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From Fr. Wasyl X Від Отця Василя
Beloved in Christ! 
As we enter Pylypivka/Advent Lent/ once again our 
minds and hearts begin to contemplate fasting, and par
ticularly its attributes and benfits for our spiritual growth. 
In his book “Orthodox Prayer Life” Matthew The Poor has 
written a wonderfully expanded chapter on fasting.  His 
words are a soothing balm to comfort our misconcep
tions about fasting, a conception most often dictated by 
unorthodox reasonings and rationales that are very 
prevelant in our secular western environment. 
The following quotations are taken from Matthew’s book 
which also mentions other illumened spiritual fathers. 
Matthew writes, “Fasting by itself is not a virtue. It is 
nothing at all without prayer,  it becomes a bodily punish
ment that induces spiritual aridity and bad temper. The 
same is true of prayer; without fasting, it loses its power 
along with its fruits.”  
He continues by saying that “…Fasting calms the impulses 
of the flesh and quenches the fire of passion; it curbs the 
prattling of the tongue. Thus, it substantially prepares us 
for the work of prayer and the release of the spirit from 
slavery to the flesh. In this way, fasting allows the spirit to 
contemplate the truths of eternity and the age to come.” 
St. Isaac the Syrian writes in his Ascetical Homilies that 
“Fasting is the champion of every virtue, the beginning of 

the struggle, the crown of the abstinent, the beauty of 
virginity and sanctitiy, the resplendence of chastity, the 
commencment of the path of Christianity, the mother of 
prayer, the wellspring of sobriety and prudence, the 
teacher of stillness, and the precursor of all good works.”  
Further on he writes, “and the Saviour also, when he 
manifested himself to the world in the Jordan, began at 
this point. For after his baptism the Spirit led him into the 
wilderness and he fasted for forty days and forty nights. 
Likewise all who set to follow in his footsteps make the 
beginning of their struggle upon this foundation. For this 
is a weapon forged by God, and who shall escape blame 
if he neglects it? And if the lawgiver himself fasts, who 
among those who keep the law?” 
As you see, my beloved, our spiritual growth, if it is hon
est and committed to the Lord with the intent to be in 
communion with him, then our personal understanding 
of fasting also grows. It ceases to be a minimalistic ap
proach to obstaining from the proverbial hamburger, but 
instead takes us on a very personal and directed effort to 
acquire the Holy Spirit and to closer approach the un
created Light. 
May this fast bring all of us into a more personal union 
with the Lord. 
God Bless, 
Fr. Wasyl

ПРОПОВІДЬ В ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ СВЯТОГО  
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО 

Сьогодні свята Церква вшановує пам’ять святого великомуче
ника Димитрія Солунського. Святий Великомученик Димитрій 
народився в Греції, в місті Солунь в четвертому столітті. Похо
див з багатої віруючої в Христа родини, де батько був прокон
сулом – начальником області. Після народження сина батьки 
одразу охрестили хлопця в домашньому храмі, і прагнули ви
ховувати його в дусі християнської побожності та смирення. 
Юнак дійсно, виріс розумний та побожний. Не дивно, що 
після смерті батька саме Димитрію випав жереб продовжити 
його працю. 
Однак, не варто забувати, що це був час неймовірних гонінь 
на правдиву віру. Окрім того, що в обов’язки проконсула вхо
див захист області від зовнішніх ворогів, імператорпоганин 
Максиміан вимагав від усіх своїх ставлеників ще й рішучого 
викорінення християнської віри. Безперечно, йому швидко 
донесли про те, що проконсул в Солуні є ревним християни
ном. Повертаючись із чергового походу проти сарматів Макси
міан побажав зупинитись у місті. Для Димитрія, у випадку 



впертої непокори, це означало безумовну смерть. Не 
бажаючи зрадити Ісуса Христа, молодий проконсул 
заздалегідь роздав усе своє майно бідним, після 
чого, в молитві та пості чекав смерті. Так і сталося. 
Озвірілі вояки спочатку кинули Димитрія у в’язницю, 
а потім за наказом імператора знущались, поки не 
вбили його. Вони проколювали тіло великомученика 
гострими списами, вимагаючи зречення від Бога, але 
як мужній воїн Христовий він не зрадив віри батьків. 
Уже мертве тіло Димитрія вояки кинули звірям, але 
християни Солуні таємно викрали та поховали його. 
За давнім християнським переданням вже закривав
лені ризи та перстень мученика мали чудотворну 
властивість зцілювати хворих. Імператорхристиянин 
Костянтин Великий на могилі Димитрія побудував 
храм, а згодом там було віднайдено і святі нетлінні 
мощі великомученика. До речі, нині базиліка св. Ди
митрія перебуває під охороною ЮНЕСКО, як істо
рична архітектурна цінність. Неймовірна кількість 
зцілень від мощів святого продовжується і до нашого 
часу. З VII ст. з раки із мощами святого почало виті
кати чудотворне миро. За те, що святий Димитрій пе
реніс перед смертю неймовірні страждання, Церква 
називає його Великомучеником. А за те, що його 
святі мощі й до цього дня виточують чудотворне 
миро, Димитрія називають також Мироточивим. Дар 
чудес, нетлінність тіла та мироточивість стають дже
релом великого й широкого культу св. Дмитра не 
лише в Греції, але й по цілій Слов`янській землі. До 
його гробу з року в рік з усіх країв йдуть сотні й тисячі 
паломників. Він допомагає в кожній біді та потребі. 

Воїни обирають його за свого опікуна і покровителя. 
На наших землях вшанування цього святого прийшло 
одночасно з хрещенням РусиУкраїни. У Київській Русі 
та в Україні було зведено чимало церков та монастирів 
на честь святого Димитрія. Так, наприклад, у житії Фео
досія ігумена Печерського преподобний Нестор Літопи
сець згадує про монастир Святого Дмитра Солунського 
на Печерську. Також, вже в XI ст. у Києві було засновано 
СвятоДимитрівський монастир, що згодом реформова
ний у СвятоМихайлівську Золотоверху обитель. За
сновником цього монастиря, як відомо, був син 
Ярослава Мудрого, великий князь Ізяслав, у хрещенні 
Димитрій († 1078). Сталося це року 1062, і цей мона
стир свого часу конкурував навіть з Печерським. 
Традиційно пам’ять святого Димитрія Солунського 
пов’язана з подвигом воїнів, патріотизмом і захистом 
рідної землі. Захисту святих завжди потребували 
князі, воїни і мандрівники, які виїжджали в дорогу 
або ішли на війну, тому часто віддавали себе св. Ди
митрієві під опіку. Свої перемоги українські пол
ководці пояснювали саме небесним 
покровительством цього святого. 
Тож, дорогі брати і сестри, у час важких іспитів які пе
реживає наше українське суспільство, піднесімо свої 
молитви до святого великомученика Димитрія, щоб 
він стоячи біля престолу Всевишнього випросив для 
Українського народу Боже благословення, щоб Гос
подь за молитвами святого Димитрія послав на наші 
землі мир, добро і злагоду. 
свящ. Іван Голуб. викладач ЛПБА УПЦ КП.

Holodomor Memorial Day is commemorated each year on the fourth Friday of November 
in schools as a Day of Remembrance when we remember the millions of Ukrainians who 
were starved to death in Ukraine in 1932 and 1933, many of whom were children. 
 

On Saturday, November 27, the fourth Saturday of November, Ukrainians around the 
world will join Ukraine and the international community in honoring the victims of the 
Holodomor of 1932-33, the genocide of the Ukrainian people that, while being a terrible 
page in history, did not break the Ukrainian nation in its quest for dignity and freedom. 
 

Through Acts of Parliament, the Government of Canada recognizes The Holodomor as an 
act of genocide. Together with the descendants of survivors living in Canada, let us re-
member the victims of the Holodomor.

День пам'яті жертв Голодомору відзначається щороку в четверту п'ятницю ли-
стопада в школах як День пам'яті, коли ми згадуємо мільйони українців, які були 
замовкли від голоду в Україні в 1932 і 1933 роках, багато з яких були дітьми. 
 

У суботу, 27 листопада, у четверту суботу листопада українці всього світу при-
єднаються до України та міжнародної спільноти у вшануванні пам'яті жертв Голо-
домору 1932-33 років, геноциду українського народу, який, будучи жахливою 
сторінкою в історії, не зламав українську націю у прагненні до гідності та свободи. 
 

Через акти парламенту уряд Канади визнає Голодомор актом геноциду. Разом з на-
щадками тих, хто вижив, які проживають у Канаді, згадаймо жертв Голодомору. 



неділя, 7-го листопада | Св. Літургія  10:00 рано 
Мч. Маркіана. Голос 3. Апостол Гал. 1:11-19. Євангелія Лк. 16:19-31. 
 
понеділок, 8-го листопада | Св. Літургія  10:00 рано 
Св. Димитрія Солунського. Апостол 2 Тим. 2: 1-10. Євангелія Ів. 15:14-16:2. Служба в Каплиці 
Пресв. Богородиці у Дім Шевченка. 
 
неділя, 14-го листопада | Англомовна Св. Літургія  10:00 рано 
Безсрр. і чудотворців Косми і Даміана і матері їхньої, прп. Феодоти. Голос 4. Апостол 1 Кор. 
12:27-13:8. Євангелія Мт. 10:1, 5-8. Панахида в День Пам’яті. 
 
неділя, 21-го листопада | Св. Літургія  10:00 рано 
Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Голос 5. Апостол Євр. 2:2-10. 
Євангелія Лк. 10:16-21. 
 
субота, 27-го листопада | Англомовна Св. Літургія  10:00 рано        
Апостола Филипа. Апостол 1 Кор. 4:9-16. Євангелія Ів. 1:43-51. 
 
неділя, 28-го листопада | Св. Літургія  10:00 рано 
Мчч. і сповв. Гурія, Самона, і Авіва. Прп. Паїсія Величковського. Голос 6. Апостол Єф. 2:4-10. 
Євангелія Лк. 10:25-37. Поминання всіх, в Україні голодом заморених. 
 

ПОЧАТОК РІЗДВ’ЯНОГО ПОСТУ

Служби ЛИСТОПАД 2021 Р.Б.ЛИСТОПАД 2021 Р.Б.

Sunday, November 7th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Martyrs Markian and Martysian. Tone 3. Epistle Galatians 1:11-19. Gospel of St. Luke 16:19-31. 
 
Monday, November 8th | Divine Liturgy 10:00 AM 
St. Demetrius of Thessaloniki. Epistle 2 Tim. 2:1-10. Gospel of St. John 15:14-16:2. 
Service in the Chapel of the Holy Protection in the Shevchenko Residence. 
 
Sunday, November 14th | English Language Divine Liturgy 10:00 AM 
Holy Unmercenaries and Wonderworkers Cosmas and Damian and their mother Ven. Theodotia. Tone 
4. Epistle 1 Cor. 12:27-13:8. Gospel of St. Matthew 10:1, 5-8. Remembrance Day Panachyda. 
 
Sunday, November 21st | Divine Liturgy 10:00 AM 
Synaxis of Archangel Michael and the Other Bodiless Powers. Tone 5. Epistle Heb. 2:2-10. Gospel of St. 
Luke 10:16-21. 
 
Saturday, November 27th | English Language Divine Liturgy 10:00 AM 
Holy and All-Praised Apostle Philip. Epistle 1 Cor. 4:9-16. Gospel of St. John 1:43-51.  
 
Sunday, November 28th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Martys and Confessors Gurias, Samonas, and Habibus. Ven. Paisius Velychkovsky. Tone 6. Epistle Eph. 
2:4-10. Gospel of St. Luke 10:25-37. Panachyda for victims of the Holodomor. 

 
BEGINNING OF NATIVITY FAST (ADVENT)

SERVICES november 2021 A.D.november 2021 A.D.   



ЖИВІ ПЕРЕДАЧІ | LIVE STREAMING 
Please join us on Facebook (St. Vladimir Ukrainian 
Orthodox Cathedral, Hamilton). To arrange for a spe-
cial 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 in-
dicated in this bulletin. Thank you. 
 

Запрошуємо вас прилучитися до наших передач 
через Facebook (St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
Cathedral). Просимо вас звертатися до нашого 
бюлетеню про порядок Богослужень. Дякуємо. 

From the Parish Council X Від Церковної Управи
Participation in Liturgies 

 
A sincere thank you is expressed to our faithful for your 
continued cooperation relative to registering for atten
dance at the Liturgies. Our continued goal is to ensure 
the safety and good health of our faithful and therefore 
are continuing the same registration process until 
further notice, that is, registration prior to attending the 
Liturgies. The registration process remains the same, i.e. 
by contacting me either by telephone – 2898870626 
or by email at stvladshamilton@yahoo.ca. It is always 
my pleasure to communicate with you. We still require 
your adhering to the attendance rules, which include 
wearing your masks and distancing while on the prem
ises. If you have any questions, you can contact me at 
any time at the contact information above. 
 
Thank you for your continued understanding and co
operation. Wishing you good health and continued 
faith. 
 

Volunteers 
 
Thank you to all who have graciously responded to the 
recent appeal issued to assist at The Good Shepherd.  I 
am pleased that so many of you realize the need in our 
community and are donating your time to this worthy 
cause.  If you have not, as yet, volunteered and wish to 
do so, please contact Oksana Sushko, who will be 
pleased to hear from you. 
 
Orysia Sushko C.M. 
Parish Council President 

Участь у Літургіях 
 
Щиро дякую нашим вірним за вашу постійну спів
працю щодо реєстрації для участі в Літургіях.  Наша 
постійна мета полягає в забезпеченні і міцного здо
ров'я наших вірних, і тому продовжуємо той самий 
процес реєстрації до подальшого повідомлення, 
тобто реєстрація перед відвідуванням Літургій. 
Процес реєстрації залишається незмінним, тобто 
можна зв'язатися зі мною по телефону – 289887
0626 або електронною поштою  
stvladshamilton@yahoo.ca  Мені завжди приємно 
спілкуватися з вами. Ми, як і раніше вимагаємо, щоб 
всі додержулися правил відвідування, які включають 
носіння масок і дистанціювання під час перебування 
в приміщенні. Якщо у вас є питання, можна зв'яза
тися зі мною в будьякий час за вище поданою кон
тактною інформацією. Дякуємо вам за ваше 
вирозуміння і співпрацю. Бажаємо всім вам кріпкого 
здоров’я та подальшої Віри. 
 

Добровольці 
 
Дякую всім, хто відгукнувся на наше прохання, щоб 
допомогти в «Доброму Пастирі».  Я рада, що так ба
гато з вас зрозуміли цю потребу і жертвуєти свій час 
на цю справу.  Якщо ви ще не зголосилися і бажаєте 
це робити, прошу звернутися до Оксани Сушко, яка 
буде рада почути від вас. 
 
Орися Сушко 
Голова Парафіальної Ради 
 



Holy Unmercenaries and Wonderworkers Cosmas & Damian 
and their mother, the Venerable Theodota 

November 14

Holy Unmercenaries and Wonderworkers,  
Cosmas and Damian, heal our infirmities.  

Freely you have received; freely you give to us.  
(Troparion, Tone 8) 

 
The Holy Wonderworkers and Unmercenary Physicians 
Cosmas and Damian and their mother Saint Theodota 
were natives of Asia Minor (some sources say Mesopo
tamia). Their pagan father died while they were still 
quite small children. Their mother raised them in Chris
tian piety. Through her own example, and by reading 
holy books to them, Saint Theodota preserved her chil
dren in purity of life according to the command of the 
Lord, and Cosmas and Damian grew up into righteous 
and virtuous men. 
Trained and skilled as physicians, they received from 
the Holy Spirit the gift of healing people’s illnesses of 
body and soul by the power of prayer. They even 
treated animals. With fervent love for both God and 
neighbor, they never took payment for their services. 
They strictly observed the command of our Lord Jesus 
Christ, “Freely have you received, freely give.” (Mt. 
10:8). The fame of Saints Cosmas and Damian spread 
throughout all the surrounding region, and people 
called them unmercenary physicians. 

Once, the saints were summoned to a grievously ill 
woman named Palladia, whom all the doctors had re
fused to treat because of her seemingly hopeless con
dition. Through faith and through the fervent prayer of 
the holy brothers, the Lord healed the deadly disease 
and Palladia got up from her bed perfectly healthy and 
giving praise to God. In gratitude for being healed and 
wishing to give them a small gift, Palladia went quietly 
to Damian. She presented him with three eggs and said, 
“Take this small gift in the Name of the Holy LifeCre
ating Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit.” Hearing 
the Name of the Holy Trinity, the unmercenary one did 
not dare to refuse. 
When Saint Cosmas learned what had happened, be
came very sad, for he thought that his brother had 
broken their strict vow. On his deathbed he gave in
structions that his brother should not be buried beside 
him. Saint Damian also died shortly afterward, and ev
eryone wondered where Saint Damian’s grave should 
be. But through the will of God a miracle occurred. A 
camel, which the saints had treated for its wildness, 
spoke with a human voice saying that they should have 
no doubts about whether to place Damian beside Cos
mas, because Damian did not accept the eggs from the 
woman as payment, but out of respect for the Name of 
God. The venerable relics of the holy brothers were bu
ried together at Thereman (Mesopotamia). 
Many miracles were worked after the death of the holy 
unmercenaries. There lived at Thereman, near the 
church of Cosmas and Damian, a certain man by the 
name of Malchus. One day he went on a journey, leav
ing his wife all alone for what would be a long time. He 
prayerfully entrusted her to the heavenly protection of 
the holy brothers. But the Enemy of the race of man
kind took on the appearance of one of Malchus’ friends, 
and planned to kill the woman. A certain time went by, 
and this man went to her at home and said that Mal
chus had sent him to bring her to him. The woman be
lieved him and went along. He led her to a solitary 
place intending to kill her. The woman, seeing that dis
aster threatened her, called upon God with deep faith. 
Two fiercesome men then appeared, and the devil let 
go of the woman and fled, falling off a cliff. The two 
men led the woman home. At her own home, bowing 
to them deeply she asked, “My rescuers, to whom I 
shall be grateful to the end of my days, what are your 
names?” 
They replied, “We are the servants of Christ, Cosmas 
and Damian,” and became invisible. The woman with 
trembling and with joy told everyone about what had 
happened to her. Glorifying God, she went up to the 
icon of the holy brothers and tearfully offered prayers 
of thanksgiving for her deliverance. And from that time 
the holy brothers were venerated as protectors of the 
holiness and inviolability of Christian marriage, and as 
givers of harmony to conjugal life. X



Святі безсрібники Косма і Даміан були рідні брати. 
Вітчизна їх — Асія. Так у давні часи називалася час
тина Малої Азії. Ні дата їх народження, ні дата смерті 
невідомі. Безсумнівно тільки те, що вони жили не піз
ніше IV століття. Такий висновок випливає, поперше, 
тому що в першій половині V століття, при імператорі 
Феодосії молодшому, в їх честь будували святі храми, 
подруге, тому, що копти, які відокремилися від пра
вослав'я з часів Халкідонського собору (431 р.), ви
знають їх святими, тоді як святих, які жили після 
цього, вони за таких не визнають.  
Батько їх був греком і язичником, мати — християнка, 
на ім'я Феодотія. У ранньому дитинстві помер їх 
батько. Після цього мати сама зайнятися вихованням 
дітей. Зважившись на все життя залишитися вдовою, 
вона ревно виконувала християнські закони; від
мовившись від усіх радощів життя, вона дбала тільки, 
як би догодити Господові. Словом, була правдивою 
вдовицею, яких вихваляє апостол Павло: істинна 
вдова усамітнюється, уповає на Бога, та перебуває в 
молитві день і ніч (1 Тим. 5, 5).  
Тому Свята Церква причислила її до лику святих, най
менувала преподобною і творить пам'ять її разом з її 
дітьми. Можна зрозуміти, яке виховання отримали 
діти під керівництвом такої матері. З самого дитин
ства вона намагалася навіяти їм страх Божий і любов 
до чесноти. А як скоро діти стали підростати, вона 
віддала їх в навчання грамоті до богобоязливого чо
ловіка. Тут, звичайно, головною наукою було Боже 
Письмо.Але в той же час вони, рухомі любов'ю до 
стражденного людства, вивчали лікарську науку, діз
навалися цілющі властивості трав і рослин.  
Господь благословив добрі їх наміри і дарував їм 
особливу благодать — дар зцілень і чудотворення. 
Хвороби припинялися, як скоро починали лікувати 
Косьма і Даміан. Це, зрозуміло, привертало до них 
безліч хворих людей.  
Сліпі, криві, розслаблені, біснуваті оточували чудот
ворців. Але святі цим не обтяжувалися. Мало того, 
щоб бути доступнішими для недужих, вони самі шу
кали їх і для цього переходили з міста в місто, з села 
в село, і всім хворим, незалежно від статі і віку, 
звання і стану, подавали зцілення.  
І це робили вони не для того, щоб збагатитися або 
прославитися, а з самою чистою, високою метою — 
служити стражденним заради Бога, любов до Бога 
виразити в любові до ближніх. Тому вони ні від кого 
ніколи не брали ніякої винагороди за свою працю,не 
приймали ніяких знаків подяки за власні благоді
яння. Вони твердо знали і вірно зберегли заповідь 
Спасителя: Уздоровляйте недужих, воскрешайте по
мерлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. 
Ви дармо дістали, дармо й давайте. (Мф. 10, 8). 
 

Дарма отримали вони благодать від Бога, даром і 
роздавали її. Про одине тільки просили вони зціле
них: щоб ті твердо вірили в Христа, свято жили у 
Христі.Коли ж хворі ще не увірували в святе Євангліє, 
то намагалися навернути їх до християнської віри. 
Таким чином, лікуючи тілесні недуги, вони в той же 
час лікували і недуги душевні. 
За це безкорисливе служіння стражденному людству, 
за ці чудесні зцілення хвороб Свята Церква величає їх 
безсрібниками і чудотворцями. 
Але не на людей тільки простягалася лікарська сила 
святих лікарів. Вони не забували і безсловесних тва
рин. Праведник милує душі худобі, говорить слово 
Боже (Прип. 12, 10). Вірні цієї заповіді, вони ходили 
по домівках, пустелях і лісах, самі відшукували хво
рих тварин і подавали їм зцілення. Вдячні тварини 
відчували їх благодіяння, знали своїх цілителів і, як 
скоро вони зявлялися в пустині, ходили слідом за 
ними цілими стадами. 
Одного разу сталося їм зайти в одне пустинне місце. 
Тут вони знайшли ледь живого верблюда. Сюди за
гнав і тут розбив його диявол.Святі зглянулися над 
твариною, зцілили його і відпустили здоровим на 
своє місце. Після, як побачимо, тварина не залиши
лося невдячною їм. 
У таких справах милосердя минуло все життя святих 
безсрібників. Брати ніколи не розлучалися один з 
одним, разом молилися, разом ходили, разом ліку
вали. І це вони робили заради великої мети. Давши 
обітницю ніколи ні від кого нічого не брати, вони по
боювалися, щоб хтонебудь таємно один від одного 
не взяв від зцілених будьяких дарів. Все своє життя 
зберігали вони свою обітницю, і лише під кінець од
ному з них Господь допустив порушити її.

Безсрр. і чудотворців Косми і Даміана і матері їхньої, прп. Феодоти 
14-го листопада

X

Where does this icon of Sts. Cosmas & Damian appear in 
our church? And who stands in the centre? 
 

Де ця ікона, Св. Космос і Даміана, знаходиться в 
нашій Церкві?  Хто стоїть по сердині?



Library - Бібліотек 
 

Thank you to (left to right) Tamara Dudka, Ory
sia Sushko, Maria Manko, and Lina Smyrniw, 
volunteers who are organizing our library in the 
Metropolitan Wasyly Cultural Centre next to 
the church. 
 
Дякуємо волонтерам, які організують книжки 
в бібліотеці в Культурному Центрі Митр. Ва
силія. З ліва на право: Тамара Дудка, Орися 
Сушко, Маріа Манько і Ліна Смирнів.

Good Shepherd - Добрий Пастир 
 

Thank you to Doreen and her mother, Rose, 
102 years young, sorting food products at the 
Good Shepherd Venture Centre. 
 
Дякуємо Дорійн та її мамі Розалії, 102 роки 
молода, за сортування харчових продуктів 
в приміщенні Доброго Пастиря.

A question on fasting: Mother, as you have said, by fasting we are safe from the arrows of the Evil One. Does this 
happen because the soul is left free for spiritual nourishment? 
 

To begin with, fasting makes you forget your body—the "What are we going to eat? What 
are we going to drink?" So, when you pay no attention to the body, you can turn your at‐
tention to the spirit. And the spirit is blessed by God. It receives and accepts the Grace of 
God. Then you can lead a life according to Christ, as we all wish our life to be, as we all wish 
to live our life. Fasting helps in that. .... St. Basil the Great said that the basis for spiritual 
progress is the practice of temperance in everything. Our ancestors, too, had that famous 
saying: "A fat belly cannot breed a fine mind..." 
 

Mother Gavrilia, who was known to many who are still alive, has not been officially 
glorified by the Church, but is considered by many to be a Saint of our time. Her biography, 
“Ascetic of Love,” has been translated into English and several other languages.

Mother Gavrilia — The Ascetic of Love 



We are grateful to receive your membership dues and donations by:  
Cheque to St. Vladimir Ukrainian Orthodox Church, 855 Barton Street East, 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 an Automatic Withdrawal System, please contact Oksana at 

stvladshamilton@gmail.com or Walter Rosizky at 9056811653.

Donations to OCTOBER 31, 2021 
 

 
Sofia Bryniak $100  In memory of husband, Roman Bryniak 
Sofia Bryniak $100  In memory of Pearl Novosiadly 
Victor & Eroslava Evanetz $80  
Jaroslaw & Joan Fedak $100  
Rocchina Fedorczenko $50  In memory of sister, Rose Morsillo 
Leanne Ball $50 
Ulana Kryworuchko $500  In memory of daughter Natalie  
John & Dianna Jurychuk $25  In memory of Tamara Shydlowsky Walaga 
John & Dianna Jurychuk $25  In memory of Natalie Kryworuchko 
Alex & Margaret Kindraka $50  In memory of Natalie Kryworuchko 
Nadia Strathdee $100  In memory of Natalie Kryworuchko 
Allan Seaman $25  Dedicated to wife, Sonya Procenko, in loving memory of her parents,  

Constantin and Gerd Mary Procenko 
Olga Bilous $100  In memory of Nina Zadan, from Olga Bilous, Helen Anzalone,  

and Kathy Leonhardt, and families 
Dave Robb $35  In memory of Janina Zadan 
Natalie Ball $50  In memory of Natalie Kryworuchko 
Lucy Migus $200  In memory of Beatrice Fanning, mother of Michelle Migus 
Tamara Snisarenko $100  In memory of husband Victor Snisarenko 
Leanne Ball $25  In memory of Natalie Kryworuchko 
John & Darlene Choma $50  
Donna Paskaruk $50  In memory of Natalie Kryworuchko 
Dr. Peter and Eugenia Powers $200  In memory of Dr. Walter Smyrniw 
Sobolewski Family $150  In memory of Anastazia and Stefan, parents of Stefan Sobolewski, and brother,

John, and in memory of Yaroslav, father of Oksana Sobolewski and Zdislaw, father of 
Marta Sobolewski 

Sushko Family $150  In memory of Natalie Kryworuchko 
Rosalie Yaremko $100 
Ukrainian Credit Union $1,000 

Thank you! Дякуємо!

A gentle reminder about your parish membership 
Membership entitles you to vote at any general and annual meetings, participate in committees, and stand for 

election to our parish council. In other words, it provides you an opportunity to directly influence how our parish 
evolves, grows, and manages its affairs. We ask that membership dues are brought up to date by the end of the 

calendar year. Single Membership  $140  Family Membership  $280 
 

Нагадуємо про ваше членство в парафії 
Членство дає право голосувати на будьяких загальних і щорічних зборах, брати участь у комітетах і бути 

обраним на виборах до нашої парафіяльної ради. Іншими словами, це дає вам можливість безпосередньо 
впливати на розвиток та управління нашої парафії. Ми просимо, щоб членські внески були заплачені до 

липня кожного календарного року.  Членство одної особи $140    Родинне членство $280 



В імені настоятеля, управи, та парафіян Собору Св. Володимира,  
висловлюємо щиро вдячність дирекції та членам 
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 and  
membership 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

Не забуваємо


