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Дорогі у Христі брати і сестри! 

 Велика подяка ус ім,  хто 

минулого тижня прийшов до храму 

щоби відсвяткувати наш празник Св. 

Володимира і Ольги. Рівно ж дякуємо і 

тим, хто напередодні був на молебні 

та залишився опісля щоби побути 

разом, поговорити, поспівати. 

Дякуємо організаторам дитячої 

програми. Це потребувало багато 

приготувань і зусиль. Дякуємо і тим, 

хто сам вдома приготував і 

пожертвував частунки чи допоміг 

зробити закупи. Це був гарний час 

молитви і спілкування.  

 Попри значні послаблення 

уряду і дозвіл мати 150 осіб у храмі, 

багато людей і надалі мають страх 

приходити на загальні богослужіння. 

Декого лякає присутність понад ста 

людей у Катедрі. Це зрозуміло, але  

слід брати до уваги, що наш храм є 

справді великим і що ми стараємося 

дотримуватися усіх норм. Якщо у 

когось є поважні причини уникати у 

даній ситуації більшого скупчення 

людей, то можна прийти на Святу 

Літургію у будь який інший день серед 

тижня коли у храмі є 5-7 осіб. 

Стараймося шукати способів щоби 

прийти до  храму, бо легко знайти 

причини щоби залишитися вдома.  

 

Сердечно вітаємо усіх на спільній 

молитві у нашій катедрі.  

      The Metropolitan Cathedral would like to 

extend a warm ”WELCOME” to everyone, 

who prays with us .  

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ! 

НЕДІЛЯ, 1 СЕРПНЯ 2021 

Sunday, August 1,  2021 
Апостол:  Римлян 110, 12, 6 — 14   Євангелія  від  Матея 29, 9, 1 — 8  

Epistle: Romans 110, 12, 6 — 14   Gospel:  Matthew 29, 9, 1 — 8  

Dear brothers and sisters in Christ!     

 Many thanks to everyone who came 

to celebrate the feast of St. Volodymyr and 

Olha last week. We also thank those who 

were at the prayer the day before, and 

stayed for singing, talking, communicating.   

 We appreciate the organization of 

children’s program. It took a lot of effort.  

Thanks also  for cooking home made 

treats  and for making purchases. It was a 

wonderful time for prayers and communi-

cation! 

 Despite  of  governmental permission to 

have 150 per-

sons in the 

Сhurch, many 

people still are 

afraid of at-

tending public 

s e r v i c e s . 

Some are 

frightened by 

the  presence of more than 100 people in 

the Cathedral. This is understandable. But 

our Church is big enough and we try to fol-

low  all the rules. If someone has reasons 

to avoid crowds, there is a possibility to 

attend  the Liturgy on weekdays when 

there  are 5-7 people in a Church. 

 Let’s try to find ways to come to the 

Liturgy, otherwise it is easy to find the rea-

son to stay at home. 
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РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  17 січня   до  24 січня  2021 РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  17 січня   до  24 січня  2021 

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  17 січня   до  24 

січня  2021 

Schedule of Liturgies from December 20  to  Decem-

ber 27 2020 

Неділя 

Sunday,  1 
 

 
Пoнеділок 
Monday, 2 

 
 

Вівторок 
Tuesday, 3 

 
 

 

 

 

 
Середа 

Wednesday, 4 
 
 
 

 

 
Четвер 

Thursday, 5 
 

П’ятниця 
Friday, 6 

 
 
 

Субота 
       Saturday, 7 

 

Неділя 

Sunday,  8 

  9:00 a.m.    Свята Літургія За здоров’я хворих з родини Чемеринських/ For 

  the health of   the Chemerynski family  

11:00 a.m.     Свята Літургія за всіх парафіян/ For all Parishioners 

9:00 a. m.      

 

9:00 am Свята Літургія за померлих з родини від Антоніни Краско / + For  

 all deceased from the family of Antonina Krasko 

 

8:00 p.m.       Онлайн молитовна зустріч  спільноти «Матері у молитві» /  

  Online prayer meeting  of “Mothers in Prayer” group 
 

9:00a.m.    Свята Літургія  за + Романа Корбутяка від  Стефанії Мигалюк / 

 Divine Liturgy for + Roman Korbutiak from Stephania Myhaluk 

9:15 p.m.      Онлайн молитовна зустріч  спільноти «Матері у  молитві» / Online 

 prayer meeting  of “Mothers in Prayer” group 
 

9:00 am        За всіх подорожуючих з родини Чемеринських / For all travelling 

 from the Chemerinsky family 

 

9:00            Свята Літургія  за + Андрія, Віктора, Галини від Стефанії Холод / 

 Divine Liturgy for + Andriy, Viktor, Halyna from Stephaniya Kholod 
 

5:00p.m.  Свята Літургія  за + Романа Корбутяка (40 днів)/                       

   Divine Liturgy for  + Roman Korbutiak   

                    

9:00 a.m.     Свята Літургія  за + Романа Корбутяка від д-ра Тараса Бабуха з 

 родиною /  Divine Liturgy for + Roman Korbutiak from Dr. Taras 

 Babick and family 

                                                                                                    

 9:00 a.m Свята Літургія за всіх парафіян/ For all Parishioners 

   

11:00 a.m.    За здоров’я та Боже благословення для Івана та Ольги в день   

  річниці одруження  / For health and God’s blessing for Ivan and 

  Maria on occasion of Wedding Anniversary 

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ  від  1 серпня  до  8 серпня, 2021 

Schedule of Liturgies  from  August 1 to August 8,  2021 

Дякуємо Вам за Ваші пожертви які Ви передаєте чи присилаєте до катедри.  

Нагадуємо, що можна пересилати e-transfer  на office@stvo.ca 

We are very grateful for all donations you are bringing or sending to the Cathedral. We re-

mind you that e-transfers can be send to the email address   office@stvo.ca. 
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ДЯКУЄМО ЗА ВАШІ ПОЖЕРТВИ І НАДАЛІ 

ПРОСИМО ВАШОЇ ПІДТРИМКИ! 

 

 

Пожертва від Петра та Анни Корбутяк в 

пам’ять про Романа Корбутяка / Dona-

tion from Peter and Anna Korbutiak in 

memory of  Roman Korbutiak $200 

Пожертва від  Стефанії  Мигалюк на 

ремонт кухні / Donation from Stephania 

Myhaluk for kitchen renovation $100 

Анонімна пожертва в пам’ять про 

Романа Корбутяка на ремонт кухні / 

Anonymous donation  in memory of  Ro-

man Korbutiak for kitchen renovation 

$500 

Пожертва від Сильвії Тодащук у 36ту 

річницю весілля Шарлін та Андрія / Do-

nation from Sylvia Todazchuk on occa-

sion of 36th wedding anniversary of Char-

lene and Andriy family $100 

Пожертва від Сильвії Тодащук у 26ту 

річницю весілля Розмарі  та Джона / 

Donation from Sylvia Todazchuk on occa-

sion of 26th wedding anniversary of 

Rosemarie and John family $100 

Пожертва від  Сильвії Шарабурак / Do-

nation from Sylvia Sharaburak $300 

Пожертва від Оксани Розумної у пам’ять 

про Євстахію Штогрин / Donation from 

Oksana Rozumna in memory of Eustachia 

Shtohryn $100 

Недільні пожертви/ Sunday Donations — 

 $3140 

Пожертви / Donations-Non members—   

 $100 

Загальні пожертви на церкву/  

General church donations – $1500 

Пожертва від Івана Пецюха в пам’ять 

про Софію Буртик на ремонт церкви / 

Donation from Ivan Pecuh in memory of 

Sophia Burtyk for church renovation 

$200 

Пожертва від Івана Пецюха в пам’ять 

про о. Нестора Баранюка на ремонт 

церкви / Donation from Ivan Pecuh in 

memory of Rev. Nestor Baraniouk for the 

church renovation   $200 

Пожертва від Дженіс Н. Камінскі в 

пам’ять про Євстахію Штогрин / Dona-

tion from Janis H. Kaminsky in memory 

of  Eustachia Shtohryn $50 

Пожертва від Олега та Роксоляни 

Ільницьких в пам’ять про Романа 

Корбутяка / Donation from Oleh and 

Roksolana Ilnyckyj in memory of Roman 

Korbutiak $50 

Пожертва від Богдани Андрієшин у 

восьму річницю смерті мами на 

відновлення катедри / Donation from 

Bogdana Andriechine  on the 8th anni-

versary of Mother’s death  for the church 

renovation $50 

             Пожертви на церкву              Donations to the church  
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 https://www.facebook.com/
stsvolodymyrolha 

 Livestream: stvo.ca/live   

 www.stsvladimirandolgacathedral.ca 

ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ  

Просимо слідкувати за нашими веб ресурсами. Please follow us online.  

ДЯКУЄМО! 

 

KNIGHTS OF COLUMBUS -  

BURSARIES FOR THE 2021-2022 ACA-

DEMIC YEAR 

The Canon Luhovy 

Assembly Ukrainian 

Educational Foun-

dation is pleased to 

announce that 

eight bursaries of 

$300 each are 

available to Ukraini-

an Catholic stu-

dents, seminarians and religious sis-

ters, of the Archeparchy of Winnipeg, 

who attend post-secondary institu-

tions, seminaries and private Catholic 

secondary schools. Please return 

completed 2021 Bursary Application 

forms to “Canon Luhovy Assembly 

Ukrainian Educational Foundation, 

115 Regatta Rd., Winnipeg, MB R2G 

2Y7”,  due date—Sept. 30, 2021. 

Should you have any questions or re-

quire more information, please call 

Leonard Mariash at 204-668-4358 or 

email at lmariash@mymts.net 

ДО УВАГИ ПАРАФІЯН! 

6—7 серпня відбудеться 

Всеканадський Український 

Католицький Молодіжний Збір “Unity 

21”.     
Реєструйтеся вже зараз, щоби мати 

нагоду бути учасником чудового заходу! 

За деталями звертатися за посиланням: 

 http://archeparchy.ca/

events_details.php?event_id=1174  

The cross-Canada Ukrainian Catholic 

young adults event “Unity ‘21” is only a 

few weeks away. Please be so kind as to 

send to the Chancery the numbers/names 

of the young adults from within the 

Archeparchy that have already registered. 

Please continue to promote the event. 

(online information available on our 

Archeparchial website: http://

archeparchy.ca/events_details.php?

event_id=1174 ) 

   UNITY 2021 - REGISTER NOW!!! 

Aug 06 2021 to Aug 07 2021 

YOU CAN PRE-REGISTER NOW TO BE A 

PARTICIPANT IN AN AMAZING EVENT THAT 

IS NOW SEEN AS ONE THE BRIGHT 

LIGHTS AT THE END OF THE PANDEMIC 

TUNNEL 

UNITY 2021 6-7 August 

THE ONLINE & IN-PERSON GATHERING OF 

YOUNG ADULTS FROM ALL ACROSS THE 

COUNTRY! 

CLICK ON THE NOTICE BELOW TO ACCESS 

THE ESSENTIAL INFORMATION PACKAGE 

AND START PLANING TO BE THERE! 

 

 

 

 

 

 

 

http://archeparchy.ca/events_details.php?event_id=1174
http://archeparchy.ca/events_details.php?event_id=1174
http://archeparchy.ca/events_details.php?event_id=1174
http://archeparchy.ca/events_details.php?event_id=1174
http://archeparchy.ca/events_details.php?event_id=1174
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Святкування парафіяльного празника Свв. Володимира і Ольги у катедрі 

розпочалося в суботу, 24 липня з урочистого Молебня до св. Володимира Великого, 
а опісля відбувалося спілкування у 

парафіяльному колі з музикою, 

піснями та почастунками під 

вигуки і сміх найменшеньких 

парафіян. В той час більші діти 

мали нагоду дізнатися про життя 

покровителів нашої парафії і 

познайомитися з княгинею Ольгою 

і князем Володимиром, пройти 

к в е с т  і  н а  з а в е р ш е н н я 

розмалювати печиво(за що 

дякуємо Ліля Кізюк). Всім, хто 

спричинився, щоб святкування 

пройшли всім присутнім на радість 

і на славу Божу, щиро дякуємо!

Celebration of the feast of Sts. Volodymyr and Olha 

started from the prayer to Volodymyr 

the Great on Saturday, July 24th.  There 

was a gathering with music, songs, 

games, and treats. 

At that time, older children had an op-

portunity to learn about the life of the 

patrons of our parish and meet Prin-

cess Olha and Prince Volodymyr.  
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