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On the Feast of the Protection of the Most Holy 
Theotokos, we implore the defense and assistance 
of the Queen of Heaven, “Remember us in your 
prayers, O Lady Virgin Mother of God, that we 
not perish by the increase of our sins. Protect us 
from every evil and from grievous woes, for in 
you do we hope, and venerating the Feast of your 
Protection, we magnify you.” (October 14th)
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від о. Василя 
 

Покрова Пресвятої  
Богородиці 

 
Дорогі брати і сестри! 
 
В цих часах ворожих наступів від 
наших божевільних північних сусідів 
ми звертаємося до Милосердного 
Господа, щоб послав свою благодать 
на нарід наш і подав нам спокій і 
мир! 
 
Серед наших молитов ми також з 
глибокою вірою вдаємося також до 
Пресвятої Богородиці, до її святої 
Покрови.   
 
Молімось цією молитвою: 
 
Заступнице нашого краю Пресвятая 
Богородице, радуйся Ти бо своїм  
баговолінням вінчала батьківщину 
нашу від давніх літ і посилаєш її 
свою благодать! 
 
Не відійми від нас, Владичище, і 
нині милості Твоєї, поглянь на  
потреби наші і поможи своїм заступ-
ництвом.  Пресвятая Богородице,  
покрове нашої землі, спаси нас!

To understand the love of Ukrainians for the  
Madonna of Pokrov, we must go back to the 10th 
century. At that time, whenever the Byzantine 
Empire was threatened by the Arabs or Slavs, the 
Virgin Mary appeared with St. John the Baptist 
and St. John. 
 
The Virgin Mary and these two saints appeared 
to St. Andrew, called Andrew, the fool for 
Christ, in the Church of the Blacherns in  
Constantinople. This church is an illustrious  
Marian shrine and a very beautiful church in 
the city. Andrew saw the Blessed Mother enter 

the altar, weeping, placing her own veil that 
covered her head over the people, to protect 
and save them. 
 
“Pokrov” means “the veil” in the literal sense and 
borrows, from the Hebrew of the Old Testament, 
seter (veil), the figurative sense of “protection” or 
“security.” The feast of the Pokrov reveals Our 
Lady of Protection.  
 
The Ukrainian Orthodox Church celebrates her 
feast on October 14th. Oh, Holy Mother of God, 
intercede for the salvation of our souls!

The Holy Protection of the Mother of God 
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From the Parish Council  Ì  Від Церковної Управи
Слава Ісусу Христу! Щиро дякую всім нашим 
вірним за дотримання правил, які ми встановили 
відносно різних етапів пандемії. Зараз ми обережно 
виходимо з цієї ситуації і зробили носіння масок 
особистим вибором під час відвідування Літургій. 
Сподіваємось, ситуація й надалі покращувати-
меться. Однак, якщо ситуація зміниться, ми відреа-
гуємо відповідним чином і будемо інформувати вас. 
 

БІЖЕНЦІ /  НОВОПРИБУЛІ З УКРАЇНИ 
Ми раді вітати біженців з України, які поселяються 
в Гамільтоні. Минулої неділі, 25 вересня, ми про-
вели успішну зустріч, яка дала нам можливість при-
вітати новоприбулих до нашої парафії та зустрітися 
з нашими парафіянами. Ми все готові допомогти їм 
будь-яким способом, що тільки буде потрібно. Будь 
ласка, зв'яжіться зі мною, або з о. Макаренком, 
якщо у вас є які-небудь питання або вам потрібні 
роз'яснення з будь-якої пов'язаної теми. 
 

ЗУСТРІЧ ПІСЛЯ СЛУЖБИ БОЖОЇ 
З приємністю повідомляємо, що ми відновили 
подання кави в авдиторії після Служб в неділю. 
Цей соціальний час дає нагоду, щоб вірні знайо-
милеся і мали нагоду розмовляти.   
 

ШКОЛА УКРАЇНСЬКОЇ СПАДЩИНИ 
Вступаючи в новий навчальний рік, ми рішили 
по-іншому підходити до виховання нашої молоді. 
Ми будемо подавати широкий обсяг тем, щоб за-
цікавити всю нашу молодь. Будемо представляти 
наш план потенційним студентам у суботу, 22 
жовтня, в 10:30 рано в парафіяльній авдиторії. 
Якщо у вас є які будь пов’язані питання то прошу, 
зв'яжіться з о. Макаренком.  
 

РЕМОНТ  З великим задоволенням повідомляю, 
що оновлення в Церкві вже завершено. Весь про-
цес був масовим проектом і в процесі було багато 
різних викликів. Висловлюю щиру подяку Воло-
димирові Росіцькому за нагляд над цим проектом 
разом з іншими питаннями, які виникли за цей 
час. Сердечно дякую! 
 

РІЧНІ ЗБОРИ  Річні збори нашої парафії запла-
новані на неділю 13-го листопада, після Літургії. У 
зв'язку з обмеженнями, пов'язаними з пандемією, 
це будуть наші перші загальні збори за кілька 
років. Прошу мати цю дати на увазі. Вчасно подамо 
всі потрібні деталі. 
 

Орися Сушко, Голова Парафіальної Ради 
 

Glory to Jesus Christ! My sincere thank you to all 
our faithful for cooperatively adhering to the rules we 
had to set relative to the various stages of the pandemic. 
We are now cautiously out of that situation and have 
made wearing of masks a personal choice when attend-
ing Liturgies. Hopefully the situation will continue to 
improve. However, if the situation changes, we will 
react accordingly and continue to keep you informed. 
 

REFUGEES / NEWCOMERS FROM UKRAINE 
We are pleased to welcome refugees from Ukraine 
that are settling in Hamilton. We held a successful 
meet-and-greet event this past Sunday, September 
25th, which gave our newcomers an opportunity to be 
welcomed to our Parish and meet our parishioners. 
We are always ready to assist in any way that is re-
quired.  Please contact me or Fr. Wasyl if you have any 
questions or require clarification on any related topic. 
 

SUNDAY COFFEE FELLOWSHIP  We are 
pleased to inform you that we have resumed serving 
coffee in the auditorium after the Liturgies. This so-
cial time provides the opportunity for our faithful to 
meet and become acquainted.   
 

EDUCATION  As we enter a new school year, we are 
approaching the education of our youth in a different 
manner.  We will be presenting a wide spectrum of 
topics to capture the interest of all of our students.  
These, along with pertinent information will be pre-
sented to potential students on Saturday, October 
22nd at 10:30 a.m. in the Parish auditorium.  If you 
have any related questions, please contact Fr. Maka-
renko. We look forward to greeting and meeting you 
on that day.  
 

RENOVATIONS  We are pleased to inform you 
that the renovations in the Church are now complete. 
The entire process was a massive undertaking and, in 
the process, presented many challenges. A most sin-
cere thank you is extended Walter Rosizky for over-
seeing this project along with other issues that arose 
during this time.  Schure spasybij! 
 

ANNUAL MEETING  Our Parish Annual Meeting 
is scheduled for Sunday, November 13th after the 
Liturgy.  Due to the restrictions related to the Covid 
issue this will be our first general meeting in a few 
years. Please reserve this date.  Detailed information 
to follow.  
 

Orysia Sushko, Parish Council President
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неділя, 2-го жовтня | Св. Літургія  10:00 рано 
Неділя по Воздвиженні, Мч. Трофима. Голос 7. Апостол Гал. 2:16-20. Євангелія Мк. 8:34-9:1. 
 
середа, 5-го жовтня | Акафист до Господа Нашого Ісуса Христа  6:00 веч. 
Followed by Adult Education Class. 
 
неділя, 9-го жовтня | Англомовна Св. Літургія  10:00 рано 
Прес. Апостола Іоана. Голос 8, Апостол 2 Кор. 6:16-7:1. Євангелія Лк. 5: 1-11.  
Панахида за спокій душі Ніни Жадан. 
 
четвер, 13-го жовтня | Велика Вечірня  6:00 веч. 
Покрова Пресв. Богородиці. 
 
п’ятниця, 14-го жовтня | Св. Літургія  10:00 рано 
Покрова Пресв. Богородиці. Апостол Євр. 9:1-7, Євангелія Лк. 10:38-42, 11:27-28. Престольне 
свято в Каплиці Пресв. Богородиці у дім Шевченка. 
 
неділя, 16-го жовтня | Св. Літургія  10:00 рано 
Сщмч. Діонисія. Голос 1. Апостол 2 Кор. 9:6-11. Євангелія Лк. 6:31-36. 
 
середа, 19-го жовтня | Акафист до Господа Нашого Ісуса Христа  6:00 веч. 
Followed by Adult Education Class. 
 
неділя, 23-го жовтня | Св. Літургія  10:00 рано        
Мч. Євлампія. Голос 2. Апостол 2 Кор. 11:31-12:9, Євангелія Лк. 7:11-16. 
 
середа, 26-го жовтня | Акафист до Господа Нашого Ісуса Христа  6:00 веч. 
Followed by Adult Education Class. 
 
субота, 29-го жовтня | Англомовна Св. Літургія  10:00 рано 
Пророка Осії. Голос 1, Апостол 1 Кор. 15:58-16:3, Євангелія Лк. 6:1-10. 
 
неділя, 30-го жовтня | Св. Літургія  10:00 рано 
Пророка Осії. Голос 3. Апостол Гал. 1:11-19, Євангелія Лк. 8:5-15.  
Панахида за спокій душі членів родини Соболевських.

Служби жовтень 2022 Р.Б.жовтень 2022 Р.Б.

Membership Donations are 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 
оr via 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 Sushko at stvladshamilton@gmail.com or Walter Rosizky at 9056811653.
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Sunday, October 2nd | Divine Liturgy  10:00 AM 
Sunday After Cross Elevation. Martyr Trophimus. Tone 7. Epistle Galatians 2:16-20. Gospel of St. Mark 
8:34-9:1. 
 
Wednesday, October 5th | Akathist to our Lord Jesus Christ  6:00 PM 
Followed by Adult Education Class. 
 
Sunday, October 9th | English Language Divine Liturgy  10:00 AM 
Repose of Apostle John. Tone 8. Epistle 2 Cor. 6:16-7:1. Gospel of St. Luke 5:1-11. 
Panachyda for Nina Zadan of blessed memory. 
 
Thursday, October 14th | Great Vespers  6:00 PM 
Protection of the Mother of God.  
 
Friday, October 14th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Protection of the Holy Mother of God, Pokrova (Altar Feast). Epistle Heb. 9:1-7, Gospel of St. 
Luke 10:38-42, 11: 27-28. Service in the Chapel of the Holy Protection in the Shevchenko 
Residence. 
 
Sunday, October 16th | Divine Liturgy 10:00 AM 
HMartyr Dionysius. Tone 1. Epistle 2 Cor. 9:6-11. Gospel of St. Luke 6:31-36. 
 
Wednesday, October 19th | Akathist to our Lord Jesus Christ  6:00 PM 
Followed by Adult Education Class. 
 
Sunday, October 23rd | Divine Liturgy 10:00 AM 
Martyr Eulampius. Tone 2. Epistle 2 Cor. 11:31-12:9. Gospel of St. Luke 7:11-16.  
 
Wednesday, October 26th | Akathist to our Lord Jesus Christ  6:00 PM 
Followed by Adult Education Class. 
 
Saturday, October 29th | English Language Divine Liturgy  10:00 AM 
Martyr Longinus. Epistle 2 Cor. 1:8-11. Gospel of St. Luke 6:1-10. 
 
Sunday, October 30th | Divine Liturgy 10:00 AM 
Prophet Hosea. Tone 3. Epistle Gal. 1:11-19. Gospel of St. Luke 8:5-15. 
Panachyda for Sobolewski family members of blessed memory.

SERVICES october 2022 A.D.october 2022 A.D.   

ЖИВІ ПЕРЕДАЧІ | LIVE STREAMING 
Please join us on Facebook (St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral, Hamilton). To arrange 
for a special service and private live stream video, please call 289-887-0626 or email stvladsha-
milton@gmail.com. Join us online for services throughout the week as indicated in this bulletin. 
Thank you. 
Запрошуємо вас прилучитися до наших передач через Facebook (St. Vladimir’s Ukrainian Or-
thodox Cathedral). Просимо вас звертатися до нашого бюлетеню про порядок Богослужень. 
Дякуємо. 
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ШКОЛА УКРАЇНСЬКОЇ 
СПАДЩИНИ 

 
Зустріч потенціяльних учите-
лів, виховників, волонтерів і 
батьків відбудеться в суботу 29-
го жовтня в годині 10:30 рано в 
церковній авдиторії.  Просимо 
всіх до чисельної участи. 
 
Сподіваємось розпочати нашу 
виховавчу працю з нашими 
дітьми/молодю в суботу 24-го 
жовтня, 2022. Контакт   
о. Василь  905-730-7542.

Adult Christian Education 
Classes -  

Orthodoxy 101 
 
Classes have already begun on various 
discussion topics. Please feel free to join 
us any Wednesday at 6:00 PM, beginning 
with peaceful prayer, the Akathist to Our 
Lord and Saviour Jesus Christ, followed 
by fellowship in the auditorium, to partici-
pate in (or just listen to) our discussion 
while also enjoying a cup of coffee or tea 
and sweets. 
 
Beginning this Wednesday and in the next 
several gatherings, we’ll be examining the 
Liturgical books used in Orthodox worship.   
 
For more information please contact  
fr. Wasyl (William) at 905-730-7542 (cell) 
or 905-385-2712 (home) or e-mail to 
wlmakarenko@rogers.com.  
 
We look forward to seeing you!

JOB OPPORTUNITIES 
 
Caregivers needed for seniors and children at 
residences in Hamilton, Dundas, Burlington,  
St. Catharines, and Brantford.  
 
Numerous positions are available, with options 
for live-in caregivers. 
 
Pay varies based on experience $20-$22/hour. 
 
Experience working with seniors and/or children 
is a must. People with previous medical back-
grounds from Ukraine would be ideal candidates. 
 
Must be able to understand and speak English 
sufficiently to understand the needs of  the job. 
 
May need to take a one-day First Aid Training,  
if  have not done so previously or do not have 
experience. 
 
PLEASE SEND RESUMES TO 
cherie@niagaracaregivers.com.

On Saturday, September 25th, our youth gathered for a Moleben and fellowship to begin the new school and 
ecclesiastical year. Thank you to all who attended! 
 

У суботу, 25-го вересня, наша молодь разом із батьками були присутні на Молебні і зустічі, щоб 
розпочати новий шкільний і церковний рік. Дякуємо всім за участь!
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Шукаємо ...  
Seeking items ... 

 
•  Used acoustic guitar  

in good condition 
•  Children’s skates in good  

condition – various sizes 
•  New bedding for our  

Stricha free store 
•  New/gently used winter 

coats, mittens, boots -  
various sizes 

 
Please contact  

Dobr. Larysa Makarenko 
905-730-9579

Donations to september 30, 2022 
  

 

Jaroslaw and Joan Fedak $100 
Martha Donec $50 
Christina & Luke Chmilenko $300 In honour of daughter Kira Talia’s baptism 
Mary Kopiak $500 In memory of husband, Peter Kopiak 
Kosco Flooring $5,000  Renovation Fund 
Walter Stachnyk $300 In memory of wife, Anna; sister, Nettie; brother, Leon 
Boris Yacyshyn $100 In memory of mother, Mary Donald 
Joanne Hawrish $100 
Hon. Justice William & Doris Festeryga    $300 In memory of Nettie Kachur, Leon and Ann Stachnyk

STRICHA 
Welcome all recently arrived Ukrainians to Stricha! We offer women’s, 
men’s, and children’s clothing, shoes, toys, and househould items. 
In the Cultural Centre, next to St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathe-
dral, 855 Barton Street East, Hamilton 
 

Wednesday: 11:00 AM - 3:00 PM 
Friday: 4:00 PM - 7:00 PM 

Saturday: 2:00 PM - 6:00 PM

СТРІЧА 
Вітаємо всіх новоприбулих Українців до Стрічі! Маємо жіночу, му-
жеську і діточу одежу, як також взуття, забавки і домашні речі. 
У Культурному Центрі на задній площі Собору Св. Володимира, 
855 Barton Street East, Hamilton 
 

В середу від 11-ої год. рано до 3-ої по обіді 
В п’ятницю від 4-ої год. до 7-ої веч. 
В суботу від 2-ої год. до 6-ої веч. 

Are you in this historical photo from our choir loft? 



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


