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Presentation of our Lord Jesus Christ 
Troparion, tone 1: Rejoice, thou who art full of grace, Mother of 
God and Virgin, for from thee arose the Sun of Righteousness, 
Christ our God, to give light to those in darkness. Rejoice thou 
also, righteous elder, who didst take in thy arms the Redeemer of 
our souls who also gives us the grace of resurrection.
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Beloved in Christ! 
 

The pandemic will occupy our minds and be the topic of 
conversations and articles for many months, if not years, 
to come. It has redefined our normalcy, forced us to re-
think our values, politicized health, and virtually ne-
gated common sense.  Due to the influence of social 
media, every possible scenario, rationalization, excuse, 
opinion, and theory is now front and centre. Dare I say, 
even truth has become relative. 
 
One area of concern and close to our hearts is worship. 
Protocols for pandemic behaviour have seriously im-
pacted our worship. They have impacted our in-person 
services, from total lockdowns to restricted attendance 
and to the introduction of livestreaming of services.  
 
However, as this mitigation and these safety concerns 
were addressed, nonetheless, there has been a cost to our 
family of believers. Bottom line: Orthodox priests are not 
televangelists preaching from TV studios, and our Di-
vine Liturgy is neither a theatre nor a morality play. 
 
Orthodox faithful worship with the totality of their 
being, both human and spiritual. When we worship, the 
totality of our being is engaged; we employ all our 

senses, our faith, and the mystical connection between 
God’s grace and our ability to perceive it, to engage with 
it as we grow in the spirit and strive to perfect our rela-
tionship with God. This synergy is manifested in our 
total participation in our apex worship experience—the 
Divine Liturgy. 
 
Because we live in a society permeated by western 
Christian concepts and protestant “liberal” traditions, 
our Orthodox ethos has been influenced by these assimi-
lated non-Orthodox views of society in worship. We see 
this by questions being asked: Will our livestreaming be 
so comfortable that we will see a decrease in our faithful 
numbers when we return to live and untethered in-per-
son worship?  
 
I believe not. The faithful Orthodox Christian will want 
and feel the heart’s need to bodily participate in the Di-
vine Liturgy. We will not see any alternative worth men-
tioning or even pursuing. We will want to need and 
respond to the call: “With fear of God, with faith and 
with love, draw near.” 
 

In Christ, 
Fr. Wasyl 

Підчас благословення ваших 
домів, прошу читати або 
співати цей тропар:

Christ is Baptized! In the River Jordan! Unfortunately, lockdown measures 
during the Theophany season prevented us from welcoming the faithful to 
church. The service was livestreamed.
Христос Охрестився! У Річці Йордані! На жаль, карантинні справи під 
час Богоявлення не дозволили нам прийняти вірних до Церкви. Однак, 
Служба була трансльована.  

Як в Йордані хрествився Ти, Господи, 
тоді об’явилася пошана Тройці,  
бо голос Отцівський свідчив про Тебе, 
улюбленим Сином Тебе називаючи. 
A Дух у постаті голубиній ствердив 
Слово об’явлене. 
Слава Тобі, Христе Боже, що явився і 
мир просвітив.  
 
When You, O Lord, were baptized in the 
Jordan, the worship of the Trinity was 
made manifest, 
for the voice of the Father bore witness to 
You and called You His beloved Son.  
And the Spirit, in the form of a dove,  con-
firmed the truth of His word.  
O Christ, our God, You have revealed 
Yourself and enlightened the world, glory 
to You!

As you bless your 
homes, please say or 
sing this tropar:
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Further to our message of January 27th in which we in-
formed our faithful that we are once again opening 
our Church beginning on Sunday, February 6th, 2022, 
please note the following important additional infor-
mation. Our continued goal is to ensure the safety and 
good health of our faithful. At the directive of Ilarion 
of Edmonton, Locum Tenens of the Metropolitan Ca-
thedral all attendees must be vaccinated and are re-
quired to provide proof.   
  
We are continuing the same registration process prior to 
attending the Liturgies. Please do so by contacting me 
either by telephone 289-887-0626 or by e-mail at  
stvladshamilton@yahoo.ca. As well, attendees are re-
quired to adhere to all the attendance rules, which in-
clude wearing masks and distancing while on the 
premises. If you have any questions, please contact me 
at the information above. It is always my pleasure to 
communicate with you. Thank you for your continued 
understanding and cooperation. Wishing you good 
health and continued faith.  
 

Orysia Sushko, Parish Council President 

В додатку до нашого повідомлення 27 січня в 
якому ми повідомили що ми знову відкриваємо 
нашу Церкву, починаючи з неділі, 6 лютого 2022 
року, просимо звернути увагу на наступну важливу 
інформацію. Наша постійна мета полягає в забез-
печенні і міцного здоров'я наших вірних. Згідно з 
посланням Єпископа Іларіона, Містоблюстителя 
Митрополичої Катедри всі учасники мусять бути 
вакциновані і мусять надати документацію.   
 
Ми продовжуємо той самий процес реєстрації до участі 
в Літургях.  Потрібно це зробити зв'язавшись зі мною 
по телефону 289-887-0626 або по електронній пошті 
stvladshamilton@yahoo.ca. Окрім того, учасники дальше 
зобов'язані дотримуватися всіх правил відвідування, які 
включають носіння масок і дистанціювання під час пе-
ребування в Церкві. Якщо у вас є питання, можна коли 
будь зв'язатися зі мною на вище подану контактну ін-
формацію. Мені завжди приємно спілкуватися з вами. 
Дякуємо за ваше подальше розуміння і співпрацю. 
Бажаю вам міцного здоров'я і подальшої віри. 
 

Орися Сушко, Голова, Парафіальної Ради    

Church Attendance  Ì  Відвідування Церкви

RENOVATIONS ARE UNDERWAY! On January 31st, the crew 
began building the scaffolding required to complete the 
renovation. We will ensure that the washroom is  
accessible during this time. Otherwise, we ask that you 
kindly not enter the hall unless absolutely necessary. As a 
construction site, there are many potential hazards. We 
also ask for your patience with the dust and other potential 
signs of construction as we work through the process. Your 
understanding is greatly appreciated.

РЕМОНТНІ РОБОТИ ТРИВАЮТЬ! 31-го січня почалося  
будівництво, необхідних для завершення реконструкції. Ми 
гарантуємо, що в цей час туалет буде доступний. В іншому  
випадку ми просимо вас не заходити в зал без крайньої  
необхідності. Як будівельний майданчик, існує багато  
потенційних небезпек. Ми також просимо вашого терпіння з 
порохом та іншими потенційними ознаками будівництва 
через цей процес. Щиро дякуємо вам за ваше розуміння.



4

неділя, 6‑го лютого | Св. Літургія  10:00 рано 
Неділя про Закхея. Голос 8. Апостол 1 Тим. 4:9‐15. Євангелія Лк. 19:1‐10.  
 
неділя, 13‑го лютого | Св. Літургія (В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ) 10:00 рано 
Неділя Митаря і Фарисея. Голос 1. Апостол 2 Тим. 3:10‐15. Євангелія Лк. 18:10‐14.  
 
вівторок, 15‑го лютого | Св. Літургія  10:00 рано 
Стрітення Господа Нашого Ісуса Христа. Апостол Євр. 7:17. Євангелія Лк. 2:22‐40. 
 
неділя, 20‑го лютого | Св. Літургія  10:00 рано  
Неділя Блудного Сина. Голос 2. Апостол 1 Кор. 6:12‐20. Євангелія Лк. 15:11‐32.  
 
субота, 26‑го лютого | Св. Літургія (В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ) 10:00 рано  
М’ясопусна Задушна Субота. Апостол 1 Кор. 10:23‐28. Євангелія Лк. 21:8‐9, 25‐27, 33‐36.  
 
неділя, 27‑го лютого | Св. Літургія  10:00 рано  
М’ясопусна Неділя. Голос 3. Апостол 1 Кор. 8:8‐9:2. Євангелія Мт. 15:31‐46.  

Служби лютий 2022 Р.Б.лютий 2022 Р.Б.

Sunday, February 6th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Sunday of Zacchaeus. Tone 8. Epistle 1 Timothy 4:9‐15. Gospel of St. Luke 19:1‐10.  
 
Sunday, February 13th | Divine Liturgy (ENGLISH LANGUAGE) 10:00 AM 
Sunday of the Publican and Pharisee. Tone 1. Epistle 2 Timothy 3:10‐15. Gospel of St. Luke 18:10‐14. 
 
Tuesday, February 15th | Divine Liturgy 10:00 AM 
The Presentation of our Lord. Epistle Hebrews 7:7‐17. Gospel of St. Luke 2:22‐40. 
 
Sunday, February 20th | Divine Liturgy 10:00 AM  
Sunday of the Prodigal Son. Tone 2. Epistle 1 Corinthians 6:12‐20. Gospel of St. Luke 15:11‐32.  
SERVICE IN THE CHAPEL OF THE HOLY PROTECTION 
  
Saturday, February 26th | Divine Liturgy (ENGLISH LANGUAGE) 10:00 AM 
Meat‑fare Soul Saturday. Epistle 1 Corinthians 10:23‐28. Gospel of St. Luke 21:8‐9, 25‐27, 33‐36.  
 
Sunday, February 27th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Meat‑fare Sunday. Tone 3. Epistle 1 Corinthians 8:8‐9:2. Gospel of St. Matthew 15:31‐46.

SERVICES FEBRUARY 2022 A.D.FEBRUARY 2022 A.D.   

ЖИВІ ПЕРЕДАЧІ | LIVE STREAMING 
Please join us on Facebook (St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral, Hamilton). To arrange for a special service and pri-
vate live stream video, please call  289-887-0626 or email stvladshamilton@gmail.com. Join us online for services through-
out the week as indicated in this bulletin. Thank you. 
Запрошуємо вас прилучитися до наших передач через Facebook (St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Cathedral). Про-
симо вас звертатися до нашого бюлетеню про порядок Богослужень. Дякуємо. 
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Great Lent Begins Orthodox Pascha Latin Pascha Ascension Pentecost 
Поч. Вел. Посту Правосл. Пасха Латинська Пасха Бознесіння Тройця 

 

2022 March 7 April 24 April 17 June 2 June 12 
7 березня 24 квітня 17 квітня 2 червня 12 червня 

2023 Feb 27 April 16 April 9 May 25 June 4 
27 лютого 16 квітня 9 квітня 25 травня 4 червня 

2024 March 18 May 5 March 31 June 13 June 23 
18 березня 5 травня 31 березня 13 червня 23 червня 

2025 March 3 April 20 April 20 May 29 June 8 
3 березня 20 квітня 20 квітня 29 травня 8 червня 

2026 Feb 23 April 12 April 5 May 21 May 31 
23 лютого 12 квітня 5 квітня 21 травня 31 травня

Paschalion  Ì   Пасхалія

2022  
CALENDARS 

 
2022 calendars have finally 
arrived. If you are unable to 
pick yours up at church in 
person, or perhaps have a 

friend pick it up on your be-
half, please contact  

stvladshamilton@gmail.com 
to have your calendar  

delivered or mailed to you. 
 

2022  
КАЛЕНДАРІ 

 
Календарі на 2022 рік  

нарешті прийшли. Якщо ви 
не можете особисто відвіду-
вати церкву, будь ласка, ви-
слати прохання за адресою 
stvladshamilton@gmail.com, 

щоб доставити її або  
надіслати вам поштою. 

Дякую.
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ADULT CHRISTIAN EDUCATION CLASSES  
 

will begin on Monday, February 7, 2022, immediately 
following the  

 

AKATHIST TO OUR LORD JESUS CHRIST.  
 

The topic under discussion and examination will be 
the development of Orthodox worship and Liturgical 

practices from Apostolic times until the First Ecumeni-
cal Council in 325 A.D. For information, please contact 

fr. Wasyl at 905-285-2712.

ACOLYTES – ALTAR SERVERS  
WELCOME BACK 

 

To parents of our current and interested 
altar servers, please be advised that the 

clergy celebrating the Divine Liturgy 
are either double or triple vaccinated 

and are always masked in the presence 
of altar servers. 

For more information please contact  
fr. Wasyl at 905-385-2712.

Many Years! Многії Літа!

On January 7, 2022, Daniel, together with daughters Joy and Milena, 
were welcomed into the Orthodox faith by baptism as their mother, 
Emma, joyously looks on. May our Merciful Lord bless you richly in 
your family’s exciting chapter of your walk with Him! 
 

7 січня 2022 року Даниїл, Джой та Мілена прийняли Православну 
Віру хрещенням. Нехай наш Милосердний Господь благословить 
вас у вашій новій духовній подорожі!



X
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За законом Мойсея у євреїв кожен первісток чоловічої 
статі на сороковий день від народження мав бути по-
свячений Богу, для чого і приносився матір’ю у 
Божий храм. А коли, за законом Мойсея, минули дні 
їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли Його, 
щоб поставити Його перед 
Господом, як у Законі Гос-
поднім написано: «Кожне 
дитя чоловічої статі, що 
розкриває утробу, має бути 
посвячене Господу».  
 
Немовля Господь принесе-
ний був у Храм Єрусалим-
ський Богоматір’ю і 
Іосифом в нинішній день, 
який є соро ковим від різдва 
Спасителя. За законом 
Мойсея жінці, яка наро-
дить дитину чоловічої 
статі, заборонено було вхо-
дити у храм протягом 40 
днів: це були дні очи-
щення. До всякої святощі 
не буде вона доторкатися, і 
до святині не ввійде аж до 
виповнення днів очи-
щення її. А по виповненні 
днів очищення її за сина 
або за дочку, принесе вона 
однорічне ягня на цілопа-
лення та голубеня або гор-
лицю на жертву за гріх. 
Хоч Марія, ставши матір’ю 
Господа, освятилась народ-
женням Його і, не пере-
ставши бути Дівою, не мала потреби в очищенні, все 
ж вона, з глибокої поваги до закону Мойсея, виконала 
його. 
 
А був у Єрусалимі один чоловік на ім’я Симеон, 
людина праведна та благочестива, що утіхи чекала 
Ізраїлю. І Святий Дух був на ньому. І від Духа Свя-
того йому було звіщено смерті не бачити, перш ніж 
побачить Христа Господнього. І Дух у храм при-
провадив його. І як вносили батьки Дитину-Ісуса, 
щоб учинили над ним за звичаєм законним, взяв 
він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: 

Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом 
Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, 
яке Ти приготував перед всіма народами,  
Світло на просвіту поганам і на славу народу 
Твого Ізраїля!  
 
І дивувалися батько Його й мати тим, що про 
Нього було сказано. А Симеон їх поблагословив та 
й прорік до Марії, Його ма тері: «Ось призначений 

Цей багатьом на падіння 
і уста вання в Ізраїлі, і на 
знак сперечання,— і меч 
душу прошиє самій же 
тобі, — щоб відкрились 
думки сердець ба-
гатьох!». У храмі була 
Анна пророчиця, дочка 
Фануїлова з племені Аси-
рового, — вона дожила 
до глибокої старості, 
живши з мужем сім років 
від свого дівування, удова 
років вісімдесяти й чо-
тирьох, що не від -
лучалась від храму, 
служачи Богові вдень і 
вночі постами й молит-
вами. І години тієї вона 
надійшла, Бога славила 
та говорила про Нього 
всім, хто визволення Єру-
салиму чекав. 
 
Слава Симеона, який 
прийняв Господа, збу-
лася. Ісус Христос дав 
людям новий закон бла-
годаті й любові. Але його 
вчення, як і сам Спаси-
тель світу, стали для ба-

гатьох предметом ненависті й протиріччя. А Матір 
Божа, бачачи страждання і хресну смерть Свого Бо-
жественного Сина, пережила стільки горя і сердеч-
них мук — немов той меч душу її прошив. 
 
Стрітення належить до числа древніх свят. 
Його опи сують у своїх творах Отці Церкви III 
століть. Особливо урочисто його почали свят-
кувати при імпера торі Юстиніані, коли з ним 
було пов’язано спогад про врятування  
Константинополя від страшної моровиці. 

Стрітення Господнє
15-го лютого
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We find the story of the Presentation of the Lord in 
Luke 2:22‐29. In this passage, we see Mary and Jo‐
seph taking Jesus to the Temple forty days after His 
birth. In accordance with the Mosaic law, the mother 
must present her first‐born male child in the taberna‐
cle and offer either a lamb or a pair of doves or pi‐
geons as a sacrifice for her purification. Mary brought 
turtle doves, which was the sacrifice prescribed for 
those too poor to afford a lamb. The presentation of a 
first‐born son also signified redemption or buying 
back, for all first‐born creatures (both humans and 
animals) were considered to belong to God. 
 

THE PRAYER OF SIMEON 
A holy elder named Simeon and the prophetess Anna 
greet Mary, Joseph, and the Christ child upon their ar‐
rival at the Temple. God had promised Simeon “he 
would not see death before he had seen the Lord’s 

Christ” (Luke 2:26). And by inspiration of the Holy 
Spirit, both Simeon and Anna recognize Jesus as the 
Messiah and Savior of the world. After this, Simeon 
takes Christ in his arms and says: 
 
Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace, 
according to Thy word; for mine eyes have seen Thy 
salvation which Thou hast prepared in the pres‑
ence of all peoples. A light to bring revelation to the 
Gentiles, and the glory to Thy people Israel. (Luke 
2:29‐32) 
 
We sing this prayer every day in the Vespers services 
of the Orthodox Church. It reminds us that, having 
seen and touched the Savior, God has released us 
from the hold that sin had on us. We now can strive 
toward holiness and grow ever closer to God, because 
of what Our Lord has done for us.

Why We Celebrate the Presentation of Our Lord

Icon of the Presentation of Our Lord in the Temple

February 15th

Тропар свята: Радуйся, благодатна Богородице Діво, 
бо з тебе засяяло Сонце правди — Христос Бог наш, 
що просвічує тих, що в темряві. Веселися й ти, 
старче праведний, ти прийняв в обійми визволителя 
душ наших, що дарує нам воскресіння.

Joseph, Anna, the Theotokos,  
the Christ child, and Simeon 
 
In the icon of the Presentation, we can see that the meeting takes 
place in front of the altar in the Temple. The altar has a book on 
top of it, much like the Orthodox altar always has the Gospel sit-
ting on its surface. Additionally, we can see the Theotokos hold-
ing out her hands, offering Christ to Simeon. Joseph carries the 
two turtle doves for the sacrifice. And lastly, Anna the Prophetess 
points to the Christ child while holding a scroll containing a 
prophecy of Christ in her other hand. 
 
What we find most interesting about this icon is the appearance of 
Christ and Simeon. We see Christ as a child, but not in swaddling 
clothes. Moreover, His legs are bare, and He appears to be giving 
a blessing. Simeon, on the other hand, holds Jesus with both 
hands, which are covered by his cloak. He is not wearing priestly 
garments, despite being an elder, and his head is uncovered. This 
shows us the reverence that Simeon had for the Messiah.



Membership Donations are now 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  
or 

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 at stvladshamilton@gmail.com or Walter Rosizky at 9056811653.

Donations to JANUARY 31, 2022 
 

 
Alex & Margaret Kindraka $100   Church Kolyada 
Alex & Margaret Kindraka $50   School Kolyada 
Stephan & Bernice Stasiuk $50   Church Kolyada 
Victor & Eroslava Evanetz $50 
Danuta & Miroslaw Iwanek $25 
Ernie Baryski $150   Kolyada 
Lillian Kozak-Bond $1,000   In memory of Michael, Halia, and Walter Kozak 
John & Iris Krawchenko $200   In memory of mother, Maria Leshchuk 
Dr. Peter Sirko $1,000   
Natalie Ball $100   Church Kolyada 
Catherine Dousko $50   Church Kolyada 
Tamara Dudka $50   Church Kolyada 
Hon. William & Doris Festeryga $1,000   Church Kolyada 
Hon. William & Doris Festeryga $2,000    Renovation Fund 
Lawrence & Olga Halyk $50   Church Kolyada 
Lawrence & Olga Halyk $50   Renovation Fund 
Vera Hudyma $100 
Volodymyr & Luba Petlura $100   Church Kolyada 
Orysia Sushko $200   Church Kolyada 
Orysia Sushko $300   Renovation Fund 
Walter & Donna Rosizky $50   Church Kolyada 
Ivan Senchuk $50   Church Kolyada 
Taras & Natalie Senchuk $50   Church Kolyada 
Taras & Natalie Senchuk $100   In memory of Uncle Wasyl Kowalchuk 
Nina Werchola $100   In memory of parents Adrey & Lidia 
Nina Werchola $50   In memory of Aunt Anna 
Rocchina Fedorczenko $40   In memory of husband John 
Rocchina Fedorczenko $100   Renovation Fund 
John & Dianna Jurychuk $261.38 
Lina Smyrniw $1,000   Renovation Fund, in memory of husband Walter  

on the 1st year of repose 
Nadia Strathdee $150   Kolyada 
Nina Werchola $50   Renovation Fund
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Дякуємо! 
Thank you!



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


