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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ/SERVICES AND ACTIVITIES
FROM NOVEMBER 1ST TO NOVEMBER 30TH, 2020
ВІД 1-ОГО ЛИСТОПАДА, ДО 30-ОГО ЛИСТОПАДА, 2020

GREAT MARTYR DEMETRIUS OF THESSALONICA
21ST SUNDAY AFTER PENTECOST
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
STAY SAFE AND GOD BLESS

GREAT MARTYR DEMETRIUS OF THESSALONICA
This glorious and wonderworking saint was born in Thessalonica of noble and pios parents. Implored of God by childless
parents, Demetrius was their only son, and so was raised and educated with great care. Demetrius’s father was a
commander in Thessalonica.
When his father died, Emperor Maximian appointed Demetrius as commander in his place. As he appointed him,
Maximian, an opponent of Christ, particularly recommended that he persecutes and exterminate the Christians in
Thessalonica. Demetrius not only disobeyed the emperor but openly confessed and preached the Lord Jesus Christ in the
city of Thessalonica. When the emperor heard of this he became furious with Demetrius. Then, when he was returning
from battle against the Sarmatians, Maximian stopped at Thessalonica to investigate the matter.
The emperor summoned Demetrius and questioned him about his faith. Demetrius openly acknowledged his Christian
Faith to the emperor and denounced the emperor’s idolatry. Maximian cast Demetrius into prison. Knowing what was
awaiting him, Demetrius gave all his goods to his faithful servant Lupus to distribute to the poor, and joyfully awaited his
imminent suffering for Christ the Lord.
An angel of God appeared to him in prison, saying: “Peace be to you, O sufferer of Christ; be brave and be strong!” After
several days, the emperor sent soldiers to the prison to kill Demetrius. The soldiers found the saint of God at prayer and
ran him through with lances. Christians secretly took his body and honorably buried it. Healing myrrh flowed from the
body of the martyr of Christ, curing many of the sick. Soon, a small church was built over his relics.
An Illyrian nobleman, Leontius, was afflicted with an incurable illness. He hastened, with prayer to the relics of St.
Demetrius and was completely healed. In thanksgiving, Leontius erected a much larger church on the site of the old
church. The saint appeared to him on two occasions.
When Emperor Justinian wanted to translate the relics of the saint from Thessalonica to Constantinople, flaming sparks
sprang from the tomb and a voice was heard: “Stop, and do not touch!” And thus, the relics of St. Demetrius have
remained for all time in Thessalonica.
As the protector of Thessalonica, St. Demetrius has appeared many times, and on many occasions has saved
Thessalonica from great calamity. His miracles are without number. The Russians considered St. Demetrius to be the
protector of Siberia, which was conquered and annexed to Russia on October 26, 1581.
Miracle of St. Demetrius of Thessaloniki
Demetrius was a commander of Thessalonica during his life and remained so after his death. People have felt his
presence in Thessalonica, especially in times of great calamities. He protects the city, wards off misfortunes, repels
invaders, and helps all who invoke his name.
Here is a wonderful example of his unusual aid to people in need.
Once, the barbarians attacked Thessalonica and were unable to overtake it. Infuriated at this, they pillaged the
countryside and bound and carried off two beautiful maidens whom they gave as a gift to their prince. These maidens
knew how to embroider well. When the prince saw their handiwork, he said to them: “I hear that there is a great god in
your land, Demetrius, and that he works great miracles. Embroider his face on this linen.” The maidens told him that St.
Demetrius was not a god but rather God’s servant and the helper of Christians. At first, they refused to embroider the
face of the saint, but when the prince threatened them with death, they carried out the command and completed the
task by St. Demetrius’s Day. On the eve of the feast, they looked at their embroidery and wept sorrowfully, as they had
to spend the feast day in slavery and had to give that embroidered image of their beloved saint to an impious barbarian.
Both maidens prayed to St. Demetrius to forgive them. Then St. Demetrius appeared to them and took them both away,
as an angel had once taken the Prophet Habakkuk. He brought them to Thessalonica and set them in his church. A
solemn all-night vigil was being celebrated, and many people were there. When they learned of the miraculous rescue of
these Christian maidens, all glorified God and St. Demetrius, His great servant and commander.

Дорогі Брати і Сестри,
Це свято, день пам’яти великомученика Димитрія Солунського, ставить нас перед відвічною дилемою
християнина, перед відвічним парадоксом, який нерозв’язний для людини позацерковної. Чому ж ми
святкуємо день, який, з точки зору буденної людської логіки, є днем смутку, трауру – день загибелі
праведника? І що це за подвиг такий: загинути, віддати своє життя, не опираючись злу, не застосовуючи
жодних силових методів його подолання? І як може Сам Христос, зрештою, говорити, що Він переміг
світ, готуючись іти на ганебну, за мірками античности, смерть – розп’яття на хресті?
Стосунки християнина із світом – це одна із найважливіших проблем і для сучасної людини. В багатьох
країнах світу тривають і навіть активізуються сьогодні утиски й жорстокі переслідування християн. В
більшості інших країн християни, якщо й не толеруються, то, в усякому разі, приймаються за одну з
релігійних спільнот. Начебто призабуті вже й у нас часи переслідувань за віру знову нагадує нам "влада"
на тих наших теренах, що в 2014 р. були силою окуповані російськими агресорами, а особливо в т. зв.
"Л/ДНР". Разом з тим постає отаке "цікаве" запитання: а чи стали світ і Церква ближчими між собою? Чи
не більшою стала небезпека для Церкви з боку підступного світу, який намагається розчинити Церкву в
собі, знівелювати її цінності, приховати принципову відмінність християнських євангельських вартостей
від цінностей цього світу. «Світ… Мене зненавидів», - говорить Христос і провіщає, що учням Його буде
від світу те саме (Ів. 15:18-27).
Світ зненавидів і великомученика Димитрія, римського офіцера, керівника великого військового
підрозділу, людину, яка займала поважне місце в єрархії того часу. Він була поставлений перед
дилемою: визнати себе християнином чи, навіть не зрікаючись прилюдно своєї віри, приховати її. Тобто
тримати десь для себе, для хатнього вжитку, назовні вдаючи із себе такого самого язичника, як і люди
довкола нього. Димитрій обрав перше: він сміливо проголошує свою належність до християнської віри.
Чого він цим досяг? Адже він загинув, і, на перший погляд, ніяких плодів від його подвигу не зосталося.
Але його взірець, взірець радикальности у визнанні віри, назавжди лишився скарбом Церкви.
Присутність у Церкві великомученика Димитрія із переходом у вічні Небесні оселі не зникла, а, навпаки,
зміцнилася. І як же часто ми в Свято-Дмитрівській церкві Харкова переконувалися у повсякденній - при
молитовному заступництві нашого небесного покровителя - Божій опіці цієї парафії над кожним із нас.
По-різному виявляється ця опіка. Часом вона здається для нас суворою. Але ж деколи буває, що батько
мусить належно виховувати дитину, якщо хоче, аби з неї вийшло щось добре. Бо, постійно і занадто вже
поблажливо ставлячись до слабкостей дитини, він ніколи не виховає з неї особистість. Саме так, крізь
Голгофу, дорогою певних випробувань проводить нас Господь, і вчить того самого радикалізму стосовно
світу, який демонструє приклад великомученика Димитрія.
Ми вчимося бути сміливими і мужніми. Але що ж саме нам дає сьогоднішнє євангельське читання за
найпотужнішу зброю протистояння світові? Любов! І це, на перший погляд, здається смішним: як проти
багатства й могутности, влади беззаконня і багато чого ще, що спостерігаємо ми в хворому на
насильство й волаюче безбожництво світі, світі, в якому плекається культура смерти, - як можемо
протистояти ми всьому цьому лише позірно слабкою силою, силою любови? А Христос заповідає нам,
щоб ми, люблячи один одного, цим самим давали протидію розтлінному, розбещеному впливові світу.
Бо кожен із нас мав нагоду переконатися у повсякденному життя: як мало в світі любові і як часто
замінює світ любов на якісь ерзаци, замінники. Як часто обертає цей світ те, що споконвіку було
джерелом любові на її протилежність – на джерело смерті.
Коли минулого вівторка ми з владиками їздили у Вашинґтон, ми заходили там до Католицького
Університету Америки і не могли зрозуміти, чому на великій галявині перед корпусами цього
університету знаходяться сотні червоних і синіх прапорців. Студент, який проходив поряд, пояснив, що

кожен із цих прапорців означає одну забиту сьогодні дитину. Хтось підрахував, що понад три тисячі
шістсот дітей у США щодня гине, не народившись. А скільки таких дітей гине в Україні? Я боюся
припустити, що їх не набагато менше, ніж у потужній північноамериканській державі…
А скільки збитків завдає кожному із нас намагання утвердити боротьбу амбіцій - і саме як головну норму
суспільного життя в Україні! Як обкрадаємо ми себе, коли, замість традиційної для нашого народу,
традиційної для Церкви жертовности, ставимо однією із головних цілей нашого життя випередження
інших багатством, економічною силою? І таким чином утверджуємо найбільший суспільний авторитет
для людей, які мають найбільші за інших багатства. І, мабуть, майже ніде у світі, принаймні, ніде в
Європі, немає сьогодні того розриву між світом багатства і бідности, який існує в Україні.
Бути християнином означає бути самим собою. Це означає протиставляти примарним, облудним і,
зрештою, спрямованим на самознищення цінностям цього світу понадчасові християнські цінності.
Цінності, єдині, які провадять нас у вічне життя, і в наше життя впроваджують передчуття Небесного
Царства. А Небесне Царство якраз і є найвищою реальністю світу. Подолати світ - значить побачити його
справжнім, скинути облуду із своїх очей. Це вимагає радикалізму. І саме тому, вслухаючись у слова
Христа про те, що Він "переміг світ", ми мусимо в цей день усвідомлювати собі: місце християнина серед переможців, а, отже, серед людей, здатних радикально протистояти психології натовпу.
Християнин – це той, хто готовий повсякденно відстоювати право бути собою, не йдучи на жодні
компроміси зі своїм сумлінням. І приклад великомученика Димитрія відкриває нам дорогу до цього.
Дорогу, яка, врешті решт, простягається у вічне життя. Амінь.
Автор: Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

SERVICES – NOVEMBER 1ST TO NOVEMBER 29TH
Sunday, 1st

10:00 a.m.

- Divine Liturgy. Prophet Joel – Gal.2:16-20; Lk.8:5-15

Sunday, 8th
I6:2

10:00 a.m.

- English Divine Liturgy – Great Martyr Demetrius – 2 Timothy:2:1-10; Jn.15:17- REMEMBRANCE DAY PANACHYDA

Sunday, 15th

10:00 a.m.

Saturday, 21st

9:30 a.m.

Sunday, 22nd

10:00 a.m.

- Divine Liturgy – Martyr Onesiphorus – Eph.2:14-22; Lk.8:41-56

Saturday, 28th

9:30 a.m.

- English Divine Liturgy – Martyr Gurias – Gal.1:3-10; Lk 9:37-43

10:00 a.m.

- Divine Liturgy – Apostle Matthew - 1Cor.4:9=16; Matt.9:9-13

Sunday, 29th

- Divine Liturgy – Martyr Acindynus – Eph.2:4-10; Lk.8:26-39
- Divine Liturgy. Synaxis Archangel Michael – Heb.2:7-10; Lk. 10:16-21

- HOLODOMOR PANACHYDA

СЛУЖБИ БОЖІ – ВІД 1-ОГО ЛИСТОПАДА ДО 29-ОГО ЛИСТОПАДА
Неділя, 1-ого

10:00 рано

- Св. Літургія – Проп. Іоїля Гол. 2:16-20; Лк.8:5-15.

Неділя, 8-ого

10:00 рано

- Англомовна Св. Літургія – Св. Великомуч. Димитрія – 2Тим. 2:1-10;
Ів. 15:17 – Ів:2
- ПАНАХИДА ЗА СПОКІЙ ДУШ ВСІХ ВОЇНІВ В ДЕНЬ ПАМЯТІ

Неділя, 15-ого

10:00 рано

- Св. Літургія – Мч. Акиндина – Єф.2:2-10; Лк. 8:26-39

Субота, 21-ого

9:30 рано

- Св. Літургія – Собор Архистратига Михаїла – Євр. 2:14-22; Лк. 8:41-56

Субота, 28-ого

9:30 рано

- Англомовна Св. Літургія – Муч. Гурія – Гал. 1:3-10; Лк. 37-43

Неділя, 29-ого

10:00 рано

- Св. Літургія. Ап. Матфія – 1 Кор. 4:9-16; Мт. 9:9-13
- ПАНАХИДА ЗА СПОКІЙ ДУШ ВСІХ ЖЕРТВ ВЕЛИКОГО ГОЛОДОМОРУ –
1932-33.

WHAT WOULD CHRIST SAY?
How many times have you or someone you know when faced with a difficult situation involving a personal relationship
issue have heard the following question – what would Jesus say or do?
This question is more often posed by a Christian who seriously takes his/her commitments to the Gospel and struggles
to come to a decision that would ease his/her conscience.
Now juxtapose this question against two prevailing concepts in our western society that deal with crime, guilt, and
punishment. In our legal system a criminal act is punishable by fines or incarceration, that is crime and punishment. In
the predominant view of western Christianity a sin is also a {crime}, albeit a moral one, that is punished, so to speak, by
having it enclosed in a veneer of (moral guilt) to be punished by an act or acts of atonement, again a type of (crime and
punishment).
It is here that we Orthodox Christians are set apart. Although the above concepts have to a degree permeated our own
psyche and mind set, they are by their very nature foreign to us. In some early historical orthodox cultures, the concept
of crime and punishment was replaced by crime and restitution (see Rus’ Truth - the law codex of St. Vladimir the Wise)
and the spiritual concept of sin and atonement was replaced by illness and healing. Spiritual guilt, of the Western
Christian kind, does not exist in the Orthodox world. That is why we do not profess the concept of original sin. The sin of
Adam is not passed on to us – only its consequences. For orthodox Christians sin is a spiritual moral illness that needs to
be healed.
Once we’ve purged the latter of these two concepts from our mindset then the question could be re-asked – what
would - Jesus say or do.
When He saw the Hungry, He fed them.
When He saw the only son of the widow from Nain brought out to be buried, He felt compassion on her and
brought her son back to life.
When He saw the blind and sick and paralyzed, He healed them.

When He heard when Lazarus died, He visited the sisters then He raised Lazarus.
When He was nailed to the Cross as an innocent for our sins, He forgave those who knew not what they were
doing.
As imitators of Christ, for we are called Christians, we then do what He did and said to the best of our abilities based on
the gifts He gave us. We, when faced with these issues, show, and do love. We respond as if He was by our side, or
better yet in our mind. We acquire the “mind of the Lord” and then as St. Paul said “not I but Christ who dwells within
me”.
We are then transfigured to the extent that our lips and hands become His. Our hearts and minds become His. We
become one with Him and there is no longer a need for that question to be asked.
God Bless,
Fr. Wasyl

ATTENDANCE AT LITURGIES AT OUR CATHEDRAL
I want to commend Church attendees for paying strict attention to the attendance rules that assure safety and
security for all. We must continue to enforce the requirements set out before us, by both our Government and
the UOCC Consistory. You have previously received these and they are posted on our website
www.stvladshamilton.com or on our Facebook page.
Reminder. 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.
To register or for further information please contact Orysia Sushko, Parish Council President, at 289-887-0626
or stvladshamilton@yahoo.ca. You may respond to the health questionnaire by telephone or by scanning and
returning it by e-mail.
Thank you for your continued understanding and cooperation. Best wishes for your good health and
continued Faith
Orysia Sushko C.M.
Parish Council President / 2020 10 29

УЧАСТЬ В ЛІТУРГІЯХ В НАШІЙ КАТЕДРІ
Я вдячна, що учасники на Службах звертають увагу на правила, які забезпечують всіх присутніх. Конечно
потрібно продовжувати увагу на всі вимоги подані нам Урядом і нашою Консисторією. Ви давніше
одержали згадані правила, які подані на нашій вебсторінці www.stvladshamilton.com, або на “Facebook”
сторінці.
Пригадую, що кожен учасник мусить реєструватися ПЕРЕД КОЖНОЮ СЛУЖБОЮ, чи то в неділю або на
тижні, і рівночасно ВІДПОВІСТИ НА ПИТАННЯ ВІДНОСНО ЗДОРОВ’Я. То що Ви 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
запитаннами, бо стан здоров’я може мінятися кожного тижня. Конечно нам дотримуватися всіх
правил, щоб забезпечити учасників.
Отож, щоб реєстрватися, просимо звернутися до Орисі Сушко, голови Парафіяльної Ради, на телефон
289-887- 0626, або, stvladshamilton@yahoo.ca. Можна відповісти на анкету про здоров’я телефоном або
шляхом сканування та повернення електронною поштою.
Дякуємо Вам за Ваше вирозуміння і співпрацю. Бажаю всім кріпкого здоров’я та подальшої Віри.
Орися Сушко
Голова Паріяльної Ради /2020 10 29

Reminder!
Membership donations are $140 for single parishioners and $280 for families.
If you already have paid your Membership Donation for 2020 – THANK YOU!!
Членські пожертви є $140 для одного парафіяна і $280 для родини. Будь Ласка, просимо скласти членські
пожертви до кінця цього року.

Як шо ви вже склали членську пожертву на 2020 рік – то щиро вам дякуємо.
ВІТАЄМО ГОСТЕЙ ДО НАШОЇ ПАРАФІЇ
Щиро сердечно вітаємо всіх гостей з далека і близька до нашої громади. Прошу 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 do not hesitate to introduce yourself to fr. Wasyl
and find out more about our faith and our parish. WELCOME!
DEAR GUESTS AND FRIENDS: A most sincere and heartfelt welcome to you from St. Vladimir’s. According to the ancient
traditions of the Orthodox Church, the Sacrament of Holy Communion is to be administered only to Orthodox Christians
who have prepared to receive the Holy Sacrament through prayer and fasting.

Some Humor
A priest told is congregation “next week I plan to preach about the sins of lying. To prepare you for my sermon, I want
you all to read “Mark 17”
The following Sunday, as he began his sermon the priest asked for a show of hands. He wanted to know how many read
Mark 17, as he had requested. Most of the congregation raised their hands. The priest smiled and said “Mark has only
16 chapters. I will now proceed with my sermon on the sins of lying.”

D O N A T I O N S - Oct. 16 - Oct. 30, 2020
Semenchenko, Aleksandr
Kindraka, Alex & Margaret
Makarenko, Rev. William & Dobr. Larysa
Partola, Greg
Partola-Antolich, Tanya
Chilikin, Walter
Tsarynny, Pavlo & Oksana
Sushko, Orysia
Ball, Natalie
Ball, Natalie
Fedak, Jaroslaw & Joanne
Hanas, Yurij & Halina
Hanas, Yurij & Halina
Sobolewski, Stefan

200
50
100
100
25
300
100
200
50
50
100
25
25
100

In memory In memory In memory In memory In honour In memory -

Leon Stachnyk
Sister, Dobr. Olia Demczuk
Ivan Vasylyshyn
Ivan Vasylyshyn
Son, Aleksey's baptism
Mother, Nina Pogolrila

In memory - Anne Korney
In memory - Ivan Vasylyshyn
In memory - Olena Nadolychny
In memory - Anton Pohoreski
In memory - Anastasia, Stefan, Ivan & Zdispav

Д’якуємо! Thank You!

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 Rosizky at
905-681-1653 for further information.
** Family Membership Donations for 2020 are $140 for Single Members and $280 for Family Members

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 (Fran) Smith, Property Manager
Tarasshevcenko04@gmail.com
Telephone -– 905-548-8505

