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With the glorious Resurrection of our Lord God and Saviour 
Jesus Christ we greet all the faithful and supporters of our 
Ukrainian Orthodox Cathedral of St. Vladimir in Hamilton. 
 
May the Risen God‐Man, Our Lord Jesus Christ, who with 
His death annihilated death and opened to us the door of 
Paradise, look with Mercy upon our long‐suffering nation 
during this time of unimaginable tribulations and grant her 
peace, and to those who have laid down their lives in de‐
fence of our nation and her freedoms, may He grant them 
rest where the just and righteous response. 
 
Let us pray to the Lord in these glorious paschal days, when 
we who live on free Canadian soil with our families enjoying 
these joyous days do not forget about the needs of our 
brothers and sisters in Ukraine and those fleeing through‐
out the world — the millions of displaced refugees.  Let us 
donate for their needs generously with a joyous heart. 
 

With Pascal greetings, 
Fr. Wasyl, Dobr. Larysa and family

Христос Воскрес!  
Воїстину Воскрес! 

 

Зі світлим святом Воскресінням Господа Бога і Спаса 
нашого Ісуса Христа вітаємо всіх вірних і прихожан 
Святоволодимирського Українського Православного 
Собору в Гамільтоні. 
 
Нехай воскресший Богочоловік, Господь наш Ісус 
Христос, який відкрив нам вхід до раю згляне Своїм 
милосердним оком на многостраждальну матір нашу 
Україну, в час цих неймовірних виправдавувань, і 
пошле їй мир, а тим що положили своє життя за 
рідну землю і нарід наш надасть вінці слави в царстві 
Своїм.  
 
Молімо Господа, щоб в цих світлих Днів, коли ми тут 
на вільній Канадській землі в мирі з нашими рідними 
святкуємо цей Празник, незабули про потреб наших 
братів і сестер в Україні і поза нею, які примушені 
шукати притулок в чужих краях.  Жертвуймо щиро і 
сміливо. 
 

З Великоднім поздоровленням! 
о.  Василь, добр. Лариса з родиною

Christ Is Risen!  
Truly He Is Risen!

Christ is Risen from the dead 
Trampling down death by death 

And on those in the tombs  
bestowing life 

 
Христос Воскрес із мертвих 

Смертю смерть подолав 
І тим що в гробах  

життя дарував
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Христос Воскрес!  
Воістину Воскрес! 

Нехай світло воскреслого 
Господа торкнеться вас і сяє 
на вас у кожному аспекті  
вашого життя. У цей сезон 
відродження, нехай ви  
відчуєте, що ваша віра  
оновлена, і ваше серце стало 
новим з надією, яку принесе 
Великдень.  
 

Ярослава Іванець, Голова 
Союзу Українок Канади,  
Відділ ім. Лесі Українки

Christ is risen!   
Indeed He is risen! 

May the light of the risen Lord 
touch you and shine on you in 
every aspect of your life.  In 
this season of rebirth, may you 
feel your faith renewed and 
your heart made new with the 
hope Easter brings. 
 

Eroslava Evanetz, President 
UWAC, Lesia Ukrainka Branch

Xристос Воскрес!   
Воїстино Воскрес! 

 

Сердечно вітаюємо Вас з пресвіт‐
лим святом Воскресіння Христового – 
торжеством непереможної сили, добра 
та справедливості.  Нехай Великдень 
стане для всіх Вас джерелом наснаги, 
мудрості та оптимізму Воскресінням 
Христовим.  

Бажаємо, щоб зі світлом Воскре‐
сінням Христовим до кожної родини 
увійшли мир, злагода і добробут. Нехай з 
Вами буде Божа милість та благодать Ве‐
селих Великодніх Свят. Христос Воскрес! 
 

Орися Сушко, Голова Парафіяльної Ради

Сhrist is Risen!  
Truly He is Risen! 

 

Sincere greetings are extended 
on the joyous occasion of Christ’s 
Resurrection ‐ a celebration of  
unsurpassed strength, goodness 
and truth. 

Let this Easter become for all 
of us, a source of wisdom, optimism 
and conviction. May the glorious  
Resurrection of Jesus Christ, bring you 
peace and hope, understanding and well‐
being, and may God’s grace and abundant 
blessing be with all of you. Christ is Risen! 
 

Orysia Sushko, Parish Council President

Paschal Tropar

Пасхальний Тропар
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неділя, 17‑го квітня | Св. Літургія   10:00 рано 
Вербна Вхід Господній в Єрусалим. Апостол Фил 4:4‐9. Євангелія Ів. 12:1‐18. 
 
понеділок, 18‑го квітня | Акафист до Господа Ісуса Христа   6:00 веч. 
 
середа, 20‑го квітня | Св. Літургія Ранішосвячених Дарів   6:00 веч. 
 
четвер, 21‑го квітня | Св. Літургія з Вечірнею   10:00 рано 
 
четвер, 21‑го квітня | Спомин Святих Страстей Господа нашого Ісуса Христа    5:30 веч. 
Читання 12‑х Євангелії. 
 
п’ятниця, 22‑го квітня | Велика П’ятниця   5:30 веч. 
Винос Св. Плащаниці.   
 
субота, 23‑го квітня | Св. Літургія   10:00 рано 
Велика Субота. 
 
неділя, 24‑го квітня |  ПАСХА    6:00 рано Полуношниця – Обхід – Утреня 

8:00 рано Пасхальна Св. Літургія 
 

По Св. Літургії посвячення Пасок (на дворі) 
 
понеділок, 25‑го квітня |  Св. Літургія    10:00 рано 
Світлий Понеділок. (Служба в Каплиці Св. Покрови) 
 
вівторок, 26‑го квітня | Св. Літургія    10:00 рано 
Світлий Вівторок. (Служба в Каплиці Св. Покрови) 
 
субота, 30‑го квітня | АНГЛАМОВНА Св. Літургія    10:00 рано 
Світла Субота.

Служби КВІТеНь 2022 Р.Б. КВІТеНь 2022 Р.Б. 

Sunday, April 17th | Divine Liturgy   10:00 AM 
Palm Sunday. Epistle Phil. 4:4‐9. Gospel of St. John 12:1‐18. 
 
Monday, April 18th | Akathist to our Lord and Saviour Jesus Christ   6:00 PM 
 
Wednesday, April 20th | Divine Liturgy of the Presanctified Gifts   6:00 PM 
 
Thursday, April 21st | Divine Liturgy with Vechirnya   10:00 AM 
 
Thursday, April 21st | Great and Holy Thursday   5:30 PM 
Reading of the 12 Passion Gospels   
 
Friday, April 22nd | Great and Holy Friday    5:30 PM  
Shroud Service and Procession    

SERVICES APRIL, 2022 A.D. APRIL, 2022 A.D.   
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ВІД ЦЕРКОВНОЇ УПРАВИ 
 

УЧАСТЬ В СЛУЖБАХ 
Церковна Управа перевірила правила що до участи в Служ-
бах і пов’язані справи.  Ми взяли під увагу найновішу ситуа-
цію, беручи під увагу, що обставини постійно міняються.  
Нам важливо в цей час забезпечення учасників.  Не по-
трібно буде реєструватися на перед, однак буде потрібно за-
писатися коли входити до Церкви і заявити що немає COVID 
симптомів.  Віримо, що наступні правили відображують ці 
потреби. Ми вдячні, що протягом усієї пандемії наші вірні до-
тримувалися потрібних вимог і надіємося, що ця увага буде 
продовжуватися.  Дотримання наших правил забезпечило 
нашу парафію в цей критичний час.   
 

ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТИ  
- Конечно потрібно носити маски підчас перебування в 
церкві.  
- Потрібно дезінфікувати руки при вході до Церкви.   
-  Коли можливо, дотримуватися фізичного дистанціювання.   
- Тільки допускається вклоняння для шанування Ікон або 
Хреста.   
- Не дозволено тримати свічок. 
- Пожертви можна залишати в кошику при вході до Церкви, 
як це було протягом всієї пандемії. 

 

ПОЖЕРТВИ ВІДНОСНО СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Ми вдячні за постійну допомогу, яку надають наші члени, 
прихильники та загальна Гамільтонська спільнота.  Цей від-
гук дійсно є понад будь-яких наших сподівань.  Рівнож ми 
глибоко вдячні всім хто старанно працювали над сортуван-
ням, розділенням, та доставкою численних отриманих 
речей. Ми постійно одержуємо інформацію від уряду щодо 
речей, які потрібно надсилати в Україну. До цього часу ми 
вже надіслали вантаж медичних матеріалів та інших відпо-
відних речей і вже маємо більше речей готові до вислання.  
В цей час ми не приймаємо більше речей і повідомимо якщо 
знову пічнемо збірку. Багато осіб зголошують свою допомогу 
що включає різнгороду речей як також помешкання для бі-
жунчів. Ми збирігаємо їх інформацію і використаємо в разі 
потреби.  Будемо виставляти найновішу інформацію на 
нашу вебсторінку (www.stvladshamilton.com) і на фейсбук..  
   

ПОЖЕРТВИ НА ПОМІЧ УКРАЇНІ 
Ми одержуємо багато запитів щодо інформації для здій-
снення пожерт на допомогу Україні.  Рекомендуємо: 
-  Canada-Ukraine Foundation Ukraine Humanitarian Appeal - 
www.cufoundation.ca 
- Ukrainian Canadian Social Services – (United Ukrainian Credit 
Union, 1252 Barton St. E., Hamilton) 
- Friends of Ukraine Defense Fund - BCU Foundation, 
www.fudffund.ca 

ПРОВОДИ – PROVODY (Cemetery Visitations) 
Please phone fr. Wasyl to make arrangements 

Прошу вдатися до о. Василя, щоб зробити замовлення

Saturday, April 23rd | Divine Liturgy   10:00 AM 
Great and Holy Saturday. 
 
Sunday, April 24th | PASCHA 6:00 AM– Midnight Service – Procession – Matins 

8:00 AM – Paschal Divine Liturgy  
 
Blessing of Paschal Baskets will take place outside after the Divine Liturgy, rain or shine 
 
Monday, April 25th | Divine Liturgy   10:00 AM 
Bright Monday. (SERVICE IN THE HOLY PROTECTION CHAPEL) 
 
Tuesday, April 26th | Divine Liturgy   10:00 AM 
Bright Tuesday. (SERVICE IN THE HOLY PROTECTION CHAPEL) 
 
Saturday, April 30th | ENGLISH LANGUAGE Divine Liturgy   10:00 AM 
Bright Saturday.

Special Thanks 
To Dave Kopyl, Walter  

Rosizky, and Steve Stasiuk 
for donation of  
pussy willows. 

 

To everyone who contributed 
to the UWAC  

Easter flower fund. 
 

To Victor & Eroslava Evanetz 
for donation of flowers to 
beautify the urns at the 

church front doors.



РІЧНІ ЗБОРИ 
У зв'язку з ремонтом в Церковному будинку відкладаємо 
річні збори нашої громади. Сподіваємося, що зможемо їх 
відбути в травні.  Будемо інформувати вас. 
 

СОБОР УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ  
ЦЕРКВИ В КАНАДІ 

Собор нашої церкви призначений від 15-го до 18-го червня, 
ц.р.  В цей час план є, щоб делегати з нашої околиці зібра-

лися в Торонті.  Якшо бажаєте бути делегатом прошу звер-
татися до мене за детальами.  
Прошу звертатися до мене якщо у Вас є питання чи по-
треба вияснати подану інформацію на 
stvladshamilton@yahoo.ca або 289-887-0626. 
 
Орися Сушко,  
Голова Парафіальної Ради
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FROM THE PARISH COUNCIL 
 

CHURCH ATTENDANCE   
Our executive reviewed the current rules relative to Church at-
tendance and the associated requirements.  We considered 
both the current COVID situation and the fact that the situation 
in our area is not totally stable as yet, and changes constantly.  
Our aim is to preserve the continued safety of those attending 
Church.  Registration for attendance is no longer required.  
However, attendees will be required to sign in and indicate that 
they are symptom free when they arrive at Church before en-
tering the Sanctuary. We appreciate the fact that throughout 
the Pandemic our faithful have been extremely cooperative in 
following the requirements and are confident that this practice 
will continue.  This adherence to our rules has kept our Parish 
safe during this critical time.   
 

ATTENDANCE REQUIREMENTS 
- Masks must be worn at all times while in the Church.   
- Hand sanitizer must be used upon entering.   
- When possible, physical distancing should be maintained.   
- A simple bow is allowed for the veneration of the Icons or 
Cross.   
- No holding of common candles 
- Donations can continue to be made at the back of the Church 
as has been the practice throughout the pandemic. 
 

DONATIONS RELATIVE TO THE SITUATION IN UKRAINE 
We are extremely grateful for the outpouring of assistance of-
fered by our members, supporters and the general Hamilton 
and area community.  It was, and continues to be, above and 
beyond any of our expectations.  My deepest gratitude is ex-
pressed to the dedicated team of women, men and youth who 
have worked diligently to sort, label, process and deliver the 
numerous articles received. To this day we have shipped a 
load of medical supplies, and related items and have another 
shipment ready to go. At this point we are not accepting any 
more items and will advise if and when we begin to do so once 
again.  We have received numerous calls offering assistance 
and items for Ukraine as well as lodging for anyone from Uk-
raine coming to our area.  This information has been doc-
umented and we will be contacting those offering assistance 

when, and if there are any changes.  Current information will 
be posted on our website (www.stvladshamilton.com) and 
Facebook page as well. 
     

MONETARY DONATIONS FOR UKRAINE 
We have had many requests regarding information relative to 
making monetary donations to assist Ukraine.  The following 
are recommended: 
-  Canada-Ukraine Foundation Ukraine Humanitarian Appeal - 
www.cufoundation.ca 
-  Ukrainian Canadian Social Services – (United Ukrainian 
Credit Union, 1252 Barton St. E., Hamilton) 
- Friends of Ukraine Defense Fund - BCU Foundation, 
www.fudffund.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 build-
ing as it is being used for storage.  Hopefully we will be able to 
hold the annual meeting in May.  We 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 delegates from our area to congre-
gate in Toronto.  If you are interested in attending, please con-
tact me for detailed information. 
 
Please do not hesitate to contact me with any questions or 
concerns at stvladshamilton@yahoo.ca or 289-887-0626. 
 
Orysia Sushko 
Parish Council President 



Pascha 
This Is the Day of 
The Resurrection 
 

A writer of my acquain-
tance once called me up to say 
he was working on a novel 
about religion in the future, 
and for various reasons needed 
some information about Ortho-
doxy. Since his own Christian 
background was ancient his-
tory to him, he had a hard time 
knowing even where to begin 
asking questions. 

After a few stabs in the 
dark (Is there an intercessory 
tradition of saints? Is it true 
you can look at icons as "win-
dows to heaven"?) he asked me 
to talk about something that 
was particularly meaningful to 
me in my Orthodox life. 

I took a deep breath and was off and running be-
fore I knew it. "The liturgical year," I said. The cycle of 
feasts and fasts constantly reinforces and makes real the 
dogmas of the Church. The twelve major feasts help us 
relive our Lord's life. The waxing and waning seasons of 
Advent, Christmas, Lent, Pascha, Pentecost, all train us in 
the life rhythms of the salvation history that transcends 
our mortal time and space. 

Even each day of the week has its special ded-
ication, I enthused to my colleague on the other end of the 
phone. Sunday, for example, celebrates the Resurrection, as 
can be seen from the Scripture readings and hymns in 
Matins. "We Orthodox never lose sight of the Resurrection," 
I said. 

"And what does the Resurrection mean to you, 
then?" my friend asked. 

That one was hard to answer, because the answer 
is so large. Orthodox Christianity is an historical religion; 
we do not live our lives based on myths, however po-
werful and beautiful. Or perhaps I should say we follow 
the True Myth, the Story that is bigger than our here and 
now, and yet has in fact invaded the here and now of 
human history. 

We believe that the man called Jesus was none 
other than God Incarnate, second Person of the Holy 
Trinity; and we believe He rose from the dead, physi-
cally and spiritually—He was not merely resuscitated, 
like a cardiac patient, nor did His soul or spirit appear 
like some sort of ghost, but His whole Person entered 

the reality of death, con-
quered it, and rose again in 
transfigured, divine power. 

So what does that mean for 
us? It means we too are 
promised a resurrection. It 
means there is no need to fear 
death. Yet this is something it 
generally takes a lifetime to 
get our minds around. The 
martyrs, and those who suffer 
terminal illness at a young 
age, often seem to learn it 
quickly. It is precisely from 
their example of joy in the 
face of the last enemy that we 
too begin to learn what the 
Resurrection means. 

We also learn from the 
faithful Fathers who gave us 
the liturgical celebrations. 
Have you noticed how the 
festal hymns often refer to 
historical events as present 

action? Even the Paschal greeting is "Christ is Risen! In-
deed He is Risen!" and not "Christ rose from the dead 
once upon a time, or about two thousand years ago." 

Every Sunday at Matins we sing, "Having beheld 
the Resurrection of Christ, let us worship the Holy Lord 
Jesus ..." as if we ourselves had been present in the gar-
den that first Easter, and as if indeed that day were 
today! 

Is this all just mental gymnastics, or a rather elab-
orate role-playing game, with sessions held every Sun-
day and feast day? A non-believer might well think so, 
and even a Christian who does not have the Orthodox 
understanding of what the world is like might agree. 

But to the Orthodox, life is sacramental. It is 
never only what it appears on the surface to be, but 
much more. The liturgical worship of the Church, and 
especially the Eucharist, is sacrament par excellence; but 
that sacramental view also runs through the most every-
day and even seemingly trivial details of our lives. 

At the Paschal Liturgy we sing, "As many as have 
been baptized into Christ have put on Christ! Alleluia!" 
Baptism, traditionally performed at Pascha, is the entry 
into a new life, a new life won for us by the Resurrection. 
The image of putting on Christ as a garment tells us He 
is both the protection and the glory of the baptized. To 
walk through life with Christ as a garment is to know 
that nothing is ordinary, nothing inconsequential, and 
nothing too fearful or burdensome to face. 

I only made a few of these remarks, brief and ten-
tative, to my fellow writer, and afterward through 
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Пасха 
Це День Воскресіння 
 

Одного разу мені зателефонував письменник 
мого знайомого, щоб сказати, що він працює над ро-
маном про релігію в майбутньому, і з різних причин 
потрібно деяка інформація про православ'я. Оскільки 
його власне християнське походження було для нього 
давньою історією, йому було тяжко навіть знати, з 
чого починати задавати питання. 

Після кількох ударів у темряві (чи існує за-
ступницька традиція святих? Чи правда, що ви мо-
жете дивитися на ікони як на "вікна на небеса"?) він 
попросив мене поговорити про те, що було особливо 
значне для мене в моєму православному житті. 

Я глибоко вдихнув і негайно включився навіть 
скоріше як можна було сподіватися.  Я сказав "Літур-
гійний рік". Цикл бенкетів 
 і постів постійно зміцнює і робить реальними догми 
Церкви. Дванадцять головних свят допомагають нам 
пережити життя нашого Господа. Воскові і спадні  
сезони Адвенту, Різдва, Великого посту, Пасхи, П'яти-
десятниці - все це тренує нас у життєвих ритмах історії 
спасіння, яка виходить за межі нашого смертного часу 
і простору. 

Навіть кожен день тижня має свою особливу 
відданість, я захоплювався своїм колегою на іншому 
кінці телефону. Неділя, наприклад, святкує Воскре-
сіння, як видно з читання Святого Письма і гімнів у 
ватинах. "Ми, православні, ніколи не втрачаємо з 
уваги Воскресіння", - сказала я. 

"І що воскресіння означає для вас, тоді?" мій 
друг запитав. 

На це було важко відповісти, тому що відповідь 
така велика. Православне християнство є історичною 
релігією; Ми не живемо своїм життям, заснованим на 
міфах, якими б могутніми і красивими вони не були. 

 
 
 
 
 

Або, можливо, я повинен сказати, що ми до-
тримуємося істинного міфу, історії, яка більша, ніж 
наша тут і зараз, і все ж насправді вторглася в історію 
людства тут і зараз. 

Ми віримо, що людина, названа Ісусом, була 
нічим іншим, як Втіленням Бога, другою Особою 
Святої Трійці; і ми віримо, що Він воскрес із мертвих, 
фізично і духовно—Він не був просто реанімований, 
як серцевий пацієнт, і його душа чи дух не здавалися 
як якийсь привид, але вся Його Особа увійшла в ре-
альність смерті, перемогла її і воскресла в переобра-
женій, божественній силі. 

Отже, що це означає для нас? Це означає, що 
нам також обіцяють воскресіння. Це означає, що не 
потрібно боятися смерті. Але це те, що зазвичай зай-
має все життя, щоб отримати наш розум навколо. 
Мученики і ті, хто страждає невиліковною хворобою 
в молодому віці, часто, здається, швидко вчаться 
цьому. Саме з їхнього прикладу радості перед лицем 
останнього ворога ми теж починаємо дізнаватися, що 
означає Воскресіння. 

Ми також вчимося від вірних Отців, які влаш-
товували нам літургійні святкування. Ви помітили, 
як святкові гімни часто називають історичні події 
справжньою дією? Навіть пасхальне привітання зву-
чить так: «Христос Воскрес! Дійсно, Він Воскрес!» і не 
«Христос воскрес із мертвих один раз, або близько 
двох тисяч років тому». 

Щонеділі в утренах ми співаємо: «Побачивши 
Воскресіння Христове, поклонімося Святому Господу 
Ісусу...» як ніби ми самі були присутні в саду в той пер-
ший Великдень, і ніби дійсно той день був сьогодні! 

Це все просто розумова гімнастика, або досить 
складна рольова гра, з сесіями, що проводяться щоне-

Ì 

deeper and in more detail. But in the sea of the true depth and 
richness of Pascha, these thoughts are mere grains of sand; the 
many wonderful writings of the Church Fathers, little more. 

We read through the lectionary Sunday by Sunday, appro-
priating what little our human minds can begin to comprehend 
about the Resurrection, and celebrate the Paschal Feast with a joy 
that is but a faint echo of what we will know in the age to come. 

What does it mean? Everything, and the only thing, worth 
understanding; and like those disciples who accompanied Him on 
the road to Emmaus (Luke 24:13-35), we have a sense of being let 
in on a secret so great we scarcely dare to speak of it, our hearts 
burning with anticipation. 
 
Donna Farley 
Seasons of Grace: Reflections on the Orthodox Church Year
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ділі та святкового дня? Невіруючий цілком може так 
думати, і навіть християнин, який не має православ-
ного розуміння того, яким є світ, може погодитися. 

Але для православних життя сакрамен-
тальне. Це не тільки те, що здається на поверхні, але 
набагато більше. Літургійне поклоніння Церкві, і 
особливо Євхаристії, є причасним святом; але цей 
сакраментальний погляд також проходить через 
самі повсякденні і навіть, здавалося б, тривіальні де-
талі нашого життя. 

На Пасхальній літургії ми співаємо: «Усі, хто 
був хрещений у Христа, одягнулися на Христа! Ал-
лелуя!" Хрещення, яке традиційно виконується на 
Пасхи, є вступом у нове життя, нове життя вигране 
для нас Воскресінням. Образ надягання Христа як 
одягу говорить нам, що Він є і захистом, і славою 
хрещених. Ходити по життю з Христом як одяг озна-
чає знати, що ніщо не є звичайним, нічого несуттє-

вого і нічого занадто страшного або обтяжливого. 
Я зробила лише кілька з цих зауважень, ко-

ротких і під сумнівом, до мого колеги письменника, 
а потім через глибше і детальніше. Але в морі 
справжньої глибини і багатства Пасхи ці думки є 
лише піщинками; багато чудових писань Отців 
Церкви, трохи більше. 

Ми читаємо лекцію в неділю до неділі, при-
власнюючи те, що мало наш людський розум може 
почати осмислювати про Воскресіння, і святкуємо 
Пасхальне свято з радістю, яка є лише слабким від-
лунням того, що ми будемо знати в майбутньому. 

Що це означає? Все, і єдине, що варто зрозу-
міти; і як ті учні, які супроводжували Його по дорозі 
до Емауса (Луки 24:13-35), ми відчуваємо, що впус-
каємо в таємницю, настільки велику, що ми навряд 
чи наважуємося говорити про неї, наші серця го-
рять з передчуттям. 

ADULT CHRISTIAN EDUCATION CLASSES  
will take place on Monday, April 18th,  

immediately following the  
AKATHIST TO OUR LORD JESUS CHRIST 

at 6 PM. 
 

For more 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 cele-
brating the Divine Liturgy are either double or 
triple vaccinated and are always masked in the 

presence of altar servers. For info, please contact 
fr. Wasyl at 905-385-2712.

Ì 
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Проекту відновлення 
 

Проект реставрації церкви, який розпочався в   
середині січня, наближається до завершення і  
повинен бути завершений десь у травні. Ми надзви-
чайно задоволені роботою, яка проводиться з відновлення 
та оновлення інтер'єру нашої прекрасної церкви.   
 

У цей час ми все ще просимо всіх бути трохи уважнішими, 
коли ви входите в церкву, церкву, а також церковний зал. 
Заздалегідь приносимо вибачення за незручності. 
 

Ми дякуємо всім, хто пожертвував на цей проект, але ми 
все ще просимо вашої фінансової підтримки в будь-якій 
якості, яку ви можете собі дозволити на цю необхідну ре-
ставрацію. Ви можете зробити свій внесок, відправивши 
чек, електронний переказ або натиснувши значок «Donate 
Now», розташований на нашому веб-сайті за адресою 
www.stvladshamilton.com.

7

Restoration Project Update 
 

The church restoration project which commenced in 
mid January is nearing completion and should be 
complete sometime in May. We are extremely pleased 
with the work being done to restore and renew the in-
terior of our beautiful church.   
 

At this time we are still asking that everyone be a little 
more attentive as you enter into the church, the 
church pews as well as the church hall. We apologize 
in advance for any inconvenience. 
 

We thank everyone who has donated towards this 
project but we are still asking for your financial support 
in any capacity that you can afford towards this 
needed restoration. You can contribute by sending a 
cheque, e-transfer or by clicking the “Donate Now” 
icon located at www.stvladshamilton.com.
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Special thanks to all volunteers and donors who have responded to the critical needs in Ukraine 
at this time. We are overwhelmed with your generosity, compassion, and willingness to help in so 
many ways. In particular, we thank Ilya and Nadia Senchuk for transporting medical supplies for 
shipment, to the Latvian community and other friends for hosting rallies in support of Ukraine, 
and the Good Shepherd Centres for picking up many of the items which we were not able to ship 
to Ukraine due to cost-related and logistical reasons.

Thank you, Playhouse Cinema! 
Because of the goodwill and enthusiasm of the community, the screening of the film, Shadows 
of Forgotten Ancestors, was a success. The proceeds from this screening raised $1,300 for the 
Canada Ukraine Foundation in their relief efforts for Ukraine.

Thank you to ALL VOLUNTEERS who gave 
their time to help sort and package the 
generous donations we received!

HELP UKRAINIAN 
FAMILIES Benefit Concert 
 

VASYL POPADIUK  
& THE PAPA DUKE BAND 

 
Sunday, May 8, 2022 

3 PM & 7 PM  
Zoetic Performing Arts Theatre 
526 Concession St., Hamilton 

 
Net proceeds to the  

Ukrainian Canadian Foundation 
Tickets $50 

Only available online at  
THEZOETIC.CA/EVENTS 
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Calling all young artists! 
 

Children’s Bookmark Contest 
to encourage a new generation of visual  

artists and a new generation of readers of 
Taras Shevchenko’s poems 

 
Children up to the age of 14 are invited to enter their 
own original bookmark inspired by this year’s poem, 
Не для людей, тієї слави, It’s Not for People. One 
bookmark per province will be randomly selected to 
win a prize of $25. 
 
The bookmark template and entry form are available 
at www.shevchenkofoundation.com. Deadline is April 
30, 2022. 
 
The Shevchenko Foundation is a chartered philan-
thropic institution dedicated to the development of Uk-
rainian Canadian arts, heritage, education, and 
community development.

Province Helping Ukrainians Find Jobs in Ontario: 
Access to jobs, health care, income support and  
free education will help Ukrainian arrivals settle  

safely and quickly 
 

April 06, 2022, Premier's Office 
 
At a time when the province has hundreds of thousands of in-
demand jobs to be filled, the Ontario government is launching 
a suite of supports for Ukrainian families arriving under the 
new emergency travel authorization, including a dedicated 
hotline (1-888-562-4769) and email address (ukraini-
anjobs@ontario.ca) to connect new arrivals with job search 
supports and local employers in the community. 
 
The suite of supports available to Ukrainian newcomers, in-
cluding those arriving under the new federal travel authoriza-
tion also includes: 
· Access to Ontario Health Insurance Plan (OHIP) coverage 
which includes health care supports and services they may 
need, including mental health services. 
· Access to drug benefits for Ukrainians through OHIP eligibil-
ity or receiving emergency income assistance. 
· Access to emergency housing through settlement service 
agencies and Ukrainian community organizations, including 

host homes and other temporary settings that Ukrainians may 
need until long-term arrangements are made. 
· Ensuring Ukrainian elementary and secondary school stu-
dents can attend publicly funded schools for free. 
· Trauma-informed counselling and culturally responsive sup-
ports to students and families as well as the promotion of in-
tercultural understanding and awareness of Ukrainian stories 
and history, through a $449,000 provincial investment to Ca-
nadian-Ukrainian community organizations. 
· Support for persons who have been admitted to Canada on 
an emergency basis for humanitarian reasons studying at On-
tario’s publicly assisted colleges and universities through a 
new provincial $1.9 million Ontario-Ukraine Solidarity Scholar-
ship. 
· Financial support of up to $28,000 through our province’s 
Second Career Program, for those who apply and are eligible, 
for basic living allowances, tuition, transportation, and other 
critical needs. 
These measures will ensure that Ukrainian arrivals have ac-
cess to good paying jobs and economic opportunities, while 
building on the government’s ongoing efforts to attract, sup-
port and protect newcomers. In addition, hundreds of Ontario 
businesses have offered Ukrainian arrivals employment and 
assistance.



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  

or 
Etransfer to our church account via stvladshamilton@gmail.com or 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 April 3, 2022 
 

Pavlo & Oksana Tsarynny $100  In memory of Nina Pogorila 
Anatoly & Chrstina Disyak $300  Ukraine Humanitarian Fund 
Klaudia Dziuba $25  Kolyada 
Klaudia Dziuba $200  In memory of parents Arch. Warlaam & 

Dobr. Pauline Dziuba 
Klaudia Dziuba $100  In memory of sister Albina Korobkin 
Klaudia Dziuba $150  Renovation Fund 
John & Dianna Jurychuk $25  In memory of Nick Jury 
John & Dianna Jurychuk $100  Renovation Fund 
Sergiy Yeremenko $200  In memory of mother Sofia Kornienko 
Walter Stachnyk $100  In memory of Anna Stachnyk 
Mary Rogers $2,000  Ukraine Humanitarian Fund 
Leslie & Margaret Kucha $100  Ukraine Humanitarian Fund 
David & Amber Kosubovich $20  Ukraine Humanitarian Fund 
Mary Hnatiuk $200 Ukraine Humanitarian Fund 
Jaroslaw & Joan Fedak $100 
John & Darlene Choma $50  In memory of Joseph Borsellino 
Dan & Mary Adamson $850  Renovation Fund 
Joan Bohdaniw $100  Renovation Fund 
David Kopyl $300  Ukraine Humanitarian Fund 
Ernie Baryski $100  In memory of Olga Baryski 
Colin & Nina Cooper $150  In memory of Olga Baryski 
Debbie & Elliot DeJong $40  In memory of Olga Baryski 
Victor & Eroslava Evanetz $100  Ukraine Humanitarian Fund 
Lesia Gregorovich $100  Ukraine Humanitarian Fund 
Mary Kolkin $100  Renovation Fund, in memory of sister 

Alice Huckalo 
Julia Kvidchasta $20  In memory of brother Oleksander,  

lost to the war in Ukraine 
Sabina Leone $100  Ukraine Humanitarian Fund 
David Migus $100  Ukraine Humanitarian Fund 
Lucy Migus $100  Ukraine Humanitarian Fund 
Donna Paskaruk $760 
Iris Hluchaniuk $120  Renovation Fund 
Halia Lypka $500  Renovation Fund, in memory of Michael Lypka 
Halia Lypka $200 Renovation Fund in memory of Terry Mudry 
Lucy Migus $200  In memory of Jenny Cooke 
Alex Semenchenko $50  In memory of Oleksandr 
 

 

Дякуємо! Thank you!
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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

Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! 
Christ is Risen! Truly He is Risen!


