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MAMA 
 

O gaping earth! 
Receive the body formed from you by the name of God 
again returning to you asto its mother. 
What has been made in God’s image The Creator has al-
ready reclaimed; receive, then this body as your own. 
 
How many times have our Ukrainian Orthodox clergy re-
cited these words at the funerals of Ukraine’s fallen sons 
and daughters since the “northern plagues” enveloped 
our ancestral homeland, which from time immemorial, 
have addressed as Nenka-Mother. 
 
To the Ukrainian nation, next to Almighty God and His 
Saints, have deemed Mother as sacred. She gives birth to 
new life, she feeds and nurtures it, she comforts and pro-
tects it, she will lay down her life for it. The very word 
“mother,” in the ethos of the Ukrainian nation, has no 
definition that can be found in any dictionary. Mother 
transcends any earthly notion or concept, because Mother 
belongs to the inner and nondescript workings of the 
heart. This notion has imbued the very heart and soul of 
the Ukrainian nation. 
 

Even in these very dark times, we see this in the treat-
ment of the enemy who desecrated Ukrainian law.  
Ukraine pleads with the northern barbarians, with  
murderers and hypocrits, to repatriate the thousands of 
bodies of their fallen trespassers through the neutral 
agency of the International Red Cross, but to no avail.  
Rail cars are filled with corpses to be repatriated. 
 
The captured are few, not threatened, and are even  
permitted to contact their mothers to alleviate their 
mother’s pain and anxiety and inform them that they are 
alive and treated with compassion. 
 
This is how the Ukrainian heart works. It’s a mother’s 
heart; a  heart that feels, understands and relates to pain 
and sorrow. This heart was tempered by invasions, wars, 
famines, and all manner of disasters. The entire world is 
now bearing witness to this heart, a heart which is  
courage and love, for it desires to nurture Life. 
 
May All-Mighty God bless His children of Ukraine with 
His Mercy and Grace and restore to them peace and  
comfort. Beloved, pray unceasingly that our prayers be 
answered and the Peace of the Lord descend on all who 
glorify His Name. 

With Christ our Lord,  Fr. Wasyl

ПОМІЧ УКРАЇНІ   Ми сильно затурбовані ситуацією 
в Україні. Звертаємося до Вас за речами, які можуть 
бути відправлені безпосередньо, щоб допомогти 
нашим братам і сестрам в Україні. Ця ліста постійно 
міняється, тому просимо слідити за нашою інформа-
цією на нашій вебсторінці. Можна залишати речі в 
нашому шкільному будинку в неділю, 6-го від 9-ої 
рано до 2-ої год. і в середу 9-го березня від 10-ої рано 
до 2-ої год. Ми очікуємо Вашу підтримку.  
 
Грошеві пожертви можна надсилати на скідуючі  
адреси:  
Canada-Ukraine Foundation Ukraine Humanitarian  
Appeal - www.cufoundation.ca 
також 
Canadian Red Cross - Ukraine Humanitarian Crisis  
Appeal - www.redcross.ca 
 
Прошу зв'язаться зі мною безпосередньо на телефон 
289-887-0626 або на електронну пошту stvladshamil-
ton@yahoo.ca, якщо у вас є які-небудь питання. 
 
ПАНДЕМІЯ   Прийміть мою щиру подяку за вашу 
увагу та співпрацю протягом усього часу нашого ді-
яння справ пандемії.  Наша екзекутива часто схо-
диться і ми робимо все можливе, щоб наших вірних 

забезпечити коли вони в церкві.  Дотримання вами 
процесу реєстрації та, коли було потрібно, надання 
доказу вакцинації свідчить про ваше повне розуміння 
та підтримку нашої екзекутиви.  Мені особисто дуже 
приємно спілкуватися з Вами протягом цього процесу. 
 
Вам напевно відомо, що із 1-го березня правило на 
доказ вакцинаціі відтягнено провінційним урядом.  
Наша екзекутива розглянула цю інформацію, і ми ви-
рішили дотрумватися цього нового правила. Тому ми 
більше не будемо просити у вас підтвердження вакци-
нації. Однак необхідно зареєструватися, якщо ви ба-
жаєте бути на Літуріях. Всім присутнім буде потрібно 
відповісти на питання щодо COVID-19, коли будуть 
реєструватися і температура буде знята, коли ви при-
будити до Церкви. Ви повинні зареєструватися зазда-
легідь, як це було нашою процедурою до цього часу.  
Інформація про реєстрацію залишається незмінною. 
Ви можете зв'язатися зі мною по телефону 289-887-
0626 або електронною поштою -  
stvladshamilton@yahoo.ca 
 
РІЧНІ ЗБОРИ   У зв'язку з ремонтами не доступність 
принміщення відкладаємо наші річні збори. Авдито-
рія в даний час недоступна, як також примішення в 
будинку Української школи. Надіємося, що ми змо-

From the Parish Counsil  Ì  Від Церковної Управи
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жемо провести ці збори в травні.  Будемо повідом-
ляти Вас про хід праці. 
 
СОБОР УПЦК   Собор нашої церкви, УПЦК, плану-
ється з 15 по 18 червня, 2022 р.  На даний момент де-
легати з нашої околиціі будуть збиратися в Торонті.  
Якщо ви зацікавлені бути делегатом на цей Собор 
прошу зв'язатися зі мною, щоб отримати детальну 
інформацію. 

Орися Сушко, Голова Парафіальної Ради 
 
ASSISTANCE FOR UKRAINE   We are extremely con-
cerned about the current situation in Ukraine. We are ap-
pealing for items and supplies that can be sent directly to 
those in need. This list of items is constantly changing, so 
please follow the information on our website. Donations 
can be left at the Ukrainian School building this coming 
Sunday, March 6th at Church until 1 p.m. and Wednes-
day, March 9th from 10 a.m. to 2 p.m. Subsequent dates 
and times to be announced. We look forward to your 
support at this critical time.   
 
Monetary donations may be made as follows: 
Canada-Ukraine Foundation Ukraine Humanitarian  
Appeal - www.cufoundation.ca 
as well as  
Canadian Red Cross - Ukraine Humanitarian Crisis  
Appeal - www.redcross.ca 
 
Please contact me directly at 289-887-0626 or  
stvladshamilton@yahoo.ca if you have any questions. 
 
PANDEMIC UPDATE   Please accept my sincere grat-
itude to our faithful for your consideration and coopera-
tion throughout the changing rules of the pandemic. Our 

executive meets frequently to assure that we are doing 
all we can to provide a safe place for our faithful to wor-
ship. Your compliance with the registration process and 
providing proof of vaccination when requested is indi-
cative of your patient understanding and support of our 
executive. It is most rewarding to me personally to com-
municate with our faithful throughout this process. 
 
You are all aware of the fact that as of March 1st the “no 
proof of vaccination” rule became effective in Ontario. 
Our executive considered this information and we have 
decided to abide by this new rule. Therefore, we will no 
longer be asking for your proof of vaccination. However, 
it is still necessary to register if you wish to attend 
Church. All the faithful will be asked the relative 
COVID-19 questions when registering and temperatures 
will be taken when you arrive at Church. You must reg-
ister in advance as has been our procedure. Registration 
information remains the same. You may contact me by 
telephone at 289-887-0626 or e-mail at 
stvladshamilton@yahoo.ca. 
 
ANNUAL MEETING   Due to the renovations and lack 
of accessibility our annual meeting has been postponed. 
The auditorium in not accessible at this time, nor is the 
large room in the Ukrainian School building as it is being 
used for storage. We hope to be able to hold the annual 
meeting in May and will keep you informed.  
 
UOCC SOBOR   The UOCC Sobor is scheduled to take 
place June 15 to 18th. At this point the plan is for del-
egates from our area to congregate in Toronto. If you are 
interested in attending, please contact me for detailed in-
formation. 

Orysia Sushko, Parish Council President

I'm not one to post anything personal, but I can't let this one go.  
As a first generation Canadian born of Ukrainian parents, my memories 
take me back to my upbringing before the fall of the Soviet Union. My 
childhood was focused on maintaining 'our' traditions - so I took Ukrainian 
dance lessons, sang in a Ukrainian choir, went to Saturday language school, 
made pysanky at Easter.... And all of this was grounded in the Church.  
The trident of the Ukrainian coat of arms is disputed in its symbolism. 
Today, two theories stand out. First, the trident spells out the word 'Volya' - 'Freedom'; and second, it is seen by some as a 
symbol of the holy trinity.  
So, today I send my thoughts and prayers to my ancestral homeland, to family, friends and colleagues. I stand tall and 
proud with you. #ukraineconflict #ukrainerussia #ukraineinvasion #freedom #prayerispowerful 
 

Tamara Makarenko, Independent Director & Advisor (Governance, Risk, Integrity)
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неділя, 6‑го березня | Св. Літургія   10:00 рано 
Неділя сиропусна, прощена. Спомин Адамового вигнання з раю. Голос 4. Апостол Рим. 13:11‐14:4. 
Євангелія Мт. 6:14‐21.  
 
неділя, 6‑го березня | Вечірня веспроящення   6:00 веч. 
 

ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
 

середа, 9‑го березня | Св. Літургія Ранішосвячених Дарів   6:00 веч. 
 
субота, 12‑го березня | Св. Літургія   10:00 рано 
Теодорова Субота. Апостол Євр. 1:1‐12. Євангелія Мк. 2:23‐3:5. Служба в Каплиці Св. Покрови. 
 
неділя, 13‑го березня | Св. Літургія (В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ)   *** 9:30 рано через ігру в стадіоні *** 
Перша неділя Великого посту. Торжество Православ’я. Голос 5. Апостол Євр. 11:24‐26, 32‐12:2. 
Євангелія Ів. 1:43‐51.  
 
середа, 16‑го березня | Св. Літургія Ранішосвячених Дарів   6:00 веч. 
 
субота, 19‑го березня | Св. Літургія   10:00 рано 
Задушна субота. Апостол Євр. 3:12‐16. Євангелія Мк. 1:35‐44. Служба в Каплиці Св. Покрови. 
 
неділя, 20‑го березня | Св. Літургія  10:00 рано  
Друга неділя Великого посту. Свт. Григорія Палами, архієп. Фесалонікійського. Голос 6. Апостол 
Євр. 1:10‐2:3. Євангелія Мк. 2:1‐12.  
 
середа, 23‑го березня | Св. Літургія Ранішосвячених Дарів   6:00 веч. 
 
субота, 26‑го березня | Св. Літургія  10:00 рано (В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ) 
Задушна субота. Апостол Євр. 10:32‐38. Євангелія Мк. 2:14‐17. Служба в Каплиці Св. Покрови. 
 
неділя, 27‑го березня | Св. Літургія  10:00 рано  
Третя неділя Великого посту, хрестопоклонна. Голос 7. Апостол Євр. 4:14‐5:6. Євангелія Мк. 8:34‐9:1.  
 
середа, 30‑го березня | Св. Літургія Ранішосвячених Дарів   6:00 веч. 

Служби БЕРЕЗЕНЬ 2022 Р.Б.БЕРЕЗЕНЬ 2022 Р.Б.

Sunday, March 6th | Divine Liturgy   10:00 AM 
Cheesefare Sunday. Tone 8. Epistle Romans 13:11‐14:4. Gospel of St. Matthew 6:14‐21. 
 
Sunday, March 6th | Forgiveness Vespers   6:00 PM 
 

BEGINNING OF GREAT LENT 
 

Wednesday, March 9th | Liturgy of Presanctified Gifts   6:00 PM 
 

Saturday, March 12th | Divine Liturgy 10:00 AM  
Theodore Saturday. Epistle Hebrews 1:1‐12. Gospel of St. Mark 2:23‐3:5. Service in the Chapel of The Holy 
Protection. 

SERVICES MARCH 2022 A.D.MARCH 2022 A.D.   
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The season of Great Lent is the 
time of preparation for the feast 
of the Resurrection of Christ. It is 
the living symbol of man’s entire 
life which is to be fulfilled in his 
own resurrection from the dead 
with Christ. It is a time of re-
newed devotion: of prayer, fast-
ing, and almsgiving. It is a time 
of repentance, a real renewal of 
our minds, hearts and deeds in 
conformity with Christ and his 
teachings. It is the time, most of 
all, of our return to the great 
commandments of loving God 
and our neighbors. 
 
In the Orthodox Church, Great 
Lent is not a season of morbidity 
and gloominess. On the contrary, 
it is a time of joyfulness and purification. We are called 
to “anoint our faces” and to “cleanse our bodies as we 
cleanse our souls.” The very first hymns of the very first 
service of Great Lent set the proper tone of the season: 
 

Let us begin the lenten time with 
delight ... let us fast from passions 
as we fast from food, taking 
pleasure in the good words of the 
Spirit, that we may be granted to 
see the holy passion of Christ our 
God and his holy Pascha, spirit-
ually rejoicing. 
 
Thy grace has arisen upon us, O 
Lord, the illumination of our 
souls has shown forth; behold, 
now is the acceptable time;  
behold, now is the time of  
repentance. (Vespers Hymns) 
 
It is our repentance that God  
desires, not our remorse. We  
sorrow for our sins, but we do so 
in the joy of God’s mercy. We 

mortify our flesh, but we do so in the joy of our  
resurrection into life everlasting. We make ready for  
the resurrection during Great Lent, both Christ’s  
Resurrection and our own.

Sunday, March 13th | Divine Liturgy (ENGLISH LANGUAGE)  *** 9:30 AM *** 
*** due to 3 p.m. hockey game at Tim Horton's Field *** 
Sunday of Orthodoxy. Epistle Hebrews 11:24‐26, 32‐12:2. Gospel of St. John 1:43‐51.  
 
Wednesday, March 16th | Liturgy of Presanctified Gifts   6:00 PM 
 
Saturday, March 19th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Soul Saturday. Epistle Hebrews 3:12‐16. Gospel of St. Mark 1:35‐44. Service in the Chapel of The  
Holy Protection. 
 
Sunday, March 20th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Second Sunday of Great Lent. St. Gregory Palamas. Tone 6. Epistle Hebrews 1:10‐2:3. Gospel of  
St. Mark 2:1‐12. 
 
Wednesday, March 23rd | Liturgy of Presanctified Gifts   6:00 PM 
 
Saturday, March 26th | Divine Liturgy 10:00 AM (ENGLISH LANGUAGE) 
Soul Saturday. Epistle Hebrews 10:32‐38. Gospel of St. Mark 2:14‐17. Service in the Chapel of The Holy 
Protection. 
 
Sunday, March 27th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Second Sunday of Great Lent. Veneration of The Holy Cross. Tone 7. Epistle Hebrews 4:14‐5:6.  
Gospel of St. Mark 8:34‐9:1. 
 
Wednesday, March 30th | Liturgy of Presanctified Gifts   6:00 PM 

Great Lent

Ì
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Великий піст – найкраща пора року. І якщо хтось 
вважає, що його початок віщує всілякі обмеження та 
заборони, то глибоко помиляється. Адже Великий 
піст – це подорож, паломництво до великої пасхаль-
ної радості, а хіба буває дорога без труднощів? 
 
Як і належить будь-якій подорожі, пасхальне палом-
ництво готує багато цікавих зустрічей і подій. А 
труднощі та скорботи, які виникатимуть дорогою, 
розчинятимуться радістю нашого сходження.  
Мільйони віруючих в усьому світі вирушають у цю 
подорож, яка приведе їх до світлого торжества  
Христового Воскресіння. 
 
Розквітнути душею, принести Господу духмяні 
квіти християнських чеснот – ось мета духовного  
паломництва. Саме тому Церква у своїх гімнах  
називає Великий піст духовною весною. 
 
У перші чотири дні Великого посту головна подія 
для православних – читання в церкві Великого по-
каянного канону преподобного Андрія Критського, 
коли при світлі свічок у напівтемряві православного 
храму лунатимуть слова глибокого покаянного 

плачу та зворушливого моління перед Богом про 
помилування. 
 
Читайте також: Великий канон преподобного Андрія 
Критського 
 
Покаяння – основний мотив Великого посту, головна 
справа на шляху до свята. До цього нас спонукає 
Церква з перших днів великоднього паломництва. 
 
У суботу першої седмиці ми вшановуємо пам’ять ве-
ликомученика Феодора Тирона, який допоміг візан-
тійським християнам дотриматися посту, звелівши 
замість осквернених ідоложертовною кров’ю харчів 
їсти коливо (відварена пшениця з медом). 
 

Перша неділя Великого посту –  
Торжество Православ’я     

Саме цього дня у 842 році відбулося церковне свят-
кування, встановлене візантійською царицею  
Феодорою на честь відновленого вшанування святих 
ікон. Це торжество перемоги Істини над неправдою, 
а також нагадування про те, що кожна людина є  
образом Божим. І щоб цей образ проявився в нас у 
всій повноті, ми повинні очищати себе від гріхів. 
 
Сходячи щодалі вище на шляху до Великодня, ми 
не забуваємо і про наших спочилих братів і сестер. 
Молитися за їх упокій Церква буде три суботи  
поспіль – другу, третю і четверту. Ця молитва – свід-
чення нашої любові до ближніх, адже після смерті 
вони не зникають, а ми не викреслюємо їх із нашого 
життя. Любов вічна! 
 

Друга неділя Великого посту 
Другої неділі Великого посту ми дізнаємося про  
таємницю Божественного світла, що осяває святих, 
які очистилися молитвою і постом. Про нього в XIV 
столітті учив святитель Григорій Палама, пам’ять 
якого вшановується цього дня. Це світло Преобра-
ження – світло слави «майбутнього віку». 
 
У другу неділю Великого посту Свята Православна 
Церква відзначає Собор усіх преподобний отців 
Києво-Печерських, що почивають у Ближніх  
(Антонієвих) і Дальніх (Феодосієвих) печерах. 
 

Третя неділя Великого посту 
Дві седмиці позаду. І з цієї висоти нам уже видно 
Хрест Спасителя, без якого неможливе Воскресіння. 
Тому третій тиждень – Хрестопоклонний. На  
середину храму виноситься Святий Хрест, якому  
ми вклоняємось і який шануємо як знаряддя  
нашого спасіння.

Великий Піст

Ì
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Молитву за Україну - Prayer for Ukraine
Святійший Владика благословив читати цю молитву, 
що читається під час літургії або молебню в дні не-
спокою та нашестя ворогів на Державу і Вітчизну 
нашу: 
 
Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний тво-
риш чудеса. Поглянь в милості і щедротах на смирення 
рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас: бо 
вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити 
державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже,  
Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і 
нехай до нас будуть додані слова, сказані Мойсеєм: 
будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, 
бо Господь переможе за нас. 
 
Так, Господи Боже, Спасителю наш, не 
пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх 
і не відвертайся від нас гнівом Своїм, 
але в милості і щедротах Твоїх відві-
дай смиренних рабів Твоїх, що до 
Твоєї милості припадають: повстань 
на допомогу нам і подай воїнству 
нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. 
Погуби наміри і неправедні насмі-
лення тих, хто йде на нас війною. 

Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб 
як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах 
розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі 
думки знищити державу нашу Українську. Господи, втихо-
мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. 
Поверни їм пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто проти-
виться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів 
лютих, які вселять в них страх і пам’ять про те, що і вони 
себе християнами називають. 
 
Нехай же Господи буде воля Твоя над нами і, якщо 
Твоє Провидіння буде таким, щоб покласти воїнам 

нашим у битві за Віру і Україну душі свої, то і їм 
прости гріхи їхні, і в день праведного Твого 
Суду подай вінці нетління. Але віримо і 
молимось Тобі Великодаровитий,  
Господи, що ти захистиш, втихомириш 
і напоумиш та до спокою приведеш 
всіх. Бо Ти єси захист і перемога, і 
спасіння, для тих хто надіється на 
Тебе і Тобі славу возсилаємо 
Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь! 

The Metropolitan blessed to read this 
prayer, which is read during the Divine 
Liturgy or prayer service in times of  
anxiety and invasion of our country by our 
enemies: 
 
O Lord God of our salvation, You are the Only One who 
works miracles. With mercy and compassion, look upon the 
humility of Your servants, hear us and have mercy on us: for 
our enemies have gathered upon us to destroy us and de-
stroy our state and our sanctity. Help us, God our Savior, and 
deliver us, for the glory of Your name, and may the words 
spoken by Moses be added to us: be bold, stand and see sal-
vation from the Lord, for the Lord will win for us. 
 
Yes, O Lord God our Savior, do not soften the iniquities and 
untruths of your people, and do not turn away from us with 
your wrath, but in your mercy and bounties visit your humble 
servants, who fall to Your mercy: rise to our aid and bestow 
our armies with the power of Your name that we may regain 
our freedom. Destroy the intentions and unrighteous ridicule 
of those who are at war against us. 
 

We pray to you, Lord of our peace and 
tranquility, that as the smoke vanishes, so 

let our enemies vanish, and as the dust 
crumbles from the face of the wind, so let their 

evil thoughts dispel to destroy our Ukrainian state. 
Lord, calm those who oppose your commandments 

and decrees. Return to them the memory of Your command-
ment: Blessed are the peacemakers, for they shall be called 
sons of God. And for those who oppose this commandment 
of yours, send the sorrow of angels to inspire in them fear 
and remembrance of why they call themselves Christians. 
 
May Thy will be done over us, and if Thy Providence be such 
as to lay down our souls in the battle for our faith and for Uk-
raine, then forgive their sins, and on the day of your righteous 
Judgment, forgive them for their sins. But we believe and 
pray to You greatly, Lord, that you will protect us and bring ev-
eryone to peace. For you are a defense and victory and sal-
vation, for those who trust in you and glory to you send glory 
to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and 
forever and ever. Amen!
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ADULT CHRISTIAN EDUCATION CLASSES  
 

will take place on Monday, March 7th and Monday, 
March 21st, immediately following the  

 

AKATHIST TO OUR LORD JESUS CHRIST.  
 

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

tices from Apostolic times until the First Ecumenical 
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.

UWAC ANNUAL COLLECTION FOR 
EASTER FLOWERS 

 
We have come through a second year of the COVID-19 
pandemic and adapting to seeing each other. Another 
year has passed since members of our UWAC, Lesia 
Ukrainka Branch, were able to meet and continue some 
of our fundraising activities. One of these activities is 
raising money for our flower fund to decorate our 
church, especially at Easter and Christmas.   
 
We are once again holding our annual collection to buy 
flowers for Easter this year. Please consider making a 
donation so that we may beautify our church for the 
Easter Holiday. 
 
Please consider one of the following ways to make your 
donation: 
1)  In person, either by cheque or cash if you are able to 
attend a church service 
2)  Mail your membership to 855 Barton Street East, 
Hamilton ON L8L 3B4 
3)  Electronic transfer deposit to our account  
uwachamilton@gmail.com   
 
The electronic transfer was set-up with no password. In 
the memo section, please make a note that this is your 
2022 Flower Donation. The Treasurer receives notifica-
tion of the transfer the moment it is deposited into the 
UWAC Lesia Ukrainka Branch account. Your bank  
notification will act as your receipt. 
 

Eroslava Evanetz, President 
UWAC Lesia Ukrainka Branch, Hamilton

РІЧНА ЗБІРКА СОЮЗУ УКРАЇНОК 
КАНАДИ НА ВЕЛИКОДНІ КВІТИ 

 
Ми вже пройшли другий рік пандемії COVID-19 і 
пристусовуємося до зустрічі один з одним. Минув 
ще один рік з того часу, як члени нашого Союзу 
Українок Канади, Відділу ім. Лесі Українки, змогли 
зустрітися та продовжити частину нашої збіркової 
акції. Одним з тих заходів це збірка квіткового 
фонду, щоб прикрасити нашу церкву, особливо на 
Великдень і Різдво.   
 
Ми знову цього року збираємо фонди, щоб купити 
квіти на Великдень. Просимо вашої пожертви на цю 
ціль, щоб прикрасити нашу церкву на Великодні 
свята.   
 
Можна скласти пожертви слідуючими способами: 
1)  Персонально, чеком або готівкою, як що ви  
буваєте в Церкві. 
2)  Поштою на адаресу церкви – 855 Barton St. E., 
Hamilton ON L8L 3B4 
3)  Електронно через рахунок 
uwachamilton@gmail.com 
 
Електронна можливість немає визначного слова. В 
нотатку просимо згадати, що це пожертва на Квіти 
2022 р. Наш скарбник одержить вістку про Вашу 
пожерву в той сам час коли Ви це зробити. Ваша 
банкова трансакція буде служити як поквітовання. 
 

Ерослава Іванець, Голова 
СУК, Відділ ім. Лесі Українки

2022 CALENDARS  If you are unable to pick yours up, please contact stvladshamilton@gmail.com to 

have your calendar delivered or mailed to you. Thank you. 
 

2022 КАЛЕНДАРІ  Якщо ви не можете особисто відвідувати церкву, будь ласка, вислати прохання за 

адресою stvladshamilton@gmail.com, щоб доставити її або надіслати вам поштою. Дякую.



РЕМОНТНІ РОБОТИ ТРИВАЮТЬ! 31-го січня почалося 
будівництво, необхідних для завершення реконструк-
ції. 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 
знаками будівництва через цей процес. Щиро дякуємо 
вам за ваше розуміння.

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 february 28, 2022 
 

Leanne Ball $50 
Lesia Gregorovich $50  Renovation Fund,  

In memory of Jeannie Osmak 
Ken & Lucy Halyk $50  Church Kolyada 
Zina Mayewska $100  Бл. пам. мужа Петра і сина Олександра 

Маєвський, батьків Василя і Марію Щепель, 
сестра Марія і муж Микола Нечай 

Ihor & Iryna Polulyahova $200 
Ken & Carol Theal $300  Renovation Fund,  

In memory of Dr. Walter Smyrniw 
Valerie & David Grzesiak $100  In memory of Ivan & Jennie Kubrak 
Margaret Kindraka $400 
Anna Kit $500  Renovation Fund 
Mary Kopiak $150  Kolyada 
Andy & Lorissa Skrypniak $1,000  Renovation Fund 
Dan & Mary Adamson $150  Renovation Fund 
Leanne Ball $25  In memory of Joseph Borsellino 
Sushko Family $100  In memory of Joseph Borsellino 
Darlene & John Choma $100  Kolyada 
Darlene & John Choma $100  Renovation Fund 
Alex & Heather Moroz $150  Renovation Fund 
Vera Sirenko $110  Renovation Fund 
Alex & Debra Zawhorodny  $80  In memory of father Ivan 
Victor Chupil $50  In memory of Wasyl Tychowsky 
Lydia Pawlenko-Lobos $75  Renovation Fund 

 

Дякуємо! Thank you!
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RENOVATIONS ARE UNDERWAY! On January 31st, the crew 
began building the scaffolding required to complete the ren-
ovation. We will ensure that the washroom is accessible dur-
ing 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 pa-
tience with the dust and other potential signs of construction 
as we work through the process. Your understanding is 
greatly appreciated.

ЖИВІ ПЕРЕДАЧІ | 
LIVE STREAMING 

Please join us on Facebook (St. 
Vladimir Ukrainian Orthodox 
Cathedral, Hamilton). To ar-
range for a special service and 
private live stream video, 
please call  289-887-0626 or 
email 
stvladshamilton@gmail.com. 
Join us online for services 
throughout the week as indi-
cated in this bulletin. Thank 
you. 
Запрошуємо вас прилучитися 
до наших передач через 
Facebook (St. Vladimir’s Uk-
rainian Orthodox Cathedral). 
Просимо вас звертатися до 
нашого бюлетеню про поря-
док Богослужень. Дякуємо. 



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


