaching the first anniversary of this COVID-19 Pandemic outbreak. Social norms are disrupted, parish-
ecclesiastical practices and traditions have been forced to change and adapt, family bonds are fraying, and all this is 
occurring as a result of a great fear of not getting infected and not to infect. 
 
Our Ukrainian saying says that “fear has large eyes” is true when we are dealing with something unknown. However, as 
we begin to learn more and more about this virus our fear has to morph into caution and proper behaviour. Careful 
adherence to the advice of experts and authorities will enable us to live through this period in our history. Another of 
our sayings is that “God cares for those who care for themselves”. God gave us wisdom and we are obligated to use it. 
 
This pandemic is nothing new in the history of mankind for we know that illnesses, and death are the result of man’s 
original sin. It won’t be the last one either. We inherited the consequences of Adam’s sin, but not forever. 
 
The Godman, the Saviour – Emanuel destroyed death and “upon those in the tombs bestowing life”. This is the promise 
to us! Being ourselves unworthy, He through His grace and love for mankind causes us to enter Paradise to forever live 
before the Face of God. 
 
Therefore, let us do away with despondency, hopelessness, fear and those negative and tempting conjectures and 
embrace the salvific Word of God: “…he who hears My word and believes in Him who sent Me has everlasting life, and 
shall not come into judgement, but has passed from death to life.” 
 
That what we are experiencing now will pass just as the sun appears after a violent thunderstorm and calm will reign. All 
with God’s mercy and grace. 
 
Fr. Wasyl 
 

 
 

ВІСТКА ВІД ГОЛОВИ ПАРАФІАЛЬНОЇ РАДИ 

Слава Ісусу Христу! 

Помимо того, що ми не зустрічаємося офіційно на різних імпрезах і не маємо нагоду стрічатися після Літургіах, 

повідомляю, що ваша екзекитива продовжує лагодити справи, які є важливі для нашої парафії.  Ми офіційно 

стрічаємося мережою телеконференції, підчас якої ми маємо нагоду обговорювати біжучі справи.  Це включає – 

підтримка парафіан в цей критичний час, будучи доступними для полагодження будь яких їхніх справ. Також 

наша регулярна опіка, яка тримає наші будинки і подвіря у відповідному стані продовжується.  Ми вставили 

камери спостереження, які постійно контролюються, щоб ми бачили що діється на нашому подвірї.  Тепер у нас є 

WIFI, який дозволяє нам максимально користати всі наші програми.  Ми також відновили нашу електричну 

систему.  Ми в процесі підготовки до трансляції наших Літургій, що повинно бути завершено в скорому часі. Ми 

продовжуємо нашу регулярну перевіряючу програму наших будинків для того, щоб ми були відповідно готові 

коли зможемо знову сходитися так як раніше. Шире спасибі членам екзекутиви за їх старання,  відданість справам 

та допомогу в цей час.  

ПРИСУТНІСТЬ НА ЛІТУРГІЯХ 



Дякую всім за увагу до правил відносно присутність на Літургіях.  Ваша пильність дозволяє нам продовжувати цю 

можливість.  У цей час нам дальше дозволено 10 осіб на наших Літургіях, до яких входить священик, дяк і 

перевіряюча особа при вході до Церкви. Ваша вчасна реєстрація, яка включає анкету здоров'я COVID-19, є 

обов'язковою.  Правила участи є розміщені на нашій вебсторінці для вашої перевірки, або можете вдатися до 

мене за інформацією в будь-який час. 

РІЧНІ ЗБОРИ НАШОЇ ПАРАФІЇ 

Повідомляємо, що віртуальні Річні Збори нашої Парафії відбудуться в неділю 21-го березня, 2021 р.  В скорому 

часі подамо Вам всі деталі. 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

З приємністю повідомляю, що сесії віртиальної Української школи цікаві і успішні і ми заохочуємо тих, які ще не 

брали участь включатися до цієї програми.  Можна звернутися до мене за інформацією. 

ДОБРИЙ ПАСТИР 

Висловлюю щиру подяку тим, які допомагають в програмах Доброго Пастиря.  Ваша відданість є важлива і 

оцінена. 

.......................... 

Дякую Вам за Ваше вирозуміння і співпрацю. Бажаю всім кріпкого здоров’я та подальшої Віри. 

Орися Сушко 
Голова Парафіальної Ради 
 

Контакти: tel. 289-887-0626 or stvladshamilton@yahoo.ca 

 

MESSAGE FROM THE PARISH COUNCIL PRESIDENT 

Glory to Jesus Christ! 

UPDATE 

Even though we are not officially meeting at our Parish for various events nor have the opportunity to congregate 

following Church services, your executive is continuing to deal with matters of importance to our Parish. We have been 

meeting regularly by teleconference at which time we have the opportunity to address current issues that arise.  These 

include support of our parishioners at this crucial time by being available to deal with any of their concerns.  As well our 

regular maintenance program continues so that our facilities are in appropriate condition.  We have recently installed 

surveillance cameras which are constantly monitored to show any activities on our property.  We now have WIFI, which 

allows us to maximize our programs and updates. We have updated our electrical system.  We are in the process of 

preparing for the streaming of our Liturgies, which should be completed very soon.  We are dealing with our regular 

maintenance program in order that we are suitably prepared when we will once again be able to congregate as we did 

previously.  A sincere thank you is expressed to executive members for their diligence, dedication, and assistance at this 

time. 

CHURCH ATTENDANCE 

Thank you to all for your attention to the rules set out before us relative to attendance at Liturgies.  Adhering to these 

has made it possible for us to continue being able to do so.  At this time, we are still only allowed 10 people at our 



Liturgies, which includes our Parish Priest, cantor and monitor at the entrance.  Your timely registration which includes a 

review of the COVID-19 health questionnaire is compulsory.  The rules are posted on our website for your review or you 

may contact me at any time for the information. 

PARISH ANNUAL MEETING 

Please be advised that we are planning a virtual annual Parish meeting for Sunday, March 21st, 2021.  An official letter 

and detailed information will follow. 

UKRAINIAN SCHOOL 

I am pleased to inform you that our virtual Ukrainian School sessions have been positive and interesting, and we 

encourage anyone who has not as yet participated to contact me for the information.   

GOOD SHEPHERD 

Thank you is extended to our parishioners who have been assisting at the Good Shepherd facilities.  Your assistance is 

greatly appreciated and valued. 

 

Thank you for your continued understanding and cooperation. Best wishes for your good health and continued Faith. 

Orysia Sushko, C.M. 
Parish Council President 
 

Contact information: tel. 289-887-0626 or stvladshamilton@yahoo.ca 

 

Проповідь на Стрітення Господнє 
 
Сьогодні Церква Христова урочисто святкує Стрітення Господнє. Слово «стрітення» означає зустріч, дивну і 
сповнену таємничості, зустріч у Єрусалимському храмі старця Симеона і новонародженого Богомладенця Ісуса. 
 
Задовго до народження Спасител Єгипетський цар Птоломей захотів для своєї бібліотеки зробити грецький 
переклад єврейської Біблії. Для того, щоб перекласти Писання з єврейської на грецьку мову, було вибрано 
сімдесят учених мужів, які добре знали обидві мови. За Переданням в числі перекладачів був чоловік на ім’я 
Симеон, якого Церква в подальшому назвала Богоприїмцем. Перекладаючи книгу пророка Ісайї, Симеон дійшов до 
місця, де говориться: «Ось, Діва в утробі зачне і народить Сина» (Іс. 7, 14), і подумав, що в тексті міститься 
помилка: не може Діва народити дитину. Він вирішив виправити те місце та написати: «Молода жінка народить 
сина», однак Ангел Господній зупинив його і сказав, що він не побачить смерті до того часу, поки не виконається 
пророцтво. З того часу, очікуючи пришестя у світ Спасителя, Симеон жив праведно і благочестиво, і «Дух Святий 
був на ньому» (Лк. 2, 25). 
 
Коли ж настала повнота часу й у світ прийшов обіцяний Месія, Пресвята Богородиця разом із Йосифом на 
сороковий день після народження, за Законом Мойсея, принесли младенця Ісуса у храм, щоб посвятити первенця 
Богові та принести жертву. 
 
На порозі Храму Пресвяту Діву Марію зустрів первосвященик Захарія. Сюди ж Святим Духом приведений був і 
старець Симеон. Він побачив Богомладенця, осяяного невимовним небесним світлом і Господь відкрив йому, що 
це Месія і Спаситель світу. Праведний Симеон взяв Младенця на руки й проголосив дивні пророчі слова: «Нині 
відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував 
перед лицем усіх народів, світло на просвітлення народів і славу народу Твого Ізраїля» (Лк. 2, 29-32). Так 
увінчалось трьохсотлітнє очікування старця, коли кінець його життя наповнився світлом радості явлення у світ 
Спасителя. 
 
В той час більшість юдеїв очікували від обіцяного Месії не тільки визволення від духовного рабства, але й 

 



заснування на землі непорушного і величного царства, яке зможе перемогти всі земні царства та стати пануючим. 
Юдеї вже не будуть пригніченим народом, а народом, який пануватиме над всім світом. Симеон же, навпаки, 
бачить у пришесті Христовому спасіння, приготоване для всіх народів землі світло, яке просвітить язичницькі 
народи і теж відкриє їм можливість спасіння. Праведний старець промовив свої дивні, наповнені таємничим 
змістом слова не тільки від себе. Він говорив їх від імені всіх старозавітних пророків і праведників. Симеон 
говорить, що закінчився час важкого й довготривалого очікування і настав час спасіння, адже світло, яке 
виходило від Богомладенця, освітило і його серце світлом богопізнання. 
 
Перед очима блаженного старця тепер відкрились всі ті блага, які приніс на землю Богомладенець Ісус не як 
великий цар-завойовник, а як смиренний і покірний чоловік, Просвітитель і Спаситель наших душ, який прийшов 
на землю звільнити рід людський від рабства гріха і смерті, від пристрастей і марновірства, які чорною хмарою 
нависли над людством, і розвіяти темряву й тінь смертну світлом Свого Божественного вчення. 
 
Праведний Йосиф і Пречиста Діва Марія, почувши сказане Симеоном про Немовля, дивувалися. Вони бачили, що 
старець говорить до Младенця Ісуса не як до звичайної дитини, а як до Бога, Який має владу над життям і 
смертю. 
 
Розуміючи все це, блаженний старець промовив і до Богородиці: «Ось лежить Цей на падіння і на піднесення 
багатьох в Ізраїлі і на знак сперечання, – і тобі Самій душу пройме меч, – щоб відкрилися помисли багатьох 
сердець» (Лк. 2, 34-35). Тлумачачи ці слова, блаженний Феофілакт говорить, що «Господь лежить на падіння зла, 
яке гніздиться в наших серцях і душах, і на піднесення добра; впаде блуд – піднесеться цнотливість. Лежить Він 
на падіння у тому розумінні, що Сам повинен постраждати і піддатися смерті, а через Його падіння багато хто має 
піднестися, тобто це для невіруючих падіння, а для віруючих піднесення». Младенець Ісус лежить на падіння тих, 
які, будучи засліпленими своєю гордістю і ненавистю, не побажають слухати Його проповіді і не повірять Його 
словам, простим же, чистим серцем і душею людям, Він стане піднесенням. Він обере нерозумне світу цього і 
посоромить премудре, щоб впало старозавітне юдейське зборище і постала благодатна новозавітна Церква Божа. 
Стане Він і знаменом сперечання, бо великий розбрат станеться через Нього: одні назвуть Його благим, інші ж 
скажуть, що Він обманює людей; і покладуть Його, за словом пророка Єремії, «ніби ціллю для стріл» (Плач. 3, 12), 
розіп’явши на хресті і вразивши цвяхами й списом, неначе стрілами. 
 
При цьому Богородиця, побачивши розіп’ятого на хресті Свого Сина і «пройнята мечем болі і страждання», 
проводжала зі світу Того, Кого народила без болю і мук. Тут, у Єрусалимському Храмі, Пресвята Богородиця 
вперше пережила Свою Голгофу. В його словах Вона побачила те, що в недалекому майбутньому чекає Її Сина та 
все новозавітне людство. 
 
Наше серце, дорогі браття і сестри, наповнюється великою радістю, що збулася обітниця Господня над старцем 
Симеоном, бо він став одним із тих небагатьох, які сподобилися зустрітися з Господом. Однак, всі ми, християни, 
є діти Христові й кожен із нас може не одноразово мати духовну зустріч із Господом, коли приймаючи перші 
таїнства Церкви Христової – Хрещення і Миропомазання, стаємо Храмом і вмістилищем Духа Святого. Святитель 
Іоан Золотоустий говорить, що коли ми робимо благу справу, то поряд з нами невидимо стоїть Сам Христос і 
приймає нашу жертву. Але найближче ми зустрічаємось із Господом у найвеличнішому таїнстві Церкви Христової – 
Євхаристії. У ньому ми приймаємо у своє єство під виглядом хліба і вина Самого Господа і Спаса нашого Ісуса 
Христа. Ось найвеличніша зустріч людини з Богом. 
 

Дорогі браття і сестри! Під час земного життя Господь неодноразово 
удостоює кожного із нас зустрічі з Ним. Він стоїть близько до кожного, але 
через нашу гріховність ми не можемо відчути цієї зустрічі відповідним 
чином. Та буде ще одна зустріч, зустріч вже не на землі, а на небесах. Ця 
зустріч для кожного буде останньою і ніхто не зможе її уникнути. Всі: і 
віруючий християнин, і невіруючий безбожник стануть перед Господом, щоб 
отримати свою винагороду. І для того, щоб ця зустріч не була страшною і 
останньою, Творець дарував кожному із нас життя, щоб, живучи на землі, ми 
змогли заслужити собі блаженне життя у вічності. А для того, щоб заслужити 
його, ми повинні бути християнами не за назвою, не на словах, а за нашими 
добрими справами, достойними цього високого звання. Якщо ми навчимось 
жити згідно з євангельським вченням і творити добро, то Господь 
благословить наші труди і старання, і зробить останню зустріч з Ним не 

вічними муками, а початком блаженного життя у Царстві Небесному. Амінь. 
прот. Василь Струк 

 

 



LITURGY AND LIFE: THE USE OF INCENSE IN CHURCH 

by Rev. Fr. Theodore Ziton 

  

During our Church Services, the priest burns incense in a censer, which is a metal vessel suspended on three 

chains about two feet long and provided with a cover to regulate the burning of a small disk of charcoal placed 

therein. On the chains are twelve small bells, signifying the voice of the twelve Disciples of our Lord. Grains of 

incense are placed on the burning charcoal. 

Incense is a material used to produce a fragrance when burned. It is a mixture of spices and gums burned 

during religious rites to produce a fragrant smoke. These grains of spices are obtained from trees in Eastern 

and tropical countries. 

The priest places incense on the burning coals in the censer which the server swings to and fro … causing 

clouds of smoke to go heavenward. The ascending clouds of an incense in the Old Testament made up of 

fragrant gums and spices is an offering of earth’s treasures to their Creator, symbolizing prayer. “Let my 

prayer be counted as incense before thee, and the lifting up of my hands as an evening sacrifice …” (Psalm 141: 

2) Accordingly, the people would pray before the Holy of Holies while the priest within was making the 

sacrifice. “And the whole multitude of people were praying outside at the hour of incense.” (Luke 1: l0) The 

prayers went up to heaven unto God as the smoke of the incense does leaving behind the sweetness of the 

odor of it all the sweetness of the Holy Spirit. 

 

So, too, in the New Testament does it have a prayerful meaning as St. John the Divine Disciple beheld how 

in heaven “an angel came and stood at the altar, with a golden censer; and he was given much incense to 

mingle with the prayers of all the saints upon the golden Altar before the Throne of God; and the smoke of the 

incense rose with the prayers of the Saints from the hand of the angel before God.” (Revelations 8:3-4), but it 

has a much deeper meaning; the transformed ideal. The burning coal is the burning ember. Christ, Who takes 

away the sins of the world as we behold in Isaiah at the calling of the prophet Isaiah, “then flew one of the 

Seraphim to me, having in his hand a burning coal which he had taken with tongs from the Altar. And he 

touched my mouth, and said: ‘Behold, this has touched your lips: your guilt is taken away, and your sin 

forgiven.’ “(Isaiah 6:6-7) 

 

Incense used at the Divine Services represents: 

a. Adoration or the worship paid to God alone, present in the Eucharist. The burning of the fragrant spices 

 shows the unimportance of all creatures before their Creator. 

b. Prayer, which rises to God like smoke. 

c. Grace, which God pours into our souls as incense pours fragrance throughout the Church. 

 The Church incenses relics, ikons and Holy things: 

a. To honor God who crowned the saints in heaven, who worked wonders through them here on earth, 

who  sanctified and glorified their bodies. 

b. To show respect and devotion to the special friends and servants of the Almighty. 

 

The Church incenses her ministers, her bishops, and priests, in order to honor in their person Jesus Christ, 

whom they represent and with whose sacred character they are clothed. 

The Church incenses the faithful in order to honor in them the likeness to Christ which was imprinted upon 

them in Baptism … to show them forth as the temples of the Holy Spirit. At the censing of the parishioners 

make the sign of the cross upon their bodies in respect to this meaning. 

The Church incenses the bodies of the departed to honor the bodies which were sanctified and made holy 

by Baptism, and to beg God to receive the prayers and petitions we offer for the repose of the soul of the 

departed in the Faith. 



Incense shows forth several things: 

Its burning represents zeal in the service of the Lord. Think of that as you see the sacred smoke rising in the 

Sanctuary. Recall that you are to give of your time and talent, your service and means to the worship of God. 

Are you going to let a mere material creature like incense outdo you in divine service? The incense is burnt for 

the glory of God. How about you? 

Its fragrance represents virtue, pleasing to God as it always is. How pleasing is your life and your service? 

Can you feel that your devotion in Church, your thoughtfulness of God, your keeping of His law, is of a kind 

that will please Him? 

The rising smoke represents prayer and shows that your prayers are rising too. The smoke reminds you to 

pray if you are not praying. The fragrance of the smoke shows that our prayer and service are pleasing to God. 

God commanded Moses and His chosen people to use incense. The Church uses it in her service. Think of 

what all this means, and it will be a source of grace and spiritual strength to you. 

From Word Magazine 

 
May 1968 

 

 

З НОВИМ 2021 РОКОМ 

  

УПРАВА ОРДЕНУ СВ. АНДРЕЯ 

 

 Бажає всім членам, прихильникам,  

здоров’я, щастя, і Божого Благословення, 

 пошани, любови, милосердя, мудрости,  

нутрішного задоволення, веселости  

та  

щасливого нового року 2021 

від 

ОРДЕНУ СВ. АНДРЕЯ ГАМІЛЬТОН 

ГОЛОВА СТЕПАН СОБОЛЕВСКИЙ 

І 

СЕКРЕТАР ДР. ПЕТРО КОНДРА 

 

  



 

 
 

 

St. Vladimir’s Cathedral welcomes your financial assistance for the continuing maintenance and operation 

expenses that need to be paid, whether the church is open or closed. 

 

We are sincerely grateful for any Donation which can be made as follows: 

 

1. Donations or **Family Membership donations can also be mailed to: 

St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Church 

855 Barton Street, East 

Hamilton, Ontario L8L 3B4 

 

2. Donations may be made through Canada Helps by using the  

“DONATE NOW” icon on the lower left side on our website: 

               

   www.stvladshamilton.com     

               

                

             

      

3. By  e-Transfer to our church account using:  stvladshamilton@gmail.com  

 

4. If you wish to enroll in an Automatic Withdraw System, please contact Walter Rosizky at 905-681-1653 

for further information. 
 

5. By driving by the church and dropping your envelope into the church mailbox. 

 

 

Family Membership -  $140 per member 

    $280 per family 

 

 

  



 

D O N A T I O N S   -   January 3 - January 29 

Bohdaniw, Joan 100 Church Carol 
  Bohdaniw, Joan 100 

   Evanetz, Victor & Eroslava 150 
   Evanetz, Victor & Eroslava 50 
 

In memory Ann Lawryk 

Dousko, Catherine 50 Church Carol 
  Fedorczenko, Rocchina 100 Reno Fund 
  Halyk, Kenneth & Lesia 50 Church Carol 
  Manko, Maria 25 Church Carol 
  Fedak, Jaroslaw & Joan 100 

   Ball, Natalie 100 Church Carol 
  Ball, Natalie 50 

 
In memory Ann Lawryk 

Baryski, Ernie 50 Church Carol 
  Baryski, Ernie 100 Christmas Donation 

 Chunik, Gail 100 
 

In memory Nathan Halyk 

Festeryga, Hon. Justice William & Doris 500 Church Carol 
  Mayewsky, Zina 50 

 
In memory Ann Lawryk 

Mayewsky, Zina 50 
 

In memory Son, Alexendar 

Mayewsky, Zina 100 
 

In memory Husband, Father, Petro Mayewsky 

    
Parents, Wasyl & Maria Schegal,  

    

Maria &  Mykola Netchay 

Petlura, Volodymyr & Luba 100 Church Carol 
  Stasiuk, Stephan & Bernice 30 Church Carol 
 

 
Strathdee, Nadia 200 Church Carol 

 
 

Pohorilyj Family 100 
 

In memory Alice Huckalo 

Ball, Leanne 50 Church Carol 

 
 

Cushing, Robert & Sylvia 20 Church Carol 
 

Kindraka, Alex & Margaret 150 Church/School Carol 
 

Kindraka, Alex & Margaret 50 
 

In memory Ray Oleskiw 

Kindraka, Alex & Margaret 50 
 

In memory Ann Lawryk 

Lypka, Halia 20 Church Carol 
  Parfeniuk, Dobr. Marion 300 

 
In memory Husband, Fr. Morley Parfeniuk 

Parfeniuk, Dobr. Marion 100 
 

In memory Ray Oleskiw; Michael Pawluk 

Cipywnyk, Harold & Sylvia 200 
   Chupil, Victor 50 
 

In memory Wasyl Tychowsky 

Pancoe, Boris 100 
   Choma, Darlene & John 100 Church Carol 

  Evanetz, Victor & Eroslava 50 Church Carol 
  Strathdee, Nadia 100 

 
In memory Ray Oleskiw 

Zawhorodny, Alex & Debra 100 
 

In memory Father, Ivan Zawhorodny 

T.U.S. 50 
 

In memory Ray Oleskiw 

Pawlenko, Lydia & Henry 100 
 

To the Good Health of Parishioners 

     



 

 
 

 

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 

 

 


