
 
Неділя  по Різдві – 12 січня 2020 

Sunday after Christmas - January 12 2020 

Апостол: Тимотея  4: 5-8     Євангелія від  Марка     1: 1–8  

Epistle: Timothy     4: 5-8    Gospel: Mark     1: 1–8  
 

Христос Рождається !            Славіте Його! 
     Christ Is Born!                      Glorify Him  

 

Катедральний Храм сердечно вітає всіх наших парафіян і гостей котрі прибули на наші Богослуження.  
The Metropolitan Cathedral would like to extend a warm”WELCOME” to everyone, who is with us today, 

еspecially, all visitors. God Bless You.  
 

ПОРЯДОК  БОГОСЛУЖЕНЬ від 13 січня до 19 січня  2020  

SCHEDULE OF LITURGIES from January 13 to January 19 2020  
 

Пoнеділок 
Monday, 13 

 

 
 

Відправи не буде 
No service  

 

Вівторок 
Tuesday, 14 

 

10:00 ранo 
10:00 a.m.  

Новий Рік, Іменування ГНІХ, Св. Василія Великого (церква)  

Names day of our Lord, New Year, St. Basil the Great (church)  

Середа, 15 
Wednesday 

8:30 ранo 
8:30 a.m. 

+Йосиф Осип Яворський – В. Крешовський (село)  
+Joseph Osyp Jaworsky – W. Kreshovsky (selo)  

Четвер, 16 

Thursday 

8:30 ранo 

8:30 a.m. 

+Стефанія Гусар – Юлія Демко (село)  

+Stefania Husar – Julia Demko (selo)  

П’ятниця, 
Friday, 17 

9:00 рано 
9:00 a.m. 

+Расел Лі Уніловський – Протодиякон Стефан і Марія Тиравські (село)  
+Russel Lee Unilowsky – Rev. Protodeacon Stefan & Maria Tyrawsky (selo)  

Субота, 18 
Saturday 

10:00 рано 
 
10:00 a.m.   

Навечер`я Богоявління - Щедрий Вечір (піст)  
Св. Літургія і мале Водосвяття (церква)  
Eve of Epiphany - Divine Liturgy and short Water Blessing (church)  

Неділя, 19 
Sunday  

 
9:00 ранo 

10:00 ранo 
9:00 a.m.  

10:00 ранo 
12:30 поп.  

Богоявління Господнє–Йордан  /  Theophany–Jordan    
Велике Повечер’я 
Архиєрейська св. Літургія і Водосвяття  
Great Complines  
Hierarchial Divine Liturgy & Solemn Blessing of Water  
Різдв’яний обід (Просфора) / Christmas Dinner 

 

Сьогодні Апостола читають:  9:00 рано – Анастасія Яцевич 
11:00 рано – Олександр Костельний 

Epistle Readers for today: 9:00 a.m. – Anastasia Yatsevitch  
11:00 a.m. – Oleksandr Kostelnyy  

************************************************************************* 
 

Моліться за всіх хворих з нашої парафії, всіх які проживають в будинках для старших, 
будинках опіки, а також тих що через недугу вдома. Просимо також повідомити парафіяльний 
офіс, якщо хтось у лікарні або хворий вдома і бажає щоб його відвідати.   

Please remember in your prayers the sick in our Parish, all our parishioners that are residing 
at various Senior and Nursing homes and those that are at home. Please also let the parish office 
know if anyone is in the hospital or needs a special visit, we will gladly do so.  

 

****************************************************** 

Якщо ви зацікавлені винайняти наш зал, про вільні дати, ціну та замолвення 
звертайтеся до парафіяльного офісу за тел. 204 589 5025.   

Parish Hall rental–available dates, prices, & bookings please call the parish office at 204 589 5025. 
 

 

 

 
Будь ласка, пам’ятайте про щорічну пожертву на підтримку нашого фонду відновлення 

катедри. Ми дякуємо багатьом, хто щотижня жертвують на підтримку фонду. Наша мета - 
зібрати близько $ 50,000.00 для покриття останнього проекту, відновлення вітражів. Ваша 
доброзичливість та щедрість дуже для нас важлива. До сьогодні пожертвувано $ 30,000. 

Please remember your annual gift to the parish for the support of our renovation fund. We 
thank the many who are giving weekly in support of the Cathedral. Our aim is to collect around 
$50.000.00 to cover the last of the window project. Your generosity is greatly appreciated. To date $ 
30,000 has been donated.  

****************************************** 

Сердечно дякуємо дітям, молоді, молодим сім’ям та старшим, за те, що щонеділі 
приходите на Літургії до церкви. Так приємо вас всіх бачити. Приходьте і підтримуйте свій 
храм. Нехай Господь благословить всіх.   

We thank everyone, children, youth, young families and the elders for coming to church 
every Sunday. It’s so nice and pleasant to see you all. Please keep coming and support your 
beautiful Cathedral. May god Bless you all.  

 

************************************************* 
Повідомляємо що наш парафіяльний різдв’яний обід відбудеться на другу неділю, 19 

січня. Квитки можна купити від наших тростів, $20 від особи а діти до 12 років безкоштовно.  
Please note that our parish Christmas dinner will be held next Sunday January 19th, tickets 

are available from our trustees. Tickets $20.00 per person and children 12 and under free. 
 

**************************************************** 

Kлуб сеньорів, Золоті Ворота, зустрічається кожного вівтірка, в 1:00 пополудні, на 
другому поверсі в будинку Село Віла. Заохочуємо наших старших парафіян приєднатися до 
цього клубу, де при каві та солодким, вони діляться читаннями та обмінюються думками. 
Сердечно запрошуємо.  

Please remember our Seniors Club, Zoloti Vorota, meets every Tuesday at 1:00 pm in Selo 
Vila. We are encouraging our Seniors to join this club, where they share readings, exchange their 
thoughts along with good coffee and solodke. 

 

******************************************************************* 

Засилаємо наші молитви і співчуття Стефанії Холод з причини наглої трагічної смерті її 
сина Андрія (29 років). Похорон відбудеться на другий тиждень, середа 15 Панахида в 7 вечора 
в Корбана а похорон в четвер, 16 січня в 10:00 рано в нашій катедрі. Нехай Господь дарує йому 
царство небесне. Вічная Пам’ять!  

We extend our prayers and sympathies to Stefania Kholod on the sudden and tragic passing 
of her son Andriy. Funeral service will be held on Thursday, January 16

th
 at our Cathedral at 10:00 

a.m. May God grant him eternal rest. Vichnaya Pamyat!  

*********************************************************** 
Засилаємо наші молитви і співчуття родині Гвоздулич з причини втрати мами і бабусі 

Александри. Похорон відбудеться в середу, 15 січня в 10:00 рано в нашій катедрі. Нехай 
Господь дарує її царство небесне. Вічная Пам’ять!  

We extend our prayers and sympathies to Hwozdulych family on the passing of their Mother 
and grandmother Alexandra. Funeral service will be held on Wednesday, January 15

th
 at our 

Cathedral at 10:00 a.m. May God grant her eternal rest. Vichnaya Pamyat!  
 

*********************************************************** 
Для тих що не мають реґулярних недільних конверток, спеціальні конвертки на 

Різдвяний Дар для катедри і на коляду знаходяться на столах при вході до церкви.  
For the convenience of those who do not have regular Sunday envelopes, special envelopes 

for Christmas gift to the Cathedral and Koliada donation are available at the entrance of the 
Cathedral. 

********************************************************* 
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Ми висловлюємо велику подяку всім нашим парафіянам, за фінансову підтримку 

нашого Собору протягом минулого року. Ми дуже вдячні за ваші щедрі пожертви.  Нехай 
Господь благословить вас всіх.  

We extend a big thank you to all our parishioners for your financial support toward the needs 
of our Cathedral throughout the past year. Your generous donations and support are very much 
appreciated. May God’s blessing be upom you. 

 

**************************************************************** 

Якщо ви бажаєте відправити Літургію в особливому наміренню для вашої сім'ї 
(померлого чи сімейного заходу), зверніться до парафіяльного офісу, щоб замовити дату.  

If you wish to have a Liturgy celebrated for a special intention for your family (deceased or 
family event), please contact the parish office to book a date. 

 

**************************************************************** 
Будь ласка, пам'ятайте, також про жертву на коляду, яка призначена на потреби 
церкви. Конверти знаходяться у вашому пакеті або можна їх знайти на столі при вході 
до катедри.  

Please also remember your Kolida gift for the Cathedral, envelopes are in your packages, or 
may be found at the entrance of the Cathedral.   

****************************************************** 
Подаємо до відома що наша нова відроджена веб сторінка є доступна для вашого 

уживання. Просимо гланьте і слідкуйте на новими інформаціями і подіями. Хочемо звернути 
вашу увагу на дуже цікаву статтю, яка поміщена в новинах, про нашу катедру в 
Американському журналі.  

Please note that our newly revived website is available for your use. Please take a look and 
stay tuned for more updates and events. We would like to draw your attention to a very interesting 
article published in the news about our Cathedral in the American Journal. 
www.stsvladimirandolgacathedral.ca 
 

**************************************************************** 
Школа Непорочного Серця Марії запрошує всіх на свій остснній річний чай який 

відбудеться в неділю, 2-го лютого 2020 року між 1:30 а 4:00 годинами при 650 Флора вул. Чайок 
офіційно відкриють Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії. Запрошуємо всіх. 

Immaculate Heart of Mary School will be hosting their final Annual Tea Sunday, February 2, 
2020 at 650 Flora Avenue, between the hours of 1:30 and 4:00 P.M.Tea Theme: ‘Steeped in Tradition’ 
This final School Tea will be officially opened by the  Sisters Servants of Mary Immaculate. An 
invitation is extended to all.  

 

**************************************************************** 
Фестиваль колядок, організований Осередком, відбудеться сьогодні, неділя, 12 січня, в 

2 годині поп. в Jubillee Centre. Запрошуємо всіх.  
Festival of Carols under the auspices of Oseredok, will be held today, Sunday January 12th, 

2:00 p.m. at Jubillee Centre. All are welcome. 
 

**************************************************** 
Дякуємо всім, хто взяв участь у Різдвяніих Богослуженнях, була численна пристутність 

на всіх Літургіях. Дякуємо за ваші щедрі пожертви на підтримку нашої катедри, і також за “дар 
любовi”. Нехай Боже Дитятко благословить вас всіх.  

Thank you to everyone who made our Christmas celebrations so very special. The 
attendance was very good for all the services. We also thank you for kind and generous donations 
for the support of the Cathedral, and also your "Gift of Love". May the Christ Child reward you with 
His love and peace! 

 

 

 
Сієм, сієм, посіваєм, 
Щастя-долі вам бажаєм! 
У щасливій вашій хаті,  На щастя, на здоров’я на той Новий рік, 
Щоб ви всі були багаті,  Щоб краще родило як вторік, 

Христос ся рождає! 

**************************************************** 
Вівторок, 14 січня, свято - Іменування Господа нашого Ісуса Христа, свято Василія 

Великого і Новий Рік. Літургія відправиться в 10:00 рано. Всім нашим Василям і Василинам 
бажаємо доброго здоров’я і Божого благословення!  

Tuesday, January 14, we are celebrating feast, of New Year, Names day of our Lord and feast 
of St. Basil the Great. Liturgy will be celebrated at 10:00 a.m. We wish all our Wasyl’s and Wasylyna’s 
joyous Name day and special protection from your patron Saint. 

 

На цьому тижні наша катедра відзначатиме важливi Святa; Новий Рік і Щедрий вечір   
Відправи з таким порядком;  

14-го січня, вівторок, Іменування ГНІХ і Василія Великого , Літургія в 10:00 рано 
 

18-го січня, субота, Щедрий Вечір (піст)  
10:00 рано, Свята Літургія та Мале Водосвяття (церква відкрита до 6 веч)  

19-го січня, неділя, БОГОЯВЛІННЯ (ЙОРДАН)  

 9:00 рано – Повечер’я та Утреня,  

10:00 рано – Архиєрейська Свята Літургія та Велике Водосвяття 

12:30 Різдвяний обід (Просфора)  
************************************************* 

This week our Cathedral will be celebrating an important Feast Days, New Year, Eve of 
Epiphany and Jordan. Services will be as follows: 

 

Tuesday, January 14
th

 – Names Day of our Lord, St. Basil the Great – Liturgy at 10:00 a.m.  
Saturday, January 18th, Epiphany Eve, (day of abstinence)  

10:00 am - Divine Liturgy and abbreviated water blessing, (church will be open until 6:00 p.m.  
 

Sunday, January 19th, FEAST OF EPIPHANY (JORDAN) 
9:00 a.m. Great Complines & Matins 
10:00 a.m. Hierarchical Divine Liturgy & Solemn Blessing of Water 
12:30 a.m. - Christmas Dinner (Prosphora). 
 

 
Просимо повідомити парафіяльний офіс, якщо хтось у лікарні або потребує 

спеціального візиту, ми із задоволенням відвідаємо його. Часто буває, що ніхто не повідомить 
парафію, а тоді є скарги, що ніхто їх не відвідав.  

Please let the parish office know if anyone is in the hospital or needs a special visit, we will 
gladly visit. Often is happens that the parish is not notified, and then there are complaints that no 
one visited them 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stsvladimirandolgacathedral.ca/


Новий рік, свято Василія Великого (14 січня) 

Сію, сію, посіваю, 
З Новим роком вас вітаю, 

Не на рік, не на два, 
А на многії літа! 

Те зеренце, що ся сіє щільне 
Нехай ваше серце все буде вільне 

Він нешастя, від клопоту 
Від лихої години 

Нехай вас Господь Бог оберігає 
Щовечора, щоднини 

Щоб у вас було всього доволі 
Як у хаті, так в коморі 
Щоб ви були багаті, 
Як земля українська 

А здорові як вода Йорданська 
Щоб ви дочекали від Нового Року до Богоявлення 

Від Богоявлення до Воскресення 
Від воскресення до Тройці Святої 

Від Тройці Святої до ста літ 
Нехай Господь Бог оберігає вас і ввесь ваш рід. 

 

**************************************************************************** 

For Peace 
In The New Year 

 

With family greet the New Year 

Pray for God to Bless 

It in holy peace. 

For all to live well on earth 

And mankind be healthy and happy. 

Holy Cloak of Immaculate Mary- 

May protect everyone 

And the Holy Spirit 

In human souls repose. 

Children, adults, mankind all 

May in grace, in peace, 

And in harmony reside. Greet everyone in love and joy  
Pray for the fate of Ukraine  

May the Lord's Peace 

Reign on this earth 

Warming the soul of everyone 

 

Новий старий рік, свято Василія Великого (14 січня) 

14 січня за церковними святами свято Обрізання Господнє. Ісус Христос на восьмий день 
після свого Різдва прийняв обрізання відповідно до старозавітного закону для всіх немовлят 
чоловічої статі. Після виконання обряду дитині дали ім'я, провіщене архангелом Гавриїлом в 
день передання благої вісті Діві Марії-Ісус. 

 

14 січня свято на честь Василія Великого (329—379), архієпископа Кесарії Кападокійської, 
що в Малій Азії.Тому це свято називається Василя. Святий Василь зробив дуже багато для 
віруючих людей, зокрема допомагав їм не втратити віру, закликав до терпіння, смирення та 
мужності. Василь Великий заснував два монастирі - жіночий і чоловічий, у кожному окрузі своєї 
митрополії утримував богадільні та будинки для прочан. Його життя - справжній зразок для 
наслідування. 

 

Св. Василь Великий вважався покровителем землеробства. Тому основною обрядодією 
цього дня було засівання осель українців збіжжям із відповідними примовляннями. 

 

Засівання - це давньослов'янський новорічний звичай. Цього дня діти прокидаються дуже 
рано, бо в них важлива справа — посівати треба. Із самого ранку хлопці набирали в рукавички й 
кишені зерна (жито, пшеницю, овес) й, дочекавшись закінчення ранкової церковної відправи, 
починали засівати. Народна традиція велить посівати спочатку в рідній оселі, а вже потім іти до 

чужих людей. 
 

У перший день Нового року дорослі й діти, переважно чоловічої статі, ходили від хати до 
хати, символічно засіваючи хлібні зерна і бажаючи господарям щастя, здоров'я, щедрого 
врожаю.  

*********************************************************** 
 
 
 
 

Виходячи з назви свята, у Щедрий вечір прийнято накривати щедрий, багатий стіл. 
Вважалося, що такий стіл забезпечить багатство господаря на наступний рік. 
 

Перед щедрим бенкетом, як заведено, потрібно було повеселити народ щедрівками. 
Колядники підходять до будинку або до присутніх на вулиці людей і співають: «Щедрий 
вечір! Добрий вечір!». 

Також прийнято в цей день залишати частування домовикам і духам предків. 
 

Щедрий вечір, добрий вечір 

І дорослим, і малечі! 

Щастя, радості, любові, 

Щоб завжди були здорові 

І багаті, і веселі 

І надворі, і в оселі. 

Щоб Господь оберігав, 

Вам усе потрібне дав, 

Щоб ви квітли з кожним кроком, 

Отже, всіх вас з Новим роком! 
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