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НЕДІЛЯ, 29 СЕРПНЯ 2021
Sunday, August 29, 2021
Апостол: 1 Кор. 131, 4, 9 — 16 Євангелія від Матея 72, 17, 14 — 23
Epistle: 1 Cor. 131, 4, 9 — 16 Gospel: Matthew 72, 17, 14 — 23

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

GLORY BE TO JESUS CHRIST!

Вчора ми урочисто відсвяткували велике
свято Успення Пресвятої Богородиці. У
цьому празнику Церква зберігає пам'ять
про завершення земного шляху Пречистої
Діви Марії. Церковне передання каже, що
в момент Успеня Богородиці, апостоли,
котрі розійшлися по різних куточках
Римської імперії, у дивний спосіб знову
були зібрані разом довкола тіла Пречистої
Богородиці. Відтоді вірні щороку
вшановують память Успення Божої Матері
Сьогодні на подвір'ї катедри урочисто
святкуємо
30-ть років Незалежності
України та 70-ту річницю посвячення
нашого величавого собору, який, як добра
мати, збирав і збирає вірних нашої
Церкви з Вінніпегу та околиць на спільну
молитву. Бути Церквою – це означає бути
спільнотою, збиратися разом, святкувати
разом, підримувати одне одного. Саме для
цього Церкві, як спільноті віруючих,
потрібен храм та інші приміщення які
треба утримувати та підтримувати. Тому
просимо Вас скласти свою щедру
пожертву у день святкувань.
Сьогоднішні святкування стали можливі
завдяки праці багатьох людей. Особлива
подяка тим, хто проявив ініціативу і
зголосився сам, а також нашим
спонсорам:

Yesterday we solemnly celebrated the great
feast of the Assumption of the Blessed Virgin.
On this holiday Church keeps the memory of
the completion of life of the Blessed Virgin
Mary. Church tradition says that at the time of
the Assumption of the Virgin, the apostles,
scattered in different parts of the Roman
Empire, were miraculously reunited around
the body of the Blessed Virgin. Since then, the
faithful annually honor the memory of the
Assumption of the Mother of God.
Today in the churchyard, we celebrate the
30th anniversary of Ukraine's Independence
and the 70th anniversary of the consecration
of our majestic cathedral, which as a good
mother gathers the faithful of our Church from
Winnipeg and the surrounding area for common prayer.
To be a Church means to be a community, to
gather as a family, to celebrate together, to
support each other. That is why the Church as
a community of believers needs a temple and
other !!!premises/buildings/space that need
to be maintained. Therefore, we ask you to
make your generous donation on the day of
the celebrations.
Our today's celebration is possible thanks to
work of many people, especially to those who
took the initiative and volunteered, and also
to our sponsors:

Ivan’s Auto Body & Glass Ltd.
Karpaty Meats & Deli
M & S Meat Market
Дякуємо!
Trendy Renovation
Ігор та Оксана Мельник

Ivan’s Auto Body & Glass Ltd.
Karpaty Meats & Deli
M & S Meat Market
Trendy Renovation
Ihor and Oksana Melnyk
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Thank you!!!

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від 17 січня

до 24
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Свята Літургія за всіх парафіян/ For all Parishioners

Неділя
Sunday, 29 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
family and for Anton, Khrystia, and Tamara from Orysia

Пoнеділок
9:00 a. m.
Monday, 30
Вівторок 9:00 am
Tuesday, 31
8:00 p.m.

Середа 9:00 am
Wednesday, 1
9:15 p.m.

Четвер 9:00 a.m.
Thursday, 2
9:00 a.m.

П’ятниця
Friday, 3
7:00 p.m.

Субота
Saturday, 4 9:00 a.m.
Неділя 9:00 a.m.
Sunday, 5

Свята Літургія за упокій Марії у 2-гу річницю смерті від Лесі
Кушинської / Divine Liturgy for 2 years of +Maria from Lesya
Kushynska.
Свята Літургія за здоров’я для о.Ігора в День Народження та за
його родину від Слави Шарабурак / Divine Liturgy for the health
for Fr. Ihor on the occasion of his birthday and for his family from
Slava Sharaburak
Онлайн молитовна зустріч спільноти «Матері у молитві» /
Online prayer meeting of “Mothers in Prayer” group
Свята Літургія за здоров’я для о.Ігора та його родини в 1-шу
річницю служіння на парафії від Анни Станович /Divine Liturgy
for the health for Fr. Ihor and his family on the 1st anniversary of
service in the parish from Anna Stanowych
Онлайн молитовна зустріч спільноти «Матері у молитві» / Online
prayer meeting of “Mothers in Prayer” group
Свята Літургія за упокій померлого Миколи від Вікторії
Костельної / Divine Liturgy for deceased +Mykola from Victoria
Kostelna
Свята Літургія в пам’ять про о.Нестора Баранюка від Оксани
Дворської / Divine Liturgy in memory of +Rev. Nestor Baraniouk
from Oksana Dvorska
Свята Літургія за здоров’я та Боже Благословення для Дороти і 7
Хелени від Христини Чемеринської/ Divine Liturgy f o r
the
health and God’s Blessing for Dorota and Helena from Krystyna
Czemerynski
Свята Літургія за упокій Магдалини Федорків від Джона і Люби
та всієї родини / for deceased Magdalena Fedorkiw from John,
Luba, and family
Свята Літургія за всіх парафіян/ For all Parishioners

11:00 a.m. Свята

Літургія
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за

всіх

парафіян/

For

all

Parishioners

Пожертви на церкву

Donations to the church

Недільні пожертви/Sunday Donations —
$7193.61
Пожертви/Donations-Non members —
$255.00
Загальні пожертви на церкву/General
church donations – $3317.06
Donation from Karen Smith in loving
memory of Margaret Waytowich $40
Пожертва від Галі Дмитришин в пам’ять
про Романа Корбутяка/Donation from
Halia Dmytryshyn in memory of Roman
Korbutiak $100
Пожертва від Тетяни Новіцької/Donation

from Tetiana Novitska $40
Пожертва від Ірини та Володимира
Іванишин/Donation from Iryna and Volodymyr Ivanishin $50
Donation from Marilyn A. Helgason $25
Пожертва від Надії Краско на
придбання церковного семисвічника/
Donation from Nadiya Krasko for the
church candlestick $2597.06
Пожертва від Станіслави Рудник/
Donation from Stanislawa Rudnyk $200
Пожертва від Марії Стефанишин/
ПАМ’ЯТЬ! $200
Donation from ВІЧНАЯ
Maria Stafanyshyn
Пожертва від Анелі Купчак/Donation
from Aniela Kupczak $200
Пожертва від Лесі Зубач/Donation from

ДЯКУЄМО!
Висловлюємо велику подяку міністру спорту, культури і спадщини Cathy Cox за
пожертву у розмірі 7500$ на відновлення статуї Св. Володимира. Дякуємо КУК
за сприяння у цій справі.
We are very grateful to Minister of Sport, Culture and Heritage Cathy Cox for
donating $7,500 for the repair of the statue of St. Volodymyr. We also thank to
Ukrainian Canadian Congress Winnipeg for assistance.

Today’s celebration sponsors

Trendy Renovation
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The restoration process of our beloved
statue of St. Volodymyr has been in the
works for quite some time now. There have
been many, arduous, time consuming obstacles and stages with this project; difficulty in finding someone qualified to agree to
take on the restoration at a reasonable
price, finding a foundry that can create the
correct bronze blend to use for the repair
and re-creation of the missing pieces,
sourcing quality visuals to aid in the recreation of the missing pieces, logistics,
insurance, and funding from both private
and public sources. All are in place now
except for the formal insurance appraisal
(which is in progress) and we should see
the repair started within the next month.
The estimated repair time will be approximately 2 months from date of receipt. Donations are appreciated by cheque at the
office or by credit card on our GoFundMe
page https://www.gofundme.com/f/restore
-the-st-volodymyr-statue.
Bennie Gusnowsky

Процес реставрації
статуї
святого
Володимира триває
вже досить довгий
час. У цьому проекті
було багато важких
перешкод та етапів:
пошуки того, хто має
право
погодитися
взяти
на
себе
реставрацію
за
помірну
ціну,
ливарного цеху, який може створити
правильну бронзову суміш для ремонту та
відновлення відсутніх частин, якісних
зображень для допомоги у реставрації, а
та ко ж логістики, страхування та
фінансування як з приватних, так і з
державних джерел. Наразі всі ці етапи
пройдено, окрім офіційної страхової оцінки,
яка триває. Отож бачимо, що ремонт може
розпочатися вже протягом наступного
місяця. Орієнтовний час реставрації складе
приблизно 2 місяці.
Пожертви приймаються в офісі у вигляді
чеку або за допомогою кредитної картки на
нашій сторінці GoFundMe https://
www.gofundme.com/f/restore-the-stvolodymyr-statue

ДЯКУЄМО ЗА ВАШІ ПОЖЕРТВИ
І НАДАЛІ ПРОСИМО ВАШОЇ
Thank you for all your donations
and ask for you support!
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ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!

ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ

ДЯКУЄМО!

Просимо слідкувати за нашими веб ресурсами. Please follow us online.
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https://www.facebook.com/
stsvolodymyrolha



Livestream: stvo.ca/live



www.stsvladimirandolgacathedral.ca
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