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СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ! 

 НЕДІЛЯ, 22 СЕРПНЯ 2021 

Sunday, August 22,  2021 
Апостол:  1 Кор. 128, 3, 9 — 17   Євангелія  від  Матея 59, 14, 22 — 34  

Epistle: 1 Cor. 128, 3, 9 — 17   Gospel:  Matthew 59, 14, 22 — 34  

Photo report from the celebration of the 

Transfiguration of the Lord in our Cathedral is 

on p.5. Thank you all for praying together!  

The feast of the Transfiguration of our Lord is 

amazing!  We like to bless apples, grapes, and 

other gifts of nature. We have a great time in 

a church this day. And what then? 

The apostles were also well on Mount Tabor. 

The were amazed by the shining of Jesus face 

and clothes. But this vision was forgotten… 

Only John stayed next to Jesus nailed to the 

cross. Probably Peter and James also men-

tioned that moment of Transfiguration, but 

much later…Good thing it is not too late. 

How many of us comes to Jesus more often 

not only for consecration of paska or apples? 

Our parents built this majestic cathedral. They 

spared neither time nor money nor efforts for 

us to have our own Ukrainian Tabor. They 

believed that the next generation would need 

this church as a place to meet Jesus, as a 

place of meeting themselves and other peo-

ple, as a place of blessing and transfiguration.  

This year marks 70 years since the opening of  

the Sts. Volodymyr and Olha Cathedral. It 

depends only on us how long will we and our 

children gather here for prayer and blessing of 

Easter cakes, water, or apples. It depends on 

our faith, love, organization, our sacrifice, and 

dedication. And whether we come only a few 

times a year, or every Sunday will be the day 

of our prayers in this wonderful church! 

 

На 5 сторінці є фоторепортаж зі 

святкування Переображення Господнього 

у нашій катедрі. Дякуємо усім за спільну 

молитву! Хто не встиг - вітаємо сьогодні! 

Це свято нас вражає! Ми любимо 

освячувати яблука, виноград та інші дари 

природи… Нам добре у цей день у храмі. А 

що потім?.. 

Апостолам теж було добре на горі 

Тавор. Вони були вражені сяйвом 

Ісусового обличчя та одягу. Але це видіння 

забулося…  

Біля Ісуса на хресті залишився лише Іван. 

Один з трьох присутніх на Таворі. Петро і 

Яків напевно також згадали цей момент 

Переображення, але досить пізніше. 

Добре, що не запізно… 

Один з трьох… Чи мусить так бути? 

Скільки з нас приходить до Ісуса частіше? 

Не лише щоби освятити паску чи яблука. 

А катедральний собор наші батьки 

таки збудували величний. Не жаліли ні 

часу ні коштів ні зусиль щоби і ми мали 

свій український Тавор! Хотіли щоби 

нікому не забракло місця… Вірили, що цей 

храм буде потрібний наступним 

поколінням як місце зустрічі з Ісусом. 

Місце зусрічі зі собою і між собою. Місцем 

освячення і переображення. 

Цого року минуло 70 років від 

відкриття катедри. Дай Боже щоби цей 

храм і надалі був українським собором, 

від слов’янського слова «собирати».  

(продовження на ст. 5) 

GLORY BE TO JESUS CHRIST! 
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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,  22 
 

 
Пoнеділок 

Monday, 23 
 
 

Вівторок 
Tuesday, 24 

 

 

 

 
 
 

Середа 
Wednesday, 25 

 
 
 

 

Четвер 
Thursday, 26 

 
 

П’ятниця 
Friday, 27 

 
 

Субота 
   Saturday, 28 

 

 

Неділя 

Sunday,  29 

 

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

  Панахида з нагоди Дня Чорної стрічки / Panakhyda in occasion    

  of Black Ribbon Day 

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

9:00 a. m.      Свята Літургія  за упокій у 40-й день по смерті о.Нестора 

 Баранюка від родини/ Divine Liturgy for 40 days of + rev. Nestor 

 Baraniouk from the family. 

 

 

9:00 am Свята Літургія за Боже Благословення для України /                           

 Divine Liturgy for God’s Blessings for Ukraine 

 

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

  Online prayer meeting  of “Mothers in Prayer” group 

9:00 am    Свята Літургія  за упокій +Дмитра Семанюка від Люби 

 Семанюк /  Divine Liturgy for + Dmytro Semaniuk from Luba Se

 maniuk 

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

 prayer meeting  of “Mothers in Prayer” group 

9:00 a.m.    Свята Літургія за здоров’я та Боже Благословення для Ольги 

          Панчишин у День Народження / Divine Liturgy for the health and 

  God’s Blessings for Olha Panchyshyn in occasion of her birthday 

 

9:00 a.m.   Свята Літургія  за упокій Болеслава і Френка Стаскевич від 

 родини Чеменринських/ Divine Liturgy for  + Boleslaw and +Frank 

 Staskiewicz from Czemerynski family 

9:00 a.m.  Свята Літургія  з нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці / 

 Divine Liturgy in occasion of Assumption of the Blessed Virgin 

11:00 a.m. Свята Літургія  за упокій у 40-й день по смерті Софії Буртик / Di          

 vine Liturgy for 40 days of +Sophia Burtyk 

 

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

 

11:00 a.m. Свята Літургія за здоров’я родини Горських та дітей: Антона, 

  Христі, Тамари від Орисі / Divine Liturgy for the health of Gorski 

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ  від  22 серпня  до  29 серпня, 2021 

Schedule of Liturgies  from  August 22 to August 29,  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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ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ! 

 

 

 

Donation from Sarah Madey $20 

Пожертва від Марії Мануляк/Donation 

from Maria Manuliak $20 

Пожертва від Лілії Кізюк/Donation 

from Liliya Kizyuk $50 

Пожертва від Ірини та Володимира 

Іванишин/Donation from Iryna and Vo-

lodymyr Ivanishin $50 

Пожертва від Івана Пелеп’юка/

Donation from Ivan Pelepiuk $20 

Недільні пожертви/Sunday Donations —     

 $1505 

Пожертви/Donations-Non members —

 $160 

Загальні пожертви на церкву/General 

church donations –  $0 

             Пожертви на церкву              Donations to the church  

Thank you for all your donations 

and ask for you support! 

 

         ДЯКУЄМО! 

Висловлюємо велику подяку Укріїнській Католицькій Фундації Канади за пожертву для 

нашої катедри у розмірі 5000$ на відновлення статуї Св. Володимира і 5000$ - для 

Рідної Школи.   

We are very grateful to The Ukrainian Catholic Foundation of Canada for donating $5000 to 

our church for renovation of St. Volodymyr statue and $5000 for Ridna Shkola. 
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Як довго ми і наші діти будемо там 

збиратися на молитву і освячення пасок, 

води, яблук та зілля, залежить від нас. Від 

нашої віри, від нашої любові, від нашої 

зорганізованості, ну і від нашої 

жертовності та посвяти. А ще від того, чи 

будемо приходити лише два-три -чотири 

рази на рік,  аби щось освячувати, чи 

кожна неділя буде днем нашої молитви у 

цьому чудовому храмі. 
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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! 

 

ДО УВАГИ ПАРАФІЯН! 

Щиро ві таємо усіх з Днем 

незалежності України! Мільйони 

українців по цілому світу раділи у цей 

день 30 років тому. Багато людей 

віддали своє життя за цю Свободу! 

Незалежність є плодом жертви, 

молитви і посвяти мілліонів українців 

розкиданих по всіх континентах. 

Багато з них не дочекалися цього 

дня. Сьогодні дякуємо Богові за цей 

дар свободи і за те, що Україна, хай 

повільно, але розвивається, і маємо 

багато досягнень, якими можемо 

гордитися. Бажаємо всім дочекатися 

с п р а в ж н ь о г о  д у х о в н о г о , 

економічного та політичного розквіту 

України! Нехай якнайшвидше буде 

повернений анексований Росією 

Крим і закінчиться окупація та війна 

на Сході України! Молімося за це! 

Слава Україні! 

We sincerely congratulate everyone 

on the occasion of Independence Day 

of Ukraine! Millions of Ukrainians all 

over the world rejoiced on this day 30 

years ago. Many people gave their 

lives for our freedom! Independence 

is a fruit of sacrifice, prayer, and the 

dedication of millions of Ukrainians 

scattered across the continents. 

Many of them did not have a chance 

to celebrate this day.  

Today we thank God for this gift of Freedom and the fact that Ukraine is developing, even if it is slow-

ly, as we have many achievements that we are proud of. We wish everyone a real spiritual, economi-

cal, and political prosperity of Ukraine! We hope that Crimea, annexed by Russia will return as soon 

as possible; the occupation and war in Eastern Ukraine will end! Let us pray for it! Glory to Ukraine! 
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