
Неділя  перед  Різдвом – 5 січня 2020 
Святий Вечір, Різдво – 6-7 січня 2020  

Sunday before Christmas - January 5 2020 
Christmas Eve, Christmas Day – January 6-7 2020  

Апостол: Євреїв   11: 9-10, 17-23, 32-40    Євангелія від  Матея   1: 1–25  

Epistle: Hebrews   11: 9-10, 17-23, 32-40 Gospel: Matthew   1:1–25  
 

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 6 січня до 12 січня  2020  

SCHEDULE OF LITURGIES from January 6 to January 12 2020  
 

 
Пoнеділок 

Monday, 6 

 

10:00 веч.  
10:00 p.m.  
11:00 веч. 
11:00 p.m. 

 

Навечеря Різдва Христового (церква)  
Christmas Eve – Great Compline with Litiya (church)  
Архиєрейська Різдвяна Свята Літургія 
Hierarchical Christmas Divine Liturgy  

 

Вівторок 

Tuesday, 7 

 

10:00 ранo 

10:00 a.m.  

Різдво Христове (церква)  
Nativity of our Lord (church)  

 
Середа, 8 
Wednesday 

10:00 ранo 
 

10:00 a.m. 

Собор Пресвятої Богородиці (церква)  
+Стефанія Гусар – Галя Бабяк  

Synaxis of the Most Holy Theotokos and St. Joseph (church)  
+Stefania Husar – Halia Babiak  

 
 

Четвер, 9 
Thursday 

10:00 рано 

 
10:00 a.m.  

Св. Первомученика Стефана (церква)  
+Марта Рудай – Мирон і Наталя Радавець  
Feast of St. Stephen, Protomartyr (church)  
+Marta Ruday – Myron and Natalia Radawetz  

П’ятниця, 
Friday, 10 

9:00 рано 
9:00 a.m. 

+Катерина Буячок – Микола і Анісія Дмитришин (село)  
+Katherine Buyachok – Mykola & Anisia Dmytryshyn (selo)  

Субота, 11 
Saturday 

11:00 рано 
11:00 a.m.   

+Стефан Савчук (1 рік) – від Анни і Богдана з родинами (црк. каплиця)  
+Stefan Sawczuk (1 year)–from Anna & Bohdan with families (church chapel)  

Неділя, 12 
Sunday  

 
9:00 ранo 
9:00 a.m.  

11:00 ранo 
11:00 a.m.  

Неділя по Різдві / Sunday after Christmas  
За інтенції всіх парафіян  
Intentions of Parishioners  
+Марта Рудай – Севеля Тодащук  
+Marta Ruday – Sylvia Todaschuk  

 

Сьогодні Апостола читають:  9:00 рано – Євгенія Красько 
11:00 рано – Максим Кісіль 

Epistle Readers for today: 9:00 a.m. – Yevheniya Krasko  
11:00 a.m. – Maksym Kisil  

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

Апостола читають: 6-го січня - Навечер’я Різдва 
10:00 веч. – Анастасія Головко  
     Ярослав Пачес 

Epistle Readers at 10:00 p.m. – Anastasia Holovko  
         Yaroslav Paches  
 
 
 

 

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 в 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 on 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. 

 

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

Нові парафіяльні конверти і церковні календарі на 2020 рік знаходяться в комнаті 
тростів. Просимо зайти і взяти свої пакети. Дякуємо за увагу. 

Our new 2020 church envelopes and new church calendars are available and you can pick 
them up from our trustees. Please pick up your packages. Thank you.   

 

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

Засилаємо наші молитви і співчуття родині Данкевич з причини відходу у вічність 
їхнього мами Амілії. Похоронні відправи відбулися в нашій катедрі мимилої п’ятниці. Нехай 
Господь дарує її царство небесне. Вічная Пам’ять!  

We extend our prayers and sympathies to Dankewych family on the passing of their mother 
Amelia. Funeral services were held last Friday at our Cathedral. May God grant her eternal rest. Vichnaya 
Pamyat!  
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Запрошуємо вас на дві Маланки, СУМ, субота, 11 січня в INN at the Forks, друга Маланка, 

Пласт, субота 25 січня, Fort Garry Place.  
You are invited to two MALANKAS the first sponsored by SUM, on Saturday January 11th, 

INN at the Forks, and the second by PLAST to be held on Saturday January 25th at Fort Garry Place. 
 

********************************************** 
Дякуємо всім хто склав пожертву на Різдвяні квіти, ми зібрали $1,130. Хто бажає, може 

ще скласти свою пожертву.  
We thank everyone who made their donations for the Christmas Flowers. To date $1,130 was 

donated. You can still make your donation if you have not done so.   
************************************************************* 

Просимо слідкувати за порядком Різдвяних Богослужень 
 

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, вівторок 7-го січня - 10:00 рано Врочиста Різдвяна Свята Літургія 
Собор Пресвятої Богородиці та Св. Йосифа, середа, 8-го січня Літургія в 10 рано 
Святого Первомученика і Архидиякона Стефана, четвер, 9 го січня, Літургія в 10 рано 
Неділя по Різдві, 12 січня – Літургії в 9:00 і 11:00 рано 
ІМЕНУВАННЯ ГНІХ, НОВИЙ РІК, Св. Василія Великого, 14 січня, Літургія в 10:00 рано 

 
 

Please remember the Christmas services as follows  
 

Nativity of Our Lord, Tuesday, January 7th, Divine Liturgy at 10:00 a.m. 
Feast of Holy Family Wednesday, Jan. 8th, Divine Liturgy at 10:00 a.m. 
Feast of St. Stephen, Thursday, Jan. 9th. Divine Liturgy at 10:00 a.m. 
Sunday after Christmas- January 12 - Liturgies at 9:00 and 11:00 a.m.  
January 14th, NEW YEAR DAY, Feast of St. Basil, & Names Day of Our Lord, Liturgy 10:00 a.m.  
 

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

Різдвяний Дар для катедри і Дар Любови для духовенства 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 Dar Lubovy are available at the entrance of the Cathedral. 

 

***************************************************************** 
Ґратулюємо нашому голові Заряду, Ярославові Чубенко який недавно був вибраний до 

Ради директорів Центру здоров'я Misericordia, католицького закладу, заснованого у Вінніпезі 
сестрами Misericordia у 1898 році. Центер до сьогодні продовжує обслуговувати потреби 
охорони здоров'я в Вінніпегу. 

We would like to congratulate our Parish Chair, Yaroslaw Chubenko, who recently was 
appointed to the Board of Directors for the Misericordia Health Centre, a Catholic faith-based 
institution founded in Winnipeg by the Misericordia Sisters in 1898 and continues to serve the health 
care needs of the Winnipeg Health Region.  

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

нашого Собору протягом минулого року. Ми дуже вдячні за ваші щедрі пожертви.  
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. 

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

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. 

 

 
Пожертви на церкву / Donations to the church 

 

Неділя    $   4,416.00  Sunday  
 

Свічки         $   246.80        Candles  
 

Зофія і Омелян Возняк  Пожертва на потреби і відновлення церкви  $  500.00 

Anne Zalesky / Анна Залеська  In memory of husband Basil –Cathedral renovation $  300.00 

Євген Васьків В пам’ять батьків Анастасії і Михаїла – на відновлення  $  250.00 

Веслав і Галина Паславські  Пожертва на відновлення катедри $  200.00 

Роберт і Анна Фрейзер  Пожертва на відновлення катедри  $  200.00 

David Paslawski / WCW 

Enterprises  

 

Пожертва на відновлення катедри  
 

$  200.00 

 

Марія і Ігор Ґаврачинські  
В пам’ять мами Юлії (1 рік) і батька Александра (50 років) 
Масляник  -  на відновлення катедри  

 

$  200.00 

Антон, Богданна і Василь 
Борис 

В пам’ять батьків, бaбцi й дiдiв – Надії та Миколи Дребот і 
Бронислава Бориса – на відновлення катедри  

$  200.00 

Євгенія Булка Пожертва на відновлення катедри  $  100.00 

Богдан і Надія Красько  За здоров’я дітей і внуків – на відновлення  $  100.00 

Кілас Іван і Ольга  Пожертва на відновлення катедри $  100.00 
 

 

З радісними святами Різдва Христового сердечно вітаємо Митрополита Лаврентія, 
Архиєпископа Стефана, Всечесніших Отців, Отців Дияконів, Преподобні Сестри,  

всіх наших парафіян та гостей. 
 

Хори Херувимів Дитятко вітають 
Веселу новину світові звіщають 

“Слава во вишніх Богові, спасення 
А мир на нижніх і благословення!” 

ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ! 
 

We welcome today His Grace Metropolitan Lawrence, Archbishop Stefan, Rev. Clergy, 
Deacons, Rev. Sisters guests and parishioners to our Christmas Eve services. May the New Born 

King bless each and everyone one with an abundance of blessings. 
 
 
 
 

Щиро дякуємо всім які скористали з нагоди і висповідалися перед святами Різдва а 
особливо дякуємо отцям котрі сповідали. 

 

************************************************************************ 
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 
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

 
Високопреосвященним і преосвященним архиєпископам і митрополитам, 

боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, 
преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам, 

в Україні та на поселеннях у світі сущим 

Не бійтеся! Оце сповіщаю вам велику радість!           Лк. 2, 10 

Христос народився! Славімо Його! 
 

Сьогодні ангели на небі співають і торжествують, усе творіння наповнене радістю, бо 
Спаситель і Господь днесь нам народився у Вифлеємі юдейському. Ця радість, яку особливо 
відчуваємо з нинішнім світлим святом, у віруючого християнина є частиною його буття, видимим 
знаком і плодом безнастанної Божої присутності. Радість із приходом Спасителя на землю розвіює всі 
страхи і непевності людського життя, бо «з нами Бог», раз і назавжди! 
 

В євангельській розповіді світло Божої присутності спочатку викликає страх, тому що людина, 
природно, боїться невідомого, неочікуваного чи непевного: «Були ж у тій стороні пастухи, 
що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній 
їм з’явився і слава Господня їх осіяла й великий страх огорнув їх» (Лк. 2, 8–9). Але слово від ангела 
«не бійтеся» і благовість про радісне народження Спасителя усуває цей страх: «І ось вам знак: 
Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах» (2, 12). Пастухи охоче йдуть на місце, куди вказав їм 
ангел, там поклоняються новонародженому Спасителеві і відтак самі стають благовісниками радості. 

 

Новонароджений Спас - воплочена Божа любов, що, як єдине і вічне джерело радості, усуває 
страх. Справжня любов - це не тимчасове і швидкоплинне людське почуття, а животворна сила, 
обшир життя, дарований і забезпечений самим Богом. Лише в просторі Божої любові й радості 
людина може жити вповні, розвиватися і бути собою. Бог не хоче, щоб Його творіння боялося, і тому в 
Різдві приходить до нас як беззахисна дитина. Син Божий дає себе покласти в ясла на сіні, дає себе 
обійняти людськими руками, годувати людськими грудьми Богоматері. Всемогутній Бог, який нічого не 
потребує, робить себе потребуючим, немічним і залежним від тепла й ніжності людської любові! Він 
робить нас сьогодні здатними без страху відкрити наші обійми Богові та ближньому. 

 

Тож звідки береться цей страх? Людина боїться передусім тому, що вона, будучи 
відокремленою від Бога через гріх, почувається покинутою і самотньою: сам-на-сам зі світом, якого 
не знає, і беззахисною перед його ворожістю. Коли людина закрита до любові свого Творця, вона 
навіть Його боїться, хибно сприймаючи Бога як ворожу і чужу силу, що начебто може їй загрожувати, 
а тому намагається будувати свій світ без Нього. Вона ховається від Господа Бога свого, як це колись 
робив у раю після гріхопадіння Адам. Читаємо у книзі Буття: «Бог покликав чоловіка і спитав його: 
„Де ти?“. Той відповів: „Я чув твою луну у саді й злякався…“» (3, 9–10). 

 

Життя людини без Божої любові перетворюється на «простір тривоги і неспокою». Людина, 
віддалившись від обличчя Бога, потрапляє на терени постійного страху за своє життя перед обличчям 
смерті. Саме цей страх і є інструментом зла, яке неминуче проймає і паралізує людину, відбирає в неї 
свободу, позбавляє її радості й надії. Людина поза Богом боїться також свого ближнього, чужинця, 
емігранта, бо підсвідомо вважає його конкурентом за її ілюзорний простір безпеки і достатку. Врешті, 
вона боїться самої себе: своєї слабкості та обмеженості. Вона боїться не виправдати очікувань інших, 
боїться бути невдахою в навчанні та на роботі в контексті дедалі агресивнішої конкуренції у світі. І ось 
сьогодні серед нашої сучасної ночі боязні і непевності лунає голос ангела з небес: «Не бійтеся! Оце 
сповіщаю вам велику радість!» Лк. 2, 10 

 

Син Божий народився в людському тілі, щоб подолати саму причину тривоги, страху 
і загублення людини. Він і сьогодні, у своєму Різдві, входить зі своєю визвольною божественною 

любов’ю у холодні й темні печери сучасної людини, у наш світ, сповнений щоразу більшою тривогою, 
у наш особистий простір життя. Народжується між нами, щоб усунути паралітичну силу наших 
теперішніх страхів і тривог і щоб сказати людині ХХІ століття, сказати кожному з нас: «Не бійся!» Про 
це читаємо у Посланні до євреїв: «А що діти були учасниками тіла і крови, то й він подібно участь 
у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, 
що їх страх смерти все життя тримав у рабстві» (2, 14–15). 

 

Різдво - джерело перемоги над страхами сучасної людини: страхом перед майбутнім 
і невідомим, страхом перед іншими, страхом перед смертю. Святкуючи народження нашого 
Спасителя, Його радісне різдвяне входження в горизонти нинішнього людства, не даймо нікому себе 
залякати! Сказане сьогодні слово ангелів «не бійтеся» також звернене до українського народу перед 
лицем викликів сучасної історичної хвилі нашого національного буття. Якщо «з нами Бог», то хто 
зможе нас залякати, забрати чи поневолити нашу волю до захисту нашої держави і народу, 
до істинної справедливості, гідності та свободи? Пише св. Іван: «Страху нема в любові, а, навпаки, 
досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий у 
любові. Ми любимо, бо він перший полюбив нас» (Ів. 4, 18–19). 

 

Різдво – це єднання Бога з людиною: Бог сам входить у життєвий простір людини і починає 
жити як людина, приймаючи всі невигоди, виклики й загрози. Радіймо, отже, бо ми ті, кого Христос у 
своєму народженні визволив від страху, даруючи нам радість у любові. Він також відновить нашу 
здатність до любові Бога і ближнього. У Ньому - основи нашого народного, державного і церковного 
буття. 

 

Дорогі брати і сестри! З Різдвом Христовим щиро вітаю всіх вас: тих, хто в Україні і на 
поселеннях, хто сьогодні святкує разом з рідними і хто далеко від рідних, молодих і старших, дітей і 
батьків, здорових і немічних, заможних і бідних. Сьогодні всі ми багаті в радості та любові 
новонародженого Спаса. Думкою і серцем я з тими, хто страждає від тілесних і душевних ран. Усі, хто 
з вас перебуває у сумнівах і пошуках серед небезпек і тривог сучасного світу, хто спраглий 
справжнього миру й радості — прийміть оце моє різдвяне вітання і мої обійми в любові. Особливо 
сьогодні я єднаюся в молитві з тими, хто безстрашно стоїть на фронті та захищає нашу державу. З 
цієї святкової нагоди висловлюю вдячність і передаю благословення також нашим ветеранам бойових 
дій. Хай слова нашої колядки промовляють до серця кожного: 
 

Пастирям уподобімся, 

Рожденному поклонімся, 

Щоб ізволив мир нам дати, 

Скорби в радость преміняти, 

Віруючим, віруючим у Нього (Вселенная, веселися). 

Зі щирого серця бажаю всім вам справжньої радості дітей Божих, смачної куті, веселих 

свят Різдва Христового та щасливого, мирного і благословенного нового року! 

Христос народився! Славімо Його! 

† СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового. 
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Неділя перед Різдвом, Святий Вечір  -  Різдво 
 
 
 
 
 

          “Рождество                                                                                                       “Your Birth, 
Твоє  Христе Боже Наш                                                                                        O Christ our God   
    Засяяло світові                                                                                           has shed upon the world 
  світлом розуміння”                                                                                            light of knowledge”        

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sunday before Christmas, Christmas Eve  - Christmas Day 
 

   

5  6 - 7   січня    2020                                        Ч  1                          January   5   6-7  2020 
 

 
 

 

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!                                                                                              CHRIST IS BORN! 

СЛАВІТЕ ЙОГО!                        З нагоди Різдва Христового            GLORIFY HIM! 

Вітаємо Нашого Митрополита Лаврентія, Архиєпископа Стефана, Духовенство,  
Преподобні Сестри, Парафіян та Гостей   

до Нашої Митрополичої Катедри 
 

In Celebration of the Birth of Our Lord Jesus Christ–we welcome 
Our Metropolitan Lawrence, Archbishop Stefan, Rev. Clergy, Rev. Sisters, Parishioners 

and Guests to Our Metropolitan Cathedral 
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