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ST. VLADIMIR THE GREAT – FEAST DAY JULY 28TH  
 

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 

 
 



LIVE STREAMING 
 
We continue to bring families together through our live stream video enabling them to pray together 
even though they are unable to attend in person. Please join us on Face book (St. Vladimir 
Ukrainian Orthodox Cathedral, Hamilton) or by visiting our website. www.stvladshamilton.com  
 
To arrange for a special service and private live stream video, please call – 289-887-0626 or email 
stvladshamilton@gmail.com  
 
Join us online for Services and Liturgies throughout the week as indicated in this bulletin. 
 
 

ЖИВІ ПЕРЕДАЧІ 
 

Ми подовжуємо передавати наші живі передачі нашим вірним даючи їм нагоди молитися 
разом хоч не в храмі. Запрошуємо вас прилучитися до наших передань через Facebook –  
(St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Cathedral) або через наший веб-зв’язок 
(www.stvladshamilton.com). 
 
Просимо вас звертатися до нашого бюлетеню про порядок богослужінь. Дякуємо. 
 
 
 

 

A GENTLE REMINDER – MEMBERSHIP DONATION DUES 

 

We are reminding our Parishioners that membership donations should be paid by July for each 
calendar year. Please check your financial records or call Walter Rosizky, Financial Secretary @ 
905-466-6090 to check if your membership dues are up to date. 
 
Payments can be made by cheque, e-transfer or through “Donate Now” on the St. Vladimir website. 
Please make a note in the comment section that this money should be allocated for membership 
dues. 
 

Single Member - $140.00 
Family – $280.00 

 
Your membership donation dues are important in ensuring the future existence of our Ukrainian 
Orthodox Church in Canada. 
 
 

ПРИГАДУЄМО 

 
Членські пожертви мають бути в руках парафіяльного скарбника при кінці липня кожного 
року. Просимо вас звернутися до Володимира Розіцького взнати чи ваші пожертви є в 
порядку. 
 
Можна платити або чеками, через e-transfer, чи через “donate now” на наший веб-сторінці. 
Прошу відзначіть що є на членську пожертву. 
 

Осібно - $140.00 
Родина - $280.00 

 
Ваші пожертви продовжують наше існування. Дякую 

 



THE RETURN 
 
With God’s Mercy we, with careful steps, are entering the period of normalizing our liturgical and 
parish life. On Sunday, July 4th, when we will be celebrating “All Saints of Ukraine” the number of 
faithful permitted in our temple is now 60. This in parts is thanks to the citizens of our province 
who have maintained COVID-19 protocols, became vaccinated and in general maintained good 
order in caring for their own health and the health of their loved ones and neighbors. 
 
This pandemic and that what we lived through has shown us new “truths” – priorities. We are not 
the people that preceded the pandemic – we have changed. We now value things differently. Our 
loved ones and our relationship to them has shown to be the most important. Things that we 
thought were needed and valuable have become for all intents worthless or at least not necessary. 
We have realized that life itself and good health are truly God’s gift to humanity – and for this He is 
to be given thanksgiving. 
 
The return is in fact a return to our communal worshiping in our parish church. Many of our 
seniors have now two vaccines, entrance into our temple is still regulated by COVID protocols, ie. 
Wearing masks and social distancing. The church building is disinfected after every worship 
service, etc. 
 
Therefore, my beloved, we welcome your return to our beloved temple so that we can with one heart 
and with one mouth praise, glorify and give thanksgiving to Almighty God for His many mercies. 
 
Remember – registration to services is still needed. 
 
Glory Forever 
Fr. Wasyl 

ПОВЕРНЕННЯ 
 
Слава Ісусу Христу! 
 
З ласки Божої ми вступаємо, з обережними кроками, в нормалізацію нашого церковного і 
парафіяльного життя. З неділі, 4-ого Липня, в якій ми святкуємо “Всіх Святих Землі 
Української” кількість літургічних присутніх зростає до 60-ти душ. Це сталося завдяки жителів 
нашої провінції які змережують урядові постанови відносно пандемії, приймають вакцинації, і 
взагалі зберігають всі порядки щоб зберегти своє здоров’я і здоров’я рідних та сусідів. 
 
Пандемія показала нам що це пере-життя пандемія висвітлило інші ‘правди”. Ми вже не ті 
якими були перед цим зараженням. Ми все тепер оцінюємо по інакшому наші рідні, і зв'язок 
зними, найважливіше за все, речі які ми вважали необхідними стали нам непотрібними. 
Прийняли і пізнали що життя і добре здоров’я є дійсно дари Божі і треба Йому за все дякувати. 
 
Повернення – це фактично повернення до спільної молитви в рідному Храмі. 
 
Велика кількість наших членів-сеньорів вже отримали по дві вакцинації, вхід в храм буде далі 
відбуватися згідно з протоколами пандемії, а це маски і віддаль на 2 метри, храм очищується 
(відбуває дисінфектації по кожній службі), і всі інші приписання. 
 
Отож дорогі мої, будемо вас очікувати в рідному храмі щоб разом з вдячним серцем 
прославляти і дякувати Всевишньому за Його Ласки і Щедроти. 
 
Пам’ятайте записатися в п. Орисі Сушко завчасно. 
 
Навіки Йому Слава, 
о. Василь 



Important Information re the Attendance at Liturgies                      
at Our Cathedral 

 

The Church attendance rules are changing once again and as of June 30th we will be allowed 30% of 
our church capacity which means we can have 60 people in attendance at Liturgies.  The numbers 
have changed but the rules remain the same.   
 
Every attendee must register for EACH SERVICE, Sundays or during the week, and RESPOND TO 
THE HEALTH QUESTIONNAIRE EACH TIME. The fact that you were already registered for a 
previous Service is not sufficient. We need to be assured that attendees do not have any of the health 
issues that would prevent their attendance, as these can change from week to week. These rules 
must be followed to ensure the continued safety of all attendees. 
 
I am pleased to commend Church attendees for paying strict attention to the attendance rules that 
assure the continued safety and security for all. We must continue to enforce the requirements that 
you have received previously and are posted on our website www.stvladshamilton.com  To register or 
for further information please contact Orysia Sushko, Parish Council President, at 289-887-0626 or by 
email.  
 
Thank you for your continued understanding and cooperation. Best wishes for your good health and 
continued Faith. 
 
Orysia Sushko C.M. 
Parish Council President   
 

Важалива інформація в Справі  
Участь в Літургіях в Нашій Катедрі 

 

Правила відносно участь в Літургіях знову міняються, так що із 30-го червня нам буде 
дозволено 30% нашої церковної спроможності, а це означає, що ми можемо мати 60 осіб 
присутніх на Літургіях.  Числа змінилися, але правила залишаються незмінними.   
 
Кожен учасник мусить реєструватися ПЕРЕД КОЖНОЮ СЛУЖБОЮ, чи то в неділю або на 
тижні і рівночасно ВІДПОВІСТИ НА ПИТАННЯ ВІДНОСНО ЗДОРОВ’Я.  То що попередньо 
реєструвалися недостатньо і потрібно повторювати перед кожною Службою коли маєте намір 
прибути до Церкви. Потрібно запевнити, що в учасників намає проблем із здоров’ям, згідно із 
запитаннями, бо стан здоров’я може мінятися кожного тижня. Конечно нам дотримуватися всіх 
правил, щоб забезпечити учасників. 

 
Знову висловлюю вдячність учасникам на Службах за те що звертають увагу на правила, які 
забезпечують всіх присутніх. Конечно потрібно продовжувати увагу на всі вимоги які Ви вже 
давніше одеражали і які являються на нашій весторінці www.stvladshamilton.com   Отож, щоб 
реєстрватися, просимо звернутися до Орисі Сушко, голови Парафіяльної Ради, на телефон 
289-887- 0626, або, stvladshamilton@yahoo.ca.  
 
Дякуємо Вам за Ваше вирозуміння і співпрацю. Бажаю всім кріпкого здоров’я та подальшої 
Віри. 
 
Орися Сушко 
Голова Парафіальної Ради  



SERVICES – JULY – 2021 
 

Sunday, July 4th   10:00 a.m. - Divine Liturgy. All Saints of Ukraine. Rom.2:10-16;   
        Mt.4:18-23 
 
Wednesday, July 7th  10:00 a.m. - Divine Liturgy. Birth of St. John the Baptist. 
        Rom.13:11-14:4; Lk.1:1-25, 57-68, 76,80. 
 
Sunday, July 11th   10:00 a.m. - Divine Liturgy – English - Rom. 5:1-10; Mt.6:22-33 
 
Monday, July 12th   10:00 a.m. - Divine Liturgy – Apostles Sts. Peter and Paul. 
        2 Cor.11:21-12:9; Mt.16:13-19 
 
Sunday, July 18th   10:00 a.m. - Divine Liturgy – Ven. Athanasius. Rom.6:18-23; Mt.8:5-13 
 
Sunday, July 25th   10:00 a.m. - Divine Liturgy – Sts. Theodore and John. Rom.10:1-10;  
        Mt.8:28-9:1 
 
Wednesday, July 28th  10:00 a.m. - Divine Liturgy. St. Equal-to-the-Apostles Vladimir   
        (Volodymyr) the Great. Gal.1:11-19; Jn.10:1-9. 
 

PARISH FEAST DAY 

 
Saturday, July 31st  10:00 a.m. - Divine Liturgy – English – Rom.9:1-5; Mt.9:18-26 
 
 

 

СЛУЖБИ – ЛИПЕНЬ – 2021 
 

Неділя, 4-ого Липня 10:00 рано - Св. Літургія. Всіх Святих Землі Українскої. 
        Рим.2:10-16; Мт.4:18-23 
 
Середа, 7-ого Липня 10:00 рано - Св. Літургія. Різдво Св. Івана Хрестителя.  
        Рим.13:11-14:4; Лк.1:1-25, 57-68. 76.80. 
 
Неділя, 11-ого Липня 10:00 рано - Св. Літургія. Англомовна. Рим.5:1-10; Мт.6:22-33. 
 
Понеділок, 12-ого Липня 10:00 рано - Св. Літургія. Свв.Апостолів Петра і Павла. 
        2 Кор.11:21-12:9; Мт.16:13-19 
 
Неділя, 18-ого Липня 10:00 рано - Св. Літургія. Преп. Атанасія. Рим.16:18-23; Мт.8:5-13. 
 
Неділя, 25-ого Липня 10:00 рано - Св. Літургія. Свв.Теодора й Іоанна.  
        Рим.10:1-10; Мт.8:28-9:1. 
 
Середа, 28-ого Липня 10:00 рано - Св. Літургія. Св. Рівно апостол Володимир Великого 
        Гол.1:11-19: Ів.10:1-9 
 

ХРАМОВЕ СВЯТО 
 

Субота, 31-ого Липня 10:00 рано - Св. Літургія Англомовна. Рим.9:1-5 і Мт.9:18-26. 

 

 



 

Beloved Brothers and Sisters in the Lord, 

On July 12th the Church will celebrate the Feast of Saints Peter and Paul, and on July 13th we will 
celebrate the Synaxis of the Holy Apostles. A hymn from the Orthros for July 13th  says about the 
Apostles: “You preached throughout the entire world that the eternal all-holy Trinity is in 

nature God.” 

The ministry of the Apostles, those who were sent forth by the Lord and strengthened by the Holy 
Spirit, took the Gospel to the corners of the then-known world. For example, Saint Paul, although 
not one of the original twelve, took the Gospel to the Gentile world of Asia Minor, Greece, and Rome. 
Saint Peter also traveled to Rome. Saint Thomas, tradition holds, traveled to India. Saint Andrew 
traveled to Greece and, as tradition holds, established the Church in the city of Byzantium, which 

would later be renamed Constantinople, the See of our Ecumenical Patriarchate. In those places 
and others, the Apostles preached the Gospel and taught and guided the Christians. 

In the Creed, we say we are the “One, Holy, Catholic, and Apostolic Church.” When we call 
ourselves “apostolic” we mean that we continue the work of the Apostles. Each of us has been sent 
forth into the world to proclaim the Gospel to all, and as Archbishop Anastasios of Albania writes, 
echoing the hymn I quoted earlier, to “witness to the living Trinitarian God.” We have received 
the teachings of the Apostles, which the Lord first gave them. We are their successors and continue 
the mission that they began of sharing the Good News throughout the world. 

The Orthodox teaching of “apostolic succession” is more than a linear or genealogical history, “this 
Apostle ordained that bishop, who ordained that bishop,” all the way down to our bishops today. 
Apostolic succession means that our entire Church, with Christ at its head, its hierarchs, 
surrounded by the Priests and Deacons, and with the faithful, continues to preach that which the 
Apostles themselves preached. 

These two feasts, that of Saints Peter and Paul and the Holy Apostles, should inspire us to reclaim 
our missionary zeal with the aim of bringing people to Christ and His Holy Orthodox Church, those 
outside the Church, and those who have drifted away. We should be concerned about the growing 
indifference that many people show toward their Faith and their Church. We should be concerned 
that after three months of comfortably watching services online that people may take their time to 
return to their parishes. This then becomes our challenge: to bear witness to the love of God, to 

show our care for all people in all dimensions of their lives, by being active in the world and sharing 
our many gifts with as many as we can. 

May the Lord’s blessings be upon you, and especially all those who celebrate their Feast Day. 

 

  



Дорогі брати і сестри! 

Що робить голос пастиря близьким і зрозумілим для нас? І що саме зробило можливим 

власне тоді, за князя Володимира Великого, повірити князеві і разом із ним прийняти 

нову віру? 

Не один рік і не одну сотню років готувалася до цього Русь. Десятки, а, може, навіть 

сотні проповідників нової віри – місіонерів – приходили на наші землі. І все ж жодного 

разу хрещення не стало масовим. Все більше й більше людей наверталося до Христа, 

все більше людей переконувалося у правдивості саме того шляху до Бога, яким 

провадить Євангеліє. Але все-таки для рішучого кроку цілого народу чогось бракувало. 

Та ось саме князь, якого знали малі й великі, представник шанованої династії 

Рюриковичів, статус котрого визначало в масовій свідомості не тільки те, що він 

належав до цієї варязької династії, а й те, що він мав за матір руську рабиню, Малушу, 

цей князь, встигнувши наробити чимало помилок у своєму житті, зумів заговорити 

тією мовою, яку русини відчули за свою. 

Мабуть, кожен із вас знає таку ситуацію, коли може прийти якась шанована, 

авторитетна людина, говоритиме до тебе, а ти все одно відчуватимеш якийсь холодок 

відчуження в спілкуванні, відчуватимеш внутрішній бар’єр. Аж раптом з’являється 

зовсім незнайомий чоловік, котрого ти бачиш уперше в житті, і говорить речі, які 

нібито тобі не дуже близькі, в чомусь ти б з ним навіть сперечався, але ти відчуваєш, 

що це – своя людина, на яку можна покластися. Людина певна. І ти поволі схиляєшся 

до її думки, а може, навіть у цій розмові, не полемізуючи, визнаєш її правоту. 

Важко пояснити це суто психологічними моментами, талантом навіювання. 

Найчастіше нас переконує у щирості співрозмовника те, що він не творить перед нами 

штучний образ (імідж), не хизується собою. Він правдивий. Він говорить своїм голосом, 

і ми цінуємо й шануємо його за це. 

У наш час ми маємо так багато прикладів, коли людина говорить чужим голосом, коли 

вона грає перед нами, вдає щирість, коли в кожному елементові міміки цієї людини 

нам відчутне її бажання сподобатися нам і переконати нас. І саме того, що ця людина 

уникає, і бракує нам, аби їй повірити, відвертости? 

За що наш народ цінується іншими? Чому часто українці ставали героями творів 

російських, польських письменників, а наш гетьман Іван Мазепа став улюбленим 

персонажем англійських і французьких поетів? Саме тому, що ми вміли бути щирими і 

цілісними особистостями. Вміли, повіривши, відстоювати свою віру до кінця. 

Саме це властиве для князя Володимира. Не випадково сьогоднішній тропар порівнює 

його з апостолом Павлом. Бо так само, як і апостол Павло, і він зумів вчинити чимало 

гріхів, за які не раз, напевне, згодом картав себе ? за женолюбство, жорстокість, любов 

до розкоші. Але прихід до Христа перевернув усе його життя. Він – сильна людина, 

князь, воїн – зумів перемогти найголовнішого, найпідступнішого ворога – самого себе, 

свої людські слабкості. Він зумів здійнятися над ними та піти далі просто й несхибно, 

визнаючи свої провини, схиляючи свою горду голову перед Спасителем світу. 



І саме тому, що його знали здавна, саме тому, що знали і ці його гріхи молодости, і 

вади, і слабкості, наші предки були переконані радикальністю змін у його житті й 

пішли слідом за ним. Наче вівці за своїм пастирем. 

Інколи недоброзичливці кажуть: «Та це ж літописець просто не пише про те, що русини 

опиралися запровадженню християнства. А насправді хіба ж змогли б кияни 

одностайно піти хреститися за Володимиром?» Але коли траплялися поганські бунти, 

літопис правдиво пише про це. Пише, як у Новгороді дядько Володимира, посадник 

Добриня, хрестив тамтешніх жителів вогнем і мечем. Правдиво пише про бунти, які 

здіймалися волхвами в суздальській землі. А про якісь акти опору християнству на 

Руській землі, тобто в Києві та його околицях, немає ані слова. 

І завдяки цьому ми теж можемо повірити, що наші предки зуміли прийняти голос 

великого князя саме за голос пастиря. Це справді дивно: він бо ж не був пастирем, не 

був не тільки єпископом, але й священиком. Однак сьогодні на богослужінні 

рівноапостольному Володимирові читається євангельське зачало, яке звичайно 

виголошується у дні пам’яти святителів, тобто святих єпископів, що керували своєю 

помісною церквою. 

Великий князь Володимир не був священнослужителем – і все ж визнається за пастиря, 

рівного апостолам у своєму подвизі. В цьому сучасна Церква бачить для себе джерело 

натхнення. Бо нині потрібно не тільки добрих пастирів – не менш потребує Церква, 

потребує наш народ звичайних мирян, добрих і щирих мирян. Бо ніщо так не завдає 

шкоди Церкві, не відштовхує від неї народ, як людина, котра представляє себе 

християнином, демонстративно хреститься перед телекамерами, часто посилається на 

Святе Письмо, але в той же час бере хабарі, діє нещиро, виявляє слабкість характеру, 

не вміє добитися справедливости в державі, зраджує друзів. 

Церква закликає кожного з нас іти шляхом апостолів: наслідувати в житті Христа, 

реалізуючи в собі образ і подобу Божі, які б віддзеркалювали євангельські чесноти і 

переконували інших людей. Щоб наш голос, наш з вами голос, ? слабенький, здавалося 

б, спільний голос невеликої християнської спільноти, зумів залунати, як голос пастиря. 

Пастиря, якого чують, якому коряться вівці, бо знають одне: він веде дорогою правди, 

дорогою спасіння. Амінь. 

Автор: Архиєпископ Ігор (Ісіченко) 

 

 

MEMORY ETERNAL - ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ  

It is with profound sadness, that we inform you of the falling asleep in the Lord 

of Father Ihor Okhrimtchouk, parish priest of Assumption of the Blessed Virgin 

Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa, at the age of 51. We offer our sincere 

condolences to Father Ihor's wife, Dobr. Jennifer and their two children, Taras 

and Maryana. Our consolation is Christ, His Bright Resurrection which is the 

triumph over death; and the promise of His return. With the Saints give rest O 

Lord!  

Зо святими упокой Христе душу раба Свого єрея Ігоря. 



D O N A T I O N S   -   May 28 – June 25, 2021 

 
  

   Chunik,Gail 300.00 
   Fedak, Jaroslaw & Joan 100.00 
   Migus, Lucy 300.00 
 

In memory - Yaremko Family 

Stachnyk, Olia 100.00 
 

In memory - Anna Stachnyk 

Yaremko, Rosalie 100.00 Thanks to all who remembered sister, Jeanette Cooke 
Vlascov, Valerie 50.00 

 
In memory - Father, Michael Vlascov 

Vlascov, Valerie 50.00 
 

In memory - Mother, Nadia Vlaskov 

Parfeniuk, Dobr. Marion 50.00 
 

In memory - Nadia Peniuk 

Parfeniuk, Dobr. Marion 500.00 Reno Fund 
  Stasiuk, Stephen & Bernice 50.00 Easter Pysanka 
  Peniuk, Daniel & Susan 500.00 

 
In memory - Mother, Nadia Peniuk 

Powers, Dr. Peter & Eugenia 800.00 
   Kinar, Julia 25.00 
 

In memory - Morris Perozak 

Kindraka, Alex & Margaret 50.00 
 

In memory - Nadia Peniuk 

Parker, Kathleen 100.00 
 

In memory - John Mykytyshyn -1st Year Repose 

Manko, Maria 50.00 
 

In memory - Brother, Ivan Vasylyshyn 

Manko, Maria 50.00 
 

In memory - Father, Myhailo Vasylyshyn 

Moorhouse, John 50.00 
 

In memory - Morris Perozak 

Moorhouse, John 50.00 
 

In memory - Mother, Helen Mary Moorhouse 

Moorhouse, John 50.00 
 

In memory - Walter Smyrniw 

Moorhouse, John 50.00 
 

In memory - Eric Gelling Moorhouse, Justice of  

 
  

  
     Supreme Court of Canada 

Stachnyk, Walter 100.00 
 

In memory - Wife, Anna Stachnyk 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


