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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ/SERVICES AND ACTIVITIES  
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОЇСТИНО ВОСКРЕС! 
 

FROM SUNDAY, May 29TH TO SUNDAY, June 27TH, 2021 
 ВІД НЕДІЛІ, 29-ОГО ТРАВНЯ ДО НЕДІЛІ, 27-ОГО ЧЕРВНЯ, 2021 

 

 
 

PENTECOST/ТРОЙЦЯ 

 
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 – 29-ого ТРАВЕНЬ до 27-ого ЧЕРВНЯ 2021 

 
Субота, 29-ого 10:00 рано - Англомовна Св. Літургія – Дія.12:1-11; Ів.8:31-42 
     - Панахида за спокій душ Рідних Родин Мігус, Яременко, і 
       Cooke. 
 
Неділя, 30-ого 10:00 рано - Св. Літургія – Про Самарянку – Дія.11:19-26, 29-30; Ів. 4:5-42 
 
Неділя, 6-ого 10:00 рано - Св. Літургія – Неділя Сліпо Родженого. Дії 16:16-34; Ів. 9:1-38 

 

ЧЕРВЕНЬ 2021 
 

Четвер, 10-ого 10:00 рано - Вознесіння. Дії 1:1-12 і Лк. 24:36-53. 
 
Неділя, 13-ого 10:00 рано - Св. Літургія. Неділя Отців Першого Всел. Собору. Дії 20:16-18, 
       28-36; Ів. 17:1-13 
     - Англомовна Літургія 
 
Неділя, 20-ого 10:00 рано - Пятидесятниця – Тройця – Зелені Свята – Дії 2:1-11;  
       Ів. 7:37-52. 8:12 
 
Субота, 26-ого 10:00 рано - Англомовна Св. Літургія 
 
Неділя, 27-ого 10:00 рано - Св. Літургія. Неділя Всіх Святих – Євр. 11:33-12:2;  
       Мт.10:32-33, 37-38, 19:27-30. 
 

ПОНЕДІЛОК 28-ОГО ЧЕРВНЯ ДО 11-ОГО ЛИПНЯ – ПОЧАТОК ПЕТРІВНИ - ПІСТ 

 
SERVICES – MAY 29TH TO JUNE 27TH 2021 

 
Saturday, 29th  10:00 a.m. - English Divine Liturgy – Acts 12:1-11; Jn. 8:31-42 
     - Panachyda for the reposed loved ones of the Migus, Yaremko and 
       Cooke families. 
 

Sunday, 30th  10:00 a.m. - Divine Liturgy – The Samaritan Woman – Acts 11:19-26,29,30;  
       Jn. 4:5-42 
 

JUNE 2021 

 
Sunday, 6th   10:00 a.m. - Divine Liturgy – Sunday of the Blind Man. – Acts 16:16-34; 
       John 9:1-38 
 
Thursday, 10th  10:00 a.m. - Ascension – Acts 1:1-12; Lk. 24:36-53. 
 
Sunday, 13th  10:00 a.m. - Divine Liturgy/ Fathers of the First Ecumenical Council.  
       Acts 20:16-18, 28-36; Jn.17:1-13. 
 
Sunday, 20th  10:00 a.m. - Pentecost. Green Holy Day. Acts 2^1-11; Jn.7:37-52; 8:12 
 
Saturday, 26th  10:00 a.m. - English Divine Liturgy 
 
Sunday, 27th  10:00 a.m. - Divine Liturgy. All Saints. Heb.11:33-12:2;  
       Matt.10:32-33, 37-38; 19:27-30 
 



MONDAY 28TH OF JUNE -APOSTLES FAST BEGINS TO JULY 11TH – PETRIVKA 
 

From Fr. Wasyl 
 
Item #1 – Provody – Paschal Graveside Visits 
 
Church Tradition calls for these visits to proceed from St. Thomas Sunday till the Ascension. 
However, because of the restrictions and apprehensions caused by this pandemic I will honour 
requests for these visits well into the future. 
 
Item #2 – Pentecost – Green Holy Days 
 
To enhance the sacredness of this Feast Day that marks the historical beginning of the Church of 
Christ – The One, Holy, Catholic and Apostolic Church – The Holy Orthodox Church which orthodox 
Ukrainians also name the Green Holy Days I would encourage all our faithful who view our live-
streaming broadcasts to also, as the church does decorate your “home churches” with greenery in 
honour of the Descent of the Holy Spirit – the Giver of Life. Raise the Lord at least digitally. The 
community of believers can celebrate and worship together. 
 
Item #3 – Parish Food Bank 
 
We continue our community involvement with the Good Shepherd organization, now in the form of 
sorting food at their main warehouse. There remains a great need for food and donations  
Information is being emailed under separate cover. 
 

 
 

MESSAGE FROM THE PARISH COUNCIL PRESIDENT 

Christ is Risen!  Indeed, He is Risen! 

I hope this message finds all of you well, in good health and spirits, as we collectively continue to 

deal with the challenges that the pandemic has presented us with.  We appreciate your 

understanding and adherence to the rules that we established in accordance with the current 

government requirements.   

As you have heard on the news the government will be introducing some changes to the rules per a 

specific timetable. We will adjust our rules accordingly.  However, until such a time we will remain 

in the lockdown mode.  You will be notified of any changes and the relative conditions when they 

become effective.   

As I mentioned in my previous messages, our decisions are made to ensure the safety of our faithful 

which is of foremost importance at this critical time. We strongly feel that our adherence to the 

specific rules has kept our Church community safe to this point and we must keep it that way.  We 

appreciate your understanding and look forward to the time when we can gather as a community 

without specific restrictions.   

Best wishes for your good health and continued Faith.  

Orysia Sushko C.M.  
Parish Council President   



 
ВІСТКА ВІД ГОЛОВИ ПАРАФІАЛЬНОЇ РАДИ 

Христос Воскрес!  Воістину Воскрес! 

Надіюся, що це повідомлення знайде всіх вас в доброму здоровлі та позитивному дусі, оскільки 

ми колективно продовжуємо боротися з викликами, які нам створила пандемія.  Ми оцінуємо 

Ваше вирозуміння і дотримання правил, які ми встановили відповідно до вимог уряду.   

Як ви знаєте з новин, уряд буде вносити деякі зміни правил за конкретним розкладом. Ми 

будемо відповідно усучаснювати наші правила.  Однак до того часу ми залишаємося в режимі 

повного закриття.  Будемо повідомляти Вас про будь-які зміни і відносні умови, коли вже 

будуть дійсними.   

Як я вже згадувала у своїх попередніх повідомленнях, наші рішення зроблені для забезпечення 

наших вірних, що має першорядне значення в цей критичний час. Ми сильно переконані, що 

наше дотримання цих конкретних правил захищало нашу церковну спільноту до цього часу, і 

ми повинні дальше поступати таким способом.  Ми оцінуємо ваше вирозуміння і з нетерпінням 

чекаємо того часу, коли ми зможемо зібратися як спільнота без конкретних обмежень.   

Бажаю всім Вам кріпкого здоров’я і подальшої Віри. 

Орися Сушко,  
Голова Парафіальної Ради 

 

 

 

Holy Pentecost 

Commemorated on June 20 

 

Trinity Sunday - Pentecost - The Descent of the Holy Spirit “If anyone thirsts, let him come to Me 

and drink” (The Lord Jesus - John 7:37) Anyone who has lived upon 

this earth for some time with some awareness has already realized 

that things here are not easy. In the midst of so much beauty, there 

is so much trouble, hardship and worry. The world's beauty seems to 

promise that one can be truly happy on this planet - but there 

always seems to be something lacking. And if one goes pursuing that 

happiness it seems always to elude one. If only we could find it and if 

only it would stay with us! But is such a thing possible? Or is it just 

a temptation – an illusion? 

Today's Feast - the Day of Pentecost, the Descent of the Holy Spirit 

brings us a Gospel reading (John 7:37- 52,8:12) which speak of a 

happiness that lasts and that makes other people happy, too. Jesus 

says: "If anyone thirsts, let him come to Me and drink". It is not only 

water for which people thirst. Jesus offers that which responds to a 

spiritual thirst, a thirst for lasting happiness, a thirst for answers to our hard questions - a thirst 

for meaning. There is a time when it is pleasant to be thirsty! When you know that your thirst will 



soon be satisfied with a nice cool drink - and when you are enjoying that drink, you are happy that 

you were thirsty, and you look forward to being thirsty like that again! It is when you fear that your 

thirst will never be satisfied - that you will die without a drink - that thirst is a fearful and horrible 

thing. Jesus says: “He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers 

of living water”. It is not that followers of Christ never know thirst - but that we know by faith and 

experience which has been proven over and over again, that our thirst will be satisfied. Not only 

that, but we can become channels for satisfying the thirst of others as well. So rich can this 

experience be, that it would be as though rivers of water were flowing through us - living, bright, 

clear, pure, cool water, the kind you want to drink, the kind you want to bathe and swim in to be 

refreshed and clean. 

This promise of the Lord's also shows us the preconditions for receiving this kind of happiness. 

First, we must be thirsty and be aware of our thirst. Then we must discover what it is for which we 

thirst. The Holy Spirit whom Jesus sent into the world from the Father after His Passion, 

Resurrection and Ascension is continually working to bring about this awareness. It is He who 

awakens in us a thirst for real happiness, the kind that is satisfied only by living in communion 

with God and His creation. The Holy Spirit helps us realize how thirsty we really are for that kind of 

life. There is another requirement as well: we must become willing to share this happiness. The 

living Water which satisfies all our thirst does not flow in a selfish, cold, unforgiving, suspicious 

heart. If we are always worried only about ourselves and our needs, we will not notice how God 

continually meets our needs and points us towards lasting and true happiness - the spiritual 

happiness of being connected to Him by faith, mercy and kindness to others. We might pray thus: 

Oh Lord, help me realize how thirsty I really am. Grant me the joy of drinking the living Water, Your 

Holy Spirit and of sharing this living Water with others. Amen. 

Fr. Ihor Kutash 

 

 

Проповідь на свято Вознесіння Господнього 

Слава Ісусу Христу! 
 
Дорогі брати і сестри! Сьогодні Свята наша Православна Церква святкує одне із 12-ти найбільших свят року, 
Свято Вознесіння Нашого Спасителя, Ісуса Христа, на небо. 40 днів після Свого Славного Воскресіння наш 
Спаситель перебував на землі разом із своїми учнями, приготовляючи їх до прийняття Божественної 
благодаті. В сьогоднішній день, Вознесіння Господнього, ми прославляємо закінчення земного служіння 
нашого Господа всьому людству і одночасну Його розлуку з Своїми учнями. В своїй прощальній розмові 
Спаситель говорив до апостолів: «І знов покидаю світ і йду до Отця» (Ів. 16:28). Адже, Воскрес з мертвих, 
перемігши смерть, Спаситель не міг бути на землі. Закінчивши Свій земний подвиг, який доручив Йому Отець 
Небесний, Ісус Христос возноситься на небо та входить в Свою славу, яку Він мав ще до створення світу.  
Після Свого Воскресіння з мертвих і до Його Вознесіння, Христос продовжував навчати Своїх учнів розуміти 
Святе Писання, розповідав їм про Царство Боже. Він промовив до них та й сказав: “ Дана Мені всяка влада на 
небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрeстячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх 
зберігати все те, що Я вам заповів і ото Я перебуватиму з вами повсякчас аж до кінця віку.” (Мт. 27: 18-20) Він 
наголошував на тому, що вони є вибрані учні Його, які будуть проповідувати всьому людству добру звістку 
про Його Славне Воскресіння, будуть відпускати гріхи, хрестити та навчати всьому тому, що Він заповідав. 
Після Воскресіння і до Вознесіння Господь готовив Своїх учнів до великого покликання – апостольського 
служіння, доручаючи їм завершувати Свої діла. 



 
Під час одного із Його явлень Своїм учням, Господь велів їм, щоб вони зібралися в Єрусалимі, Христос 
з’явився їм таємно. При цій зустрічі Спаситель пояснив їм для чого Йому необхідно було постраждати та 
померти за людей. Після цього, Він заспокоюючи їх, від їхньої розлуки, наказуючи їм залишатися в Єрусалимі 
та чекати Утішителя – Святого Духа. Розмовляючи з учениками, Христос вивів їх з міста та пішов до Віфанії, де 
на вершині гори Оливної, зупинившись та підняв руки і благословив апостолів. Учні були вражені тим, що на 
їхніх очах Христос почав віддалятися від них, піднімаючись вище і вище на небо. Несподівано, біля них 
з’явилися два Ангели у світло – яскравому одязі, які говорили до них: «Чого стоїте й задивляєтесь на небо? 
Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо!» (Дії 1: 11). Ангели 
сповістили учням, що Господь знову прийде на землю так несподівано і в усій Своїй Славі, як возносився. 
 
Після ангельських слів апостоли благоговійно поклонилися Господу і з «великою радістю» повернулися до 
Єрусалиму перебуваючи в храмі. У цій події Вознесіння Христового учні раділи і ще раз переконались, що Господь 
є дійсно Бог, Владика неба і землі. В Його Вознесінні була явлена радість, яка полягала в тому, що Господь дав 
обітницю, що Він назад прийде у світ у тій славі, в якій Він вознісся. Це буде закінчення історії людства, закінчення 
спасіння світу. 
 
Як ми бачимо, що на Службі Божій Вознесіння та на іконі, свідком цієї славної події, була Божа Мати. Пресвята 
Богородиця найбільше зa всіх страждала, бачучи Свого Улюбленого Сина висячого на хресті, але тепер Вона 
найбільше від усіх раділа, бачучи Його славу. 
 
Свято Вознесіння являється тим днем, у якому ми згадуємо ту подію, яка сталася майже дві тисячі років тому. 
Вознесіння Господнє має велике значення для людей різного часу і вміщує в собі глибокий догматичний зміст. 
Христос одночасно був Богом і людиною і вознісся на небо, і сів праворуч Бога Отця, тим самим возніс нашу 
людську природу до Божественної оселі на небо, де повинно базуватись наше життя. Апостол Павло говорить: 
«Життя ж наше на небесах, звідки чекаємо Спасителя, Господа Ісуса Христа» (Фил. 3:20). 
 
Ми християни, і коли в нас є промінчик Божественної любові, смирення, співчуття до ближніх, то це означає, що 
ми стараємося жити згідно тих засад, про які говорив наш Спаситель, коли перебував на землі. Джерелом, де ми 
можемо дістати промінчик того світла, яким сіяли ангели під час Вознесіння, є місце, яке називається Храм Божий 
– Церква. Адже Церква є Тіло Христове і наскільки ми є близькі до Церкви, настільки ми є близькі до неба в 
своєму земному житті. Розлучаючись зі Своїми учнями, Господь наказав їм перебувати в храмі і прославляти Бога, 
поки не отримають благодать Святого Духа. Чим частіше ми будемо перебувати у церкві « до неба піднесімо 
серця», ми дістанемо те світло. Господь заповідав нам: «Де двоє чи троє зберуться в ім’я Моє, там і Я посеред 
них» Мт. 18:20 - і коли ми приходимо до храму Божого, то завжди пам’ятаймо, що Господь є присутній тут в 
здійсненні Таїнств. Коли ми, отримуючи всі блага від Господа, Який віддав Самого Себе ради нашого спасіння, 
прийнявши на себе наші немочі та гріхи, лінуємося ходити до церкви, не сповідаємося перед Господом за свої 
гріхи, не дотримуємося постів, то це говорить про нашу байдужість до Господа. 
 
Дорогі у Христі брати і сестри, святкуючи це велике свято Вознесіння, ми повинні пам’ятати, що наш Господь, Який 
Вознісся на небо, Він не залишив нас сиротами, Він залишив нам обітницю Святого Духа, який зійде на апостолів 
та Божу Матір у П’ятидесятий День після Воскресіння, а також Господь залишив Своє Божественне Тіло в таїнстві 
Святого Причастя, щоб з нами нерозривно перебувати, промовляючи: «Я з вами до кінця віку» (Мф. 28:20). 
Молімо Господа сьогодні і завжди, щоб не залишав нас, а зробив причасниками Божественної благодаті, через 
таїнство Святої Сповіді, відпущення гріхів, через причастя Пречистого Тіла і Крові, через надію завжди бути 
учасниками вічної Його Слави. Дбаймо, щоб Вознесіння нашого Спасителя для нас було зміцненням віри, 
утвердженням надії та зігріванням любові. Якщо ми будемо дбати про це, то почуємо з уст нашого Божественного 
Учителя, Який промовить до нас: «Прийдіть наслідуйте Царство, уготоване вам від створення світу» (Мф. 25:34).  
 

Амінь.           Прот. Петро Левко 
Церква Святого Юрія Переможця 



D O N A T I O N S   -   May 1 - 22, 2021 

 
  

   Fedak, Emil & Marilyn 100.00 Easter Pysanka 
  Makarenko, Rev. William & Dobr. Larysa 200.00 Pysanka Offering 

 Rosizky, Walter & Donna 50.00 
 

In memory - Morris Perozak 

Dragan, Luba 150.00 
 

In memory - Anna Stachnyk 

Dmytryshyn, John Paul 500.00 
 

In memory - Mother,Nellie (Anastasia) Dmytryshyn 

Kindraka, Karen 100.00 
   Homonko, Nadia 100.00 
 

In memory - Nadia Peniuk 

Semenchenko, Alex 200.00 To the church & to good health of Father 
Ball, Natalie 25.00 

 
In memory - Nadia Peniuk 

Baryski, Ernie 100.00 
   Kindraka, Alex & Margaret 50.00 
 

In memory - Morris Perozak 

Kindraka, Alex & Margaret 50.00 
 

In memory - Anna Stachnyk 

Kopiak, Mary 50.00 
 

In memory - Nadia Peniuk 

Morton, Shirley 50.00 
 

In memory - Nadia Peniuk 

Bodnitski, Anna 425.00 All Family Members 
 Kuzemczak, Kataryna 50.00 

   Parsons, Carol & Jeremy 100.00 
 

In memory - John & Nettie Parsons 

Sirenko, Vera 60.00 
 

In memory - Nadia Peniuk 

Ball, Leanne 50.00 
   Disyak, Anatoly & Christina 300.00 
   Festeryga, Hon. Justice William & Doris 100.00 
 

In memory - Nadia Peniuk 

Cipywnyk, Harold & Sylvia 150.00 
   Dousko, Catherine 200.00 
 

In memory - Sister, Nadia Peniuk 

Gregorovich, Lesia 40.00 
 

In memory - Nellie Dmytryshyn 

Young, James & Elaine 20.00 
 

In memory - Ray Oleskiw 

Young, James & Elaine 20.00 
 

In memory - Jeanette Cooke 

Young, James & Elaine 20.00 
 

In memory - Walter Smyrniw 

Young, James & Elaine 660.00 
   Sushko Family 100.00 
 

In memory - Nadia Peniuk 

Strus, William & Marion 50.00 
   Ihnatiuk, Fred 250.00 
 

In memory - Olga Ihnatiuk. First Year Repose 

 
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         
               
By  e-Transfer to our church account using:  stvladshamilton@gmail.com  
3. If you wish to enroll in an Automatic Withdraw System, please contact Walter Rosizky at 905-681-1653 

 for further information. 
4. By driving by the church and dropping your envelope into the church mailbox. 

Family Membership:              $140 per member    $280 per family  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


