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ICON OF THE NATIVITY

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІТЕ ЙОГО!
VESPERS (as per bulletin)
CONFESSIONS:

SATURDAYS: 5:00 P.M.
EVE OF FEAST DAYS: 6:30 P.M.

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

ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІТЕ ЙОГО!
З Різдвяним Святами і громадським Новим Роком добродійка Лариса і
я вітаємо всіх вірних членів і прихожан нашої парафії. Нехай ново
народжений Спаситель поблагословить всіх Своїми небесними
дарами.
Новий рік в нашій громаді буде і унікальний і історичний. З
благословення Бажаннішого Єпіфанія, Предстоятеля Православної
Церкви України і Високопреосвященнішого Юрія, Митрополита
Української Православної Церкви
Канади, наша громада увійшла в “сестрииство” з громадою Св.
Володимира в місті Іванофранкове на Львівщині. Під гаслом
духовного виховання української православної молоді перше ділове
діло цього сестринства буде обмін молоді між нашими громадами. Ми сподіваємося на початку лютого цього
року гостити певне число молоді від нашої сестри громади. Деталі цього обміну зараз складаються і в скорім часі
будемо оголошувати вам наші плани і потреби, але можна зараз оголосите що ми сподіваємося розмістити наших
гостей по домах наших вірних і прихожан. Ми просимо вас заздалегідь повідомити нас про вашу власну
гостинність.
Це сестринство містить в собі величезну можливість і потенціал розгорнути масштабну діяльність між нашими
Церквами (ПЦУ і УПЦК) не тільки в справі виховання української православної молоді але також в ширших
сферах культури, і харитативности.
Ми просимо ваших молитов і помочі в цій дуже важливій плодородючій справі.
Нехай Господь благословить наше діло.
О. Василь

Christ is Born! Glorify Him!
With heartfelt and prayerful hearts Dobrodiyka Larysa and I greet all our faithful with the Nativity of our Lord God and
Saviour Jesus Christ and a New Year filled with peace, happiness and good health.
This year will be one both unique and historic. With the blessing of His Beatitude Epiphany, Primate of the Orthodox
Church of Ukraine and the blessing of His Eminence Yurij, Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of Canada
our parish has been “twinned” (came into sisterhood) with St. Volodymyr Parish in the town of Ivano Frankove in Lviv
region of Ukraine.
The first action of this “sisterhood” will take place under the banner of developing and nurturing Ukrainian orthodox
youth. We will be undergoing a youth exchange between our parishes. We expect to host a group of youth from our sister
parish in the first part of February.
Details of this exchange are currently being developed, - however we can announce now that we will be asking our
families to billet these youth in their homes. Please notify us if you are willing to accommodate this request.
This twinning (sisterhood) has within it a great potential to expand cooperation between our two churches (OCU and
UOCC) in areas of culture and philanthropy as well.
We are asking for your prayers and assistance in this extremely important and constructive effort.
May God bless our efforts.
Fr. Wasyl

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
СЛАВІМО ЙОГО!
В імені Церковної Управи сердечно вітаю членів та прихильників
нашої Соборної Громади із Різдвом Христовим, Новим Роком та
Святом Йорданом. Бажаю, щоб у Вашому домі завжди панували
добробут і злагода, мир і спокій, щоб назавжди оселилися здоров’я
і довголіття, успіх та радість. Хай здійсняються усі Ваші мрії і
сподівання.
Орися Сушко, Голова Церковної Ради
CHRIST IS BORN!
LET US GLORIFY HIM!
On behalf of the Parish Council I extend sincere best wishes to our parishioners and supporters on
the occasion of Christ’s Nativity, the New Year and the Feast of Jordon. May your homes be filled
with peace and harmony, may good health and joy always be with you, and your hopes and dreams
fulfilled.
Orysia Sushko, Parish Council President

BІТАЄМО 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 – JANUARY– 2020
Sunday, 5th

10:00 a.m.

Monday, 6th

9:00 p.m.

Tuesday, 7th

10:00 a.m.

Wednesday, 8th

9:30 a.m.

Sunday, 12th

10:00 a.m.

Tuesday, 14th

9:30 a.m.

- Divine Liturgy – Sunday of the Holy Fathers – Heb 11:9-10,
17-23,32-40; Mt 1:1-25
- Nativity Compline
- Divine Liturgy – Nativity of Our Lord God and Saviour Jesus Christ.
Gal 4:4-7; Mt 2:1-12.
- Divine Liturgy – Synaxis of the Most Holy Theotokos – Service in Chapel –
Heb 2:11-18; Mt 2:13-23
- English Divine Liturgy – Tone 5 – Gal 1:1-19; Mt 2:13-23
- Divine Liturgy. Circumcision of our Lord God and Saviour Jesus Christ
Service in Chapel – Col 2:8-12; Lk 2:20-21, 40-52

Saturday, 18th

9:30 a.m.

- Theophany Vigil – GREAT BLESSING OF WATER –
SERVICE IN CHAPEL
- Divine Liturgy – Theophany – GREAT BLESSING OF WATER –
THEOPHANY DINNER AFTER LITURGY ALL ARE WELCOME

Sunday, 19th

10:00 a.m.

Saturday, 25th

9:30 a.m.

- English Divine Liturgy – 2 Tim 2:11; Lk 18:2-8

Sunday, 26th

10:00 a.m.

- Divine Liturgy – Tone 7 – 2Tim 4:5-8; Mk. 1:1-8

СЛУЖБИ – СІЧЕНЬ – 2020
Неділя, 5-ого
Понеділок, 6-ого
Вівторок, 7-ого

10:00 рано
9:00 веч.
10:00 рано

Середа, 8-ого

9:30 рано

Неділя, 12-ого

10:00 рано

- Св. Літургія – Голос 4
- Велика Повечіря Різдвянне
- Св. Літургія – Різдво Христове
- Собор Богородиці – Служба в Каплиці
- Англомовна Св. Літургія

Вівторок, 14-ого

9:30 рано

- Св. Літургія – Обрізання Христове – Служба в Каплиці

Субота, 18-ого

9:30 рано

- Велика Повечірря Богоявлення – Великe Освячення Води –
СЛУЖБА В КАПЛИЦІ

Неділя, 19-ого

10:00 рано

Субота, 25-ого

9:30 рано

Неділя, 26-ого

10:00 рано

- Св. Літургія – Богоявлення – Великe Освячення Води – Йорданський
Обід
- Англомовна св. Літургія
- Св. Літургія

5-ого січня – Панахида за спокій душі бл. п. Катерини Головацької
5th January – Memorial Service for the repose of the soul of blessed memory Katharine Holovatsky
12-ого січня – Панахида за спокій душі бл. п. Стефанії Дусько
12th January – Memorial Service for the repose of the soul of blessed memory Stephania Dousko.
Dear Friends and our parish family,
Our family wish to express our sincere gratitude by sponsoring a luncheon on January 12th after the Divine
Liturgy - for the thoughtful cards, flowers, and sentiments expressed to fr. Wasyl and myself on the occasion
of the parish celebration of our 50th Wedding Anniversary.
God Bless,
Fr. Wasyl and Dobr. Larysa,

Проповідь на Різдво Христове
Текст проповіді: Ісаї 9:5
Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому: Дивний Порадник, Бог
сильний, Отець вічности, Князь миру.
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
Радій, Маріє! На Твоїх колінах
Проснулось нині дороге Дитя;
Його зігріли сарни і ягня,
Як догорали в вогнищі поліна.
Прийшов і князь, і воїн, і чумак
Розпромінити личенько дитяче,
Та й розстелили взори мерехтячі,
Пшеничні ядра і пахучий мак.
Лягає ніч на вбогім оборозі
І світить мирно уставками зір.
Клякає тихо на Твоїм порозі –
Усе: і янгол, і пастух, і звір.
(Віра Вовк)
Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа!
Дорогі брати і сестри,
Кожного року, коли наближається Господнє Різдво, ми з вами маємо виняткове доручення – звіщати світові про
правдиву сутність Різдва. Іншим словами, ми повинні радісно свідчити про народження Спасителя світу, про
незбагненну Божу любов до нас у Рожденнім Сині Божім. Про неї чудово говорить євангелист Іван: «Так бо Бог
полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне»
(Івана 3:16). Отож Бог послав Свого Сина у світ не тому, що Він дуже розгнівався на нас через наші провини чи
хоче справедливо покарати нас, а тому що Він милосердний і любить нас незбагненною любов’ю.
Син Божий став одним із нас не для того, щоб завдати нам болю і прикрощів, натомість Він вчинив це, щоб
сповнити те, на що ми, грішні, є не спроможні – отримати визволення від влади гріха, диявола і смерті. В цілому
світі в усі часи не було і нема нічого важливішого від визволення Богом нащадків Адама і Єви від цих страшних
ворогів людства.
Щороку під час Різдва ми читаємо вибрані місця зі Старого та Нового Заповітів. Вони чудові! Вони наповняють
наші серця радістю і втіхою, дарують певність і тверду надію. Старий Завіт звертає нашу увагу на пророцтва про
Христа-Месію, одне з яких сьогодні покладене в основу нинішньої проповіді. Новий Завіт каже нам про
сповнення цих пророцтв. Подивіться які чудові слова промовляє пророк Ісая про Спасителя, котрий має прийти.
Вони були написані за 700 років до Христового Різдва: «Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах
Його, і кликнуть ім'я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічности, Князь миру».
Які гарні імена дає Ісая нашому Спасителеві! Вони говорять нам про втілення Сина Божого. Про це також
нагадують нам ікони в церкві, на котрих зображена Діва Марія з дитятком на руках. Втілення походить від слова
«тіло, тілесний». Біблія використовує ці слова щодо нашої грішної людської природи. Але подивіться, що
сталося, коли Святий Бог сам зодягнувся в правдиву людську природу? Він вчинив так, що тіло стало святим.
Пророк Ісая підкреслює це в словах «Дитя народилося» і «даний нам Син». Дитя і Син є однією і тією ж особою.
Дитя – є дитиною Діви Марії, а Син є Сином Божим. Син Божий є дитям Марії.

Різдво Христове навчає нас про те, як Бог став одним із нас. Спасенну віру в рожденного, втіленого Сина Божого
ми сповідаємо в Символі віри, коли промовляємо: «Він для нас і для нашого спасіння з неба зійшов і тіло прийняв
від Духа Святого і Діви Марії і стався людиною». Син Божий воплотився, став людиною – для нас, для кожного з
вас!
Христове Різдво є однією великих таємниць Божих. Говорячи про це, Святий Павло в посланні до Тимофія каже:
«Безсумнівно, велика це таємниця благочестя: Хто в тілі з'явився, Той оправданий Духом, Анголам показався,
проповіданий був між народами, увірувано в Нього в світі, Він у славі вознісся!» (1Тим.3:16). Таємниця Різдва
знаходиться поза межами людського розуміння. Нам відомо лише те, що Бог сам каже нам про неї. А Він
свідчить, що Ісус дійсно є вічним Богом і дитям Діви Марії. Мале Дитя у вифлиємських яслах водночас дійсно є
всемогутнім, всюдисущим і всезнаючим Богом!
Ось лежить у ясельцях
Той, Чий трон на небесах.
Херувим і Серафим –
Всі схились перед Ним.
Дорогі брати і сестри, пророк Ісая каже, що Дитя, яке лежить у Віфлемських яслах, «народилося НАМ», це
«даний НАМ Син» – кожному з нас, всім людям! Це обітниця Божа про Спасителя світу, яку Бог дав і дотримав,
тому що Бог, на відміну від людей, завжди виконує те, що Він говорить і обіцяє. Люди дуже часто не виконують
обіцяне через свою гріховну природу. Вони лукавлять і обманюють. Але вірний і правдивий Бог ніколи так не
робить. Написано: «влада на раменах Його». Саме так, влада завжди буде на раменах Однородженого Сина
Божого, – не на слабких людських раменах, а на Його сильних раменах. Влада перебуватиме в могутніх і
сильних руках Господа і Спасителя світу, того, хто керує всім на небі і на землі. Він керує не так, як це робить
світ і людський уряд. Уряд запроваджує тягарі задля підтримування власного управління, як от – податки,
установи, служби. Уряд також нерідко використовує людські гроші, щоб робити те, що не є гідне пошани, бо воно
є результатом грішної людської природи.
Цілком іншою є влада Христа і Його керівництво. Син Божий не перекладає тягарів на наші плечі, а натомість
Сам бере на Себе наші тягарі. Він не обтяжує нас податками, а натомість щедро обдаровує нас небесними
скарбами – прощенням гріхів, вічним життям і спасінням.
Біблія каже, що царюванню Сина Божого не буде кінця. У Його Різдві Бог, в призначений Ним час виповнив
Свою обітницю про визволення людства від влади гріха. Ця обітниця триватиме повіки вічні, вона незмінна і
певна. То ж славмо нині разом Різдво Сина Божого. Славмо Спасителя з усіма ангелами на небі і усіма святими,
дорогі брати і сестри. Тішмося і веселімось, бо радість велика прийшла до нас – Різдво Христове!
Різдво Христове весь світ празнує,
Господа в тілі і ми святкуєм.
То ж радіймо і співаймо,
Христа-Бога вихваляймо.
Дитя Боже прославляймо,
Щоби слава вік тривала
Божеству! Рождеству!

Shocking, Holy, and Humble Love for the Whole World by Fr. Philip LeMasters
Christ is Born! Glorify Him!
We gather today to celebrate the birth of our Lord, God, and Savior Jesus Christ for our salvation. The details of His
Nativity are important and shocking. The Child Who was born in a cave that functioned as a barn and had an animal’s
feeding trough for His crib is fully divine and fully human. He did not appear with worldly power or wealth, as we might
expect, but as the Son of a transient Jewish couple who lived under the military occupation of the Roman Empire. When

a wicked king wanted to kill Him, the family became refugees in Egypt. From infancy, the life of the Savior was at risk at
the hands of those who played by the rules of how politics and religion often function in the world as we know it.
In order to celebrate Christmas properly, we must refuse to make God in our own image. Instead, we must allow
ourselves to be called into question by the Lord Who became fully one of us as a vulnerable baby born in very dangerous
circumstances. The eternal Word Who spoke the universe into existence humbled Himself beyond our understanding in
order to heal every dimension of the human person, in order to make us participants in His life by grace. He is born of His
Virgin Mother to make us sons and daughters who shine brightly with the divine glory and find complete fulfillment as
we become like Him in holiness.
This is certainly not the celebration of the birth of yet another false god designed to give some worldly power over others
or of a sadist out to make us miserable with fear and self-loathing. No, this great feast it is about a Lord Who lived as He
was born: with humble, self-sacrificial love purely for our sake. We must be careful how we define “our sake” because
we usually define “us” over against “them.” In Christ, however, that division dissolves, for all people stand equally in
need of the healing that He brings. He is the New Adam Who sets right all that has gone wrong with the children of our
first parents. There is no competition between groups of people when it comes to the good news of the God-Man born in
Bethlehem. Gentile astrologers and lowly shepherds both played their roles at His birth. He is the Jewish Messiah Who
ministered to a Samaritan woman, cast demons out of Gentiles, and praised the faith of a Roman centurion. He showed
mercy to public sinners and outcasts, and identified Himself with “the least of these” in society. He turned the other cheek
to His enemies and prayed that the Father would forgive them.
If we celebrate Christmas truly, we will see that every human person is someone for whom the Savior was born. He took
on the same humanity that all people share so that all of us would be united with Him in holiness. In every condition and
circumstance, and at every stage of life, everyone bears the dignity of a living icon of God. He has made that clear by
becoming one of us. We must treat neighbors, strangers, and enemies accordingly, if we claim any part in Him.
In His birth, the God-Man lowers Himself to take on all the brokenness of life in our world of corruption in order to heal
us. He is born to share His divine life with us as He restores and fulfills every dimension of who we are as human
persons in the image and likeness of God. That is the gloriously good news of this great feast, and it extends literally to
all. Let us celebrate His Nativity by uniting ourselves to Him as fully as possible from the depths of our souls. That is
really the only fitting way to welcome the Child born in Bethlehem for the salvation of the world.

https://blogs.ancientfaith.com/easternchristianinsights/2018/12/25/shocking-holy-and-humble-love-for-thewhole-worldhomily-for-the-feast-of-the-nativity-of-our-lord-god-and-savior-jesus-christ-christmas-in-theorthodox

Stamp Donors
To all those who have dropped off their cancelled stamps in the labelled bag in the
Church Hall: we have received a very appreciative "thank you" with an assurance that
the stamps will be put to good use.
The teacher who runs the after-school Stamp Club, in several local schools, continues
to need stamps.
Please drop off your donations, at your convenience.
Thanking you in advance,
Julia Kinar

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.
January 13th - class times at 1:30 p.m. in the TYC Room.
 ALL ARE WELCOME







Are your 2019 parish dues paid? Please check in the parish office if you have any questions.
Membership Donations for 2019 - $135.00 per person - $270.00 per family.



ЧИ ВИ ЗАПЛАТИЛИ СВОЇ ВНЕСКИ ЗА 2018/2019 РІК? ЯКЩО ВИ МАЄТЕ ЯКІСЬ ЗАПИТАННЯ, ТО
ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЦЕРКОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ
Згідно із рішенням на Річних Зборах, 2-го березня, 2019 р. членські внески від тепер встановлено в
сумі $135.00 від особи – родина $270.00.




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. Meeting will be our Annual Meting and will take please on Sunday, January 26th in church
auditorium after coffee hour.



НАСТУПНІ ЗБОРИ (РІЧНІ) МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ С.У.К. відбудуться в неділю, 26-го Січня – 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. God-parents 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. (Please keep in mind Christmas is coming)
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 Denningers 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.



We are in need of SINGERS! The Cathedral Choir invites you to join us. For information, contact Oksana Sushko
at fernridge1035@gmail.com.



СПІВАКИ-ХОРИСТИ! Просимо Вас вступити до Катедрального Хору. По дальші інформації:,Оксана
Сушко, дириґент – fernridge1035@gmail.com



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 their
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.

Good Shepherd Next Volunteer Date for 2019 –
Tuesday, December 31st – from 1:15 to 4:45 p.m.
Please contact Oksana Sushko at fernridge1035@gmail.com for details.

Appeal for carollers. Those wishing to proclaim the Nativity of the Lord please contact Oksana
Sushko @ 289-230-4249.

JORDAN VISITATIONS – 2020 – ЙОРДАНСЬКІ ВІДВІДИНИ – 2020
Monday, Jan. 20th
Tuesday, Jan. 21st
Wed. Jan. 22nd
Thurs. Jan. 23rd
Friday. Jan. 24th

- 1:00 – 4:00 p.m.
- 1:00 – 8:00 p.m.
- 1:00 – 8:00 p.m.
- 1:00 – 8:00 p.m.
- 1:00 – 8:00 p.m.

Mon. Jan. 27th
Tues. Jan. 28th
Wed. Jan. 29th
Thurs. Jan. 30th
Fri. Jan. 31st

- 1:00 – 8:00 p.m.
- Hamilton (Mountain – East)
- 1:00 – 8:00 p.m
.- Hamilton (Mountain – West)
- 1:00 – 8:00 p.m.
- Stoney Creek (Hwy.20 – Gray Rd.)
- 1:00 – 8:00 p.m.
- Stoney Creek (Gray Rd. – Dewitt Rd.)
- 1:00 – 8:00 p.m.
- Stoney Creek (Dewitt – Casablanca)
FEBRUARY – ЛЮТИЙ - 2020
- 1:00 – 8:00 p.m.
- Dundas - Ancaster
- 1:00 – 8:00 p.m.
- Guelph
- 1:00 – 8:00 p.m.
- Brantford - Simcoe
- 1:00 – 8:00 p.m.
- Brantford

Mon. Feb. 3rd
Tues. Feb. 4th
Wed. Feb. 5th
Thurs. Feb. 6th

- Shevchenko Residence
- Burlington (Aldershot – Guelph Line)
- Burlington (Guelph Line – Walkers Line)
- Burlington (Walkers Line – Burloak)
- Hamilton (Hwy. 20 to Westdale)

Friday, Feb. 7th to Fri. Feb. 14th – Revisits -

ST. VLADIMIR’S UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH
855 Barton Street, Hamilton, Ontario
JORDAN LUNCHEON – ЙОРДАНСЬКИЙ ОБІД After the Divine Liturgy and Great Blessing of Water
ON
SUNDAY, JANUARY 19TH, 2020
ALL ARE INVITED TO THE CHURCH AUDITORIUM FOR THE HOLY JORDAN LUNCHEON

(FREE WILL OFFERING)

A HEARTFELT THANK YOU!
 To the handful of dedicated brothers and sisters who
cleaned, dusted, polished the church and church items in preparation
for the Nativity season.
 To the parents who helped our UWAC members prepare
the lovely meal for the celebration of St. Nicholas Day at our parish, the
teachers and students for a very enjoyable St. Nicholas Concert and to the parents
who stayed behind and helped with the dishes and cleanup.
 To Doreen who came out on a Friday and helped me make the kolachi for our Jordan
Lunch, and who helped with the luncheon for Ukrainian School.

СЕРДЕЧНА ПОДЯКИ

Всім батькам які помогли СУК
приготовити смачний обід в день Св. Миколая і вчителям і
студентам Рідної Школи за чудовий Концерт Св. Миколая.

Всім нашим відданими братам і
сестрам які почистали церкву і церковні речі на передодні
Різдвяних Свят.

Сердечна подяка Дорін за її поміч
пекти колачі для Йорданского Обіду.

DONATIONS
Jurychuk, Doreen
Parfeniuk, Dob. Marion

60
300

Yaremko, Rosalie
Walornyj, Mr. R.

400
25

-

December 8 to 22, 2019

Church $30/School $30 Carols
Reno Fund
In memory- Yaremko Family

Demchenko, Susan & Peter
Bryniak, Drs. Steven & Nancy

100
1000

In memory- Mother, Ann Byniak

Skrypniak, Andrew & Lorissa
Smyrniw, Dr. Walter & Lina

220
100

In memory- Departed Family Members

Strathdee, Nadia
Cooke, Jeanette

200
400

In memory- Husband, Barry -2nd yr repose
In memory- Bob Cooke & Family

Chunik, Gail
Fedorczenko, Rocchina

50
100

In memory- Mother, Sylvia Chunik

Werchola, Nina
Kinar, Julia

100
25

Reno Fund
In memory- Husband, Yurij
In memory- Angie Blaschuk

Резиденція Сеньорів ім. Тараса Шевченка
TARAS SHEVCHENKO HOME FOR THE AGED

Христос Рождається!
Славімо Його!

Вiт аємo Вас
З радісним Свят ом Різдва Христ ового,
З Новим Роком т а Богоявленням
Сердечно бажаємo Вам Веселих Свят
Та душевної радост и в цей світ лий час

May God’s Blessings be yours this Holy Christmas Season
And may abundant graces enrich your days
Throughout the coming year.
Christ is Born!
Let us Glorify Him!
Board of Directors

