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ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОЇСТИНО ВОСКРЕС! 
 

 
 

5-TH SUNDAY OF PASCHA – THE SAMARITAN WOMAN –  
НЕДІЛЯ ПРО САМАРЯНКУ 

 

CHRIST IS RISEN! INDEED HE HAS RISEN! 
 

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 
 
 

SERVICES SUSPENDED TO FURTHER NOTICE – STAY SAFE AND GOD BLESS 



ST. PHOTINI – THE WOMAN AT THE WELL 

The New Testament describes the familiar account of the "woman at the well" (John 4:5-42), who was a 

Samaritan. Up to that point she had led a sinful life, one which resulted in a rebuke from Jesus Christ. However, 

she responded to Christ's stern admonition with genuine repentance, was forgiven her sinful ways, and became 

a convert to the Christian Faith - taking the name 'Photini' at Baptism, which literally means "the enlightened 

one". 

A significant figure in the Johannine community, the Samaritan Woman, like many other women, contributed to 

the spread of Christianity. She therefore occupies a place of honour among the apostles. In Greek sermons from 

the fourth to the fourteenth centuries she is called "apostle" and "evangelist." In these sermons the Samaritan 

Woman is often compared to the male disciples and apostles and found to surpass them. 

Later, Byzantine hagiographers developed the story of the Samaritan Woman, beginning where Saint John left 

off. At Pentecost Saint Photini received baptism, along with her five sisters, Anatole, Photo, Photis, Paraskeve, 

Kyriake, and her two sons, Photeinos and Joseph. She then began a missionary career, traveling far and wide, 

preaching the good news of the Messiah's coming, His death and resurrection. When Nero, the emperor of 

Rome, began to persecute Christians, Photini and her son Joseph were in Carthage, in Africa, where she was 

preaching the Christian gospel. After Jesus appeared to Photini in a dream, she sailed to Rome. Her son and 

many Christians from Africa accompanied her. Photini's arrival and activity aroused curiosity in the capital city. 

Everyone talked about her, "Who is this woman?" they asked. "She came here with a crowd of followers and 

she preaches Christ with great boldness." 

Soldiers were ordered to bring her to the emperor, but Photini anticipated them. Before they could arrest her, 

Photini, with her son Joseph and her Christian friends, went to Nero. When the emperor saw them, he asked 

why they had come. Photini answered, "We have come to teach you to believe in Christ." The half-mad ruler of 

the Roman Empire did not frighten her. She wanted to convert him! Nero asked the saints their names. Again 

Photini answered. By name she introduced herself, her five sisters and younger son. The emperor then 

demanded to know whether they had all agreed to die for the Nazarene. Photini spoke for them. "Yes, for the 

love of Him we rejoice and in His name we'll gladly die." Hearing their defiant words, Nero ordered their hands 

beaten with iron rods for three hours. At the end of each hour another persecutor took up the beating. The saints, 

however, felt no pain. Nothing happened to their hands. Photini joyfully quoted words of a psalm by David: 

"God is my help. No matter what anyone does to me, I shall not be afraid." Perplexed by the Christian's 

endurance and confidence, Nero ordered the men thrown into jail. Photini and her five sisters were brought to 

the golden reception hall in the imperial palace. There, the six women were seated on golden thrones, In front of 

them stood a large golden table covered with gold coins, jewels and dresses. Nero hoped to tempt the women by 

this display of wealth and luxury. Nero then ordered his daughter Domnina, with her slave girls, to go speak 

with the Christian women. Women, he thought, would succeed in persuading their Christian sisters to deny their 

God. 

Domnina greeted Photini graciously, mentioning the name of Christ. On hearing the princess' greeting, the saint 

thanked God. She then embraced and kissed Domnina. The women talked. But the outcome of the women's talk 

was not what Nero wished. 

Photini catechized Domnina and her hundred slave girls and baptized them all. She gave the name Anthousa to 

Nero's daughter. After her baptism, Anthousa immediately ordered all the gold and jewels on the golden table 

distributed to the poor of Rome. 

When the emperor heard that his own daughter had been converted to Christianity, he condemned Photini and 

all her companions to death by fire. For seven days the furnace burned, But when the door of the furnace was 

opened, it was seen that the fire had not harmed the saints. Next the emperor tried to destroy the saints with 

poison, Photini offered to be the first to drink it. "O King," she said, "I will drink the poison first so that you 



might see the power of my Christ and God." All the saints then drank the poison after her. None suffered any ill 

effects from it. In vain Nero subjected Photini, her sisters, sons and friends to every known torture. The saints 

survived unscathed to taunt and ridicule their persecutor. For three years they were held in a Roman prison. 

Saint Photini transformed it into a "house of God." Many Romans came to the prison, were converted and 

baptized. Finally, the enraged tyrant had all the saints, except for Photini, beheaded. She was thrown first into a 

deep, dry well and then into prison again. Photini now grieved that she was alone, that she had not received the 

crown of martyrdom together with her five sisters, Anatole, Photo, Photis, Paraskeve and Kyriake and her two 

sons, Photeinos and Joseph. Night and day she prayed for release from this life. One night, God appeared to her, 

made the sign of the cross over her three times. The vision filled her with joy. Many days later, while she 

hymned and blessed God, Saint Photini gave her soul into God's hands. The Samaritan Woman conversed with 

Christ by the well of Jacob, near the city of Sychar. She drank of the "living water" and gained everlasting life 

and glory. For generation after generation, Orthodox Christians have addressed this prayer to the woman 

exalted by the Messiah when He sat by the well in Samaria and talked with her: 

Illuminated by the Holy Spirit, All-Glorious One, 

from Christ the Saviour you drank the water of salvation. 

With open hand you give it to those who thirst. 

Great-Martyr Photini, Equal-to-the-Apostles, 

pray to Christ for the salvation of our souls. 

Adapted from Saints and Sisterhood: The lives of forty-eight Holy Women 

by Eva Catafygiotu Topping 

Light and Life Publishing Company 

 

Beloved in Christ! 

CHRIST IS RISEN! TRULY HE IS RISEN! 

On this Sunday, the Sunday of the Samaritan Woman, the Lord enters with her into a discussion concerning 

the Holy Spirit. He does so by referring to the Holy Spirit as “living water”. 

 “If you know the gift of God, and who it is who says to you, “Give Me a drink,” you would have asked 

 Him, and He would have given you living water”. (Jn.4:10) 

The “living water” referred to by The Lord is the gift of the Holy Spirit which believers receive – The Apostle 

Paul in his letter to the Galatians extols them to “Walk in the Spirit”. 

 “If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit” (Gal.5:25) 

Our Christian life begins with the anointing of the gifts of the Holy Spirit which we receive immediately after 

our baptism. These gifts in turn produce the fruits of the Holy Spirit. 

 “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, 

gentleness, self control” (Gal. 5:22-23) 

We are challenged today by a situation created by a deadly enemy – Covid-19. A situation that has called into 

being our Christian nature. A situation calling us to act/behave in concert with the fruits of the Holy Spirit. For 

the very exercise of our Christian nature will not truly help prevent us from physical harm but will also grow 



the fruits of the Holy Spirit that are intrinsic to our Christian identity. Our response to this pandemic is to 

behave in a manner that identifies us as God’s children. The very prayer “Our Father….exemplifies both this 

our identity and our responsibility to all our brothers and sisters in the Lord – In other words – we are all in 

this together. 

May God grant us, during this dark hour, to bare witness to His Mercy and love by manifesting, within each 

and everyone of us, the fruit of the Holy Spirit. 

In Christ, 

Fr. Wasyl 

 

 

PARISH COUNCIL PRESIDENT MESSAGE 

CHRIST IS RISEN! TRULY HE HAS RISEN! 

TO: Parishioners and supporters 

We have all been following the latest news relative to the COVID-19 pandemic. As with all news these days in 

particular, we must be selective in terms of what affects us, our family, and our community, and take care to 

follow the information presented by official government sources.   

Thankfully, we also find time to absorb lighter things as a diversion from our concerns, such as the many links 

to audios and videos of Church services and sacred music that are available online.  This, together with 

keeping in touch with friends, parishioners and those who we know are alone at this crucial time, sustains us, 

and keeps us strong in our faith. In particular, we are ever grateful for Fr. Wasyl’s weekly sermons and words 

of wisdom to keep us balanced. 

For your information, our Parish Executive is meeting regularly by teleconference and we communicate with 

each other as the need arises.  I thank each and every one of our Executive members for their continued 

activities during this time of lockdown. We now have a new fence to provide security for our Church complex. 

The kitchen reno is progressing as planned, and we look forward to the day when we will be able to meet 

again and enjoy the fruits of this labour. 

Please feel free to contact me if you have any questions, require assistance, or just want to share your 

experiences.  I would be pleased to hear from you.  (289-887-0626, stvladshamilton@yahoo.ca) 

In Christ, 

Orysia Sushko, Parish Council President 

  



Проповідь в Неділю про самарянку: 

«Поклонятися Богові в дусі і в істині» 

Во ім’я Отця і Сина, і Святого Духа! 

Христос Воскрес! 

Сьогоднішня неділя називається Неділею про самарянку і ми слухали євангельське 
читання, де божественний євангеліст описує нам зустріч Ісуса Христа з однією жінкою, яка 
прийшла із Самарії до криниці старозавітного патріарха Якова. Прийшла для того, щоб, за 
щоденним своїм звичаєм, наповнивши свій водонос, принести води із цього священного 
колодязя до дому. 
 

Але тут, біля криниці, сидів Божественний Учитель – Месія Христос, Якого чекало людство з надією, що Він прийде 
спасти людей від рабства. Коли Христос звернувся до самарянки, щоб вона дала Йому напитися води – вона 
сказала, що між нашими народами немає спілкування, і як Ти можеш просити у мене водонос. Між ними 
зав’язалася розмова про воду старозавітного Якова. Христос сказав, що якщо би вона знала з ким спілкується – то 
просила би у Нього води, яку Він може дати і ця вода є жива, тому що кожен, хто нап’ється цієї води, хто 
поспілкується і сприйме Христа — із його душі будуть текти ріки води живої. 
 
Самарянка не зрозуміла цієї розмови. Христос відправив її по чоловіка і вона розповіла, відкрила свої таємниці 
перед Богом. Жінка сказала, що вона немає зараз чоловіка, хоч, як ми зрозуміли із слів Христових, що на даний 
час вона жила із чоловіком. Це був п’ятий по рахунку, але він не був її законним чоловіком. Коли вона почула 
слова Христа Спасителя, Який сказав: «Правду сказала, що чоловіка не маєш, бо п’ять чоловіків мала, і той, кого 
маєш тепер, не чоловік тобі» (Ін. 4. 17-18). Самарянка зрозуміла, що перед нею незвичайна людина: “Бачу, що Ти 
пророк. Батьки наші поклонялись Богові на цій горі (це була гора Гаразим), а ви, тобто юдеї, говорите, що для 
того, щоб поклонитися Богові, треба йти до святого міста Єрусалима. Тож, де ми маємо поклонятися Богові?” (Ін. 
4. 19-20). І тут Христос, будучи представником ізраїльського, юдейського народу (цей народ, ви знаєте 
дотримувався букви Закону старозавітного), і тут Христос їй каже, що надходить час, коли ви будете поклонятися 
Богові не тут, на горі Гаразим, ані в Єрусалимі, а будете Богові поклонятися на кожному місці. Але це поклоніння 
має відбуватися в дусі і в істині (Ін. 4. 23). 
 
І дуже цікавими є ці два моменти, на які потрібно звернути увагу: жінка, яка була грішницею, яка, можливо, 
соромилася своїх поступків, тому що вона мала декілька чоловіків, але, спілкуючись із Цим Незнайомцем, у Якому 
вона побачила незвичайну людину, вона розповіла свої найважчі гріхи, які, можливо, вона не могла розповісти 
всім іншим людям! І другий момент: Христос, побачивши її травму, її відкрите серце, відкрив їй таємницю про 
поклоніння Богові. Він сказав, що людина повинна кланятися Богові на кожному місці, але це поклоніння має 
відбуватися в дусі і в істині. 
 
Для нас, сучасних людей, поклоніння Богові є в тому, щоб, по можливості, зранку і ввечері піднести свої молитви. 
Поклоніння для нас є в тому, щоб прийти, прикласти зусилля і положити один чи декілька, чи десяток, чи декілька 
десятків поклонів перед іконою, перед зображенням Христа Спасителя чи Божої Матері, чи Животворящого 
Хреста Господнього. Але ми повинні розуміти, усвідомлювати важливість не тільки фізичного поклоніння Богові, а 
поклоніння духовного, тобто: всіма своїми почуттями, всіма своїми думками ми повинні поклонятися Богові, 
служити Йому всім своїм життям. 
 
Ми повинні вміти так, як оця жінка-самарянка, відкрити перед Богом 1 оточуючими нас людьми правду, істину 
про себе. Тому, що дуже часто, маючі наші немочі людські, ми намагаємося перед очима наших ближніх, які нас 
оточують, показати себе з найкращої сторони. В той момент, коли спілкуємося з кимось – показати, як ми 
бажаємо добра, показати які ми прихильні, розповісти і похвалитися, як ми любимо ту чи іншу людину – нашого 
ближнього. А насправді, всередині, в нашому серці палахкотить полум’я ненависті, злоби, пересуду й неправди. І 



в даному випадку, якщо ми ззовні показуємо себе добрими, прихильними і лагідними — ми стаємо 
обманщиками, неправдомовцями не тільки перед лицем тієї людини, перед якою хвалимося, а перед лицем 
Самого Бога, Який бачить найпотаємніші таємниці і куточки нашого серця, нашої душі і нашого розуму. 
 
А Христос вчить самарянку, а разом із самарянкою й нас усіх, що ми повинні поклонятися Богові в дусі і в істині. І 
якщо маємо якесь зло чи якісь підозри на наших ближніх, ми повинні підійти і від щирого серця про це розказати 
тій людині. І в такій ситуації скасується те непорозуміння, яке є між нами і тією людиною, тому що та людина 
розповість своє бачення на цю проблему, і, можливо, ми щось не так розуміли, чи помилялися. І на цьому можна 
примиритися і прийти до порозуміння. А коли ми в очі людині сміємося і лукавимо, а в середині думаємо, яка 
вона погана, тому що ми маємо образу на неї, то це є обман і перед цією людиною, і перед Самим Богом. 
 
Отже, із сьогоднішнього євангельського читання, з цієї події, з цього діалогу між Христом і самарянкою ми 
повинні для себе зрозуміти те, що ми завжди повинні старатися жити в правді і в істині, і, таким чином, духом і 
правдою поклонятися і служити Богові – нашому всемогутньому Творцеві, Який є промислителем роду 
людського. 
 
Самарянка після розмови із Христом, коли вона зрозуміла, що Він – Месія, пішла до свого міста. І коли вона бігла 
по дорозі, її переповнювала така велика радість, що вона цією радістю хотіла поділитися з усіма, кого зустрічала 
на своєму шляху. Вона всім казала: «Ідіть, побачите Чоловіка, Який сказав мені все, що я зробила; чи не Він 
Христос?» (Ін. 4 29). Люди, хто із цікавості, а хто із того, що дійсно повірили у її слова, а дехто через те, що дійсно з 
великим нетерпінням чекали на прихід Месії, пішли до Нього. Вони там слухали Його слова, Його повчання і, як 
описує євангеліст, після цього вони попросили щоб Ісус залишився у їхньому місті й Він ще два дні з ними 
перебував, їх учив — і ще більше людей прийшло і повірило в Христа (Ін. 4. 40-41). І потім самаряни, як описує 
євангеліст, говорили до цієї жінки, що тепер ми віримо не тому, що ти нам сказала, а тому, що ми самі побачили і 
почули Його слова. 
 
Священне Писання не відкриває нам імені цієї жінки-самарянки, яка знайшла Месію, але Священне Передання 
передає, що її звали Фотинія.  Фотинія на нашу українську мову перекладається як Світлана – та, яка несе світло. І 
ось ця самарянка, яку Церква, Священне Передання Церкви іменує Світланою, Фотинією, носієм світла, - вона 
принесла це божественне світло Христового вчення до самарянського народу, який ворогував із юдеями, і 
просвітила цим світлом всю свою землю! А самаряни, які вороже були налаштовані проти юдеїв, після 
спілкування із Христом Спасителем прийняли в себе, у своїй землі, представника юдейського народу, і настільки 
захопилися Його вченням, що просили Христа на довше залишитися із ними! 
 
Своєю людською поведінкою, своєю ураженою гріхом природою ми дуже часто так само являємося ворогами 
Божими. Тому, що свідомо і не свідомо ми повторюємо різноманітні гріхи: і ті перед якими не можемо встояти, і 
ті, які можна оминути у житті. Повторюємо і ті гріхи, в яких не каялися ніколи, тому що боялися розкрити їх перед 
священиком по своїй людській немочі. Повторюємо і ті гріхи, про які кожного разу, кожної сповіді розказуємо, 
нібито каємося, але потім їх повторюємо. І кожен раз, роблячи й повторюючи ось такі гріхи, ми навіть не 
усвідомлюємо того, що самі кладемо перегородку між собою і Богом. Цей гріх загороджує нам наближення до 
Бога, ми стаємо, як ті самаряни, ворогами з юдеями, тільки ми ворогуємо із Богом, з Христом. Але сьогоднішні 
слова Христа, які Він промовив до самарянки, а разом із нею — до всіх нас, повинні спонукати нас поклонятися 
Богові в дусі і істині. Не фізично, а духовно, приходячи сюди до храму із чистим серцем. Ми повинні розкривати 
своє серце перед Богом, вміти спілкуватися з Ним, вміти висловити Йому свої потреби, свої прохання, висловити 
свої подяки за все, що Господь нам подає у нашому житті. І коли ми відкриємо оці всі таємниці свого серця перед 
Богом, тоді ми можемо з чистим серцем, звертаючись з молитвою, відчути ту легкість і зрозуміти, що я сьогодні 
дійсно поклонився Богові в дусі і в істині. 
 
Нехай сьогоднішня неділя про самарянку навчить нас цього поклоніння, і дай Бог, щоб кожен із вас, який сьогодні 
буде виходити із цього храму та йти додому, отримали полегшення для своєї душі, отримали ту благодать, яка 
животворить людину і викликає на подвиги для життя у Христі Ісусі. 
Дай Бог щоб ми відчули ту радість, яку відчула самарянка, ідучи додому. Діліться з усіма цією радістю, яку 
сьогодні почули тут, яку почула самарянка! Ця радість звернена до кожного християнина, до кожної людини, яка 



слухала сьогоднішнє євангельське читання. І тоді ми будемо тими людьми, про яких Христос сказав, що світло 
ваше нехай світить перед людьми для того, щоб вони бачили добрі діла ваші і прославляли Отця вашого 
Небесного. Амінь. 
 
Архимандрит ОЛЕКСІЙ (Мензатюк), 
17 травня 2009 р. Б., 
храм Воскресіння Христового 
с. Бригадирівка Радивилівського району 

 

CHALLENGE QUESTIONS ON ORTHODOXY – CON’D 

Answers to Last Weeks Quiz  

1. St. Andrew 
2. Stephen 
3. John 
4. All the above 
5. St. John of Damascus 
6. 313 
7. All the above 
8. St. John Chrysostom 
9. All the above 
10. Those who passed on the true doctrine of the Church as taught by the apostles. 

 

New Questions for this week 

1. What is the church? 

a. A building where religious services are held 

b. The people of God who come together for common worship 

c. A parish, headed by the priest and the parish council 

d. A social institution 

2. TRUE OR FALSE. In the Orthodox Church, we feel that what is material is bad and what is spiritual is 

good. 

3. TRUE OR FALSE. The bishops acting within the Church are of capable of making mistakes – they are 

infallible. 

4. Who founded the Church? 

a. Abraham 

b. John the Baptist 

c. Jesus Christ 

d. Apostles 

5. Which of the following is not a nave for the second person of the Holy Trinity? 

a. Logos (Word) 

b. The Anointed One 

c. Savior 

d. Father 

6. The head of the Orthodox Church is 

a. The Metropolitan 

b. The priest 



c. The Patriarch 

d. Jesus Christ 

7. Who is the Theotokos? 

a. The Virgin Mary 

b. A princess who first accepted Christianity 

c. A Greek martyr from the fourth century 

d. An Orthodox nun 

8. TRUE OR FALSE. The Orthodox Church believes that God is one in substance but triune in three 

persons. 

9. TRUE OR FALSE. Christ was born with two perfect natures, the divine and human, as God-Man. 

10. Salvation for man was brought about by whom? 

a. Moses 

b. Virgin Mary 

c. John the Baptist 

d. Jesus Christ 

 

D O N A T I O N S   -   May 10 - May 15th, 2020 
 

Migus, Lucy 500 
 

In memory - Yaremko Family 

Takacs, Geza & Sandy 1000 
    Ball, Natalie 100 Children's Hospital -Lviv 

   Ball, Natalie 50 
 

In memory - Anastazia Kalistchuk 

Rosizky, Walter & Donna 50 Children's Hospital -Lviv 
   Herda, Randy 600 

    Ball, Leanne 50 
    Mischenko, Nick & Anne 100 
 

In memory - Eugene Yakovitch 

       

During the current COVID-19 situation, we thank all donors for supporting St. Vladimir’s Sobor by using the 

“DONATE NOW” icon on the lower left side on our website:  www.stvladshamilton.com 

 

 

2.  Donations or **Family Membership donations can also be mailed directly to: 

 St Vladimir Ukrainian Orthodox Church 
 855 Barton Street, East, Hamilton, Ontario  L8L 3B4 
 
       3.  If you wish to enroll in an Automatic Withdraw System, please contact Walter Rozisky at  
            905-681-1653 for further information. 
 
** Family Membership Donations for 2020 are $140 for Single Members and $280 for Family Members 

 

Д’якуємо!   Thank You! 

 
  


