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Дорогі у Христі брати і сестри! 

 Цього року літо в Манітоби є досить 

спекотним. Бачимо як земля спрагла води. 

Не лише фермери, але навіть ті, хто зовсім 

не любить дощової погоди очікують опадів. 

Така затяжна посуха з усіма її наслідками 

показує наскільки важливим у природі є 

баланс.  

 Дуже часто у нашому особистому житті 

також бракує балансу між тілесним 

душевним та духовним. Хоча ми не відразу 

це зауважуємо, але постійно дбаючи лише 

про земне, про тілесне, через брак молитви 

і зв’язку з Богом приходить момент духовної 

посухи. Людина у такому стані може бути 

настільки спустошена, що часто навіть не 

розуміє, що потребує Бога, його благодаті.  

 Святе письмо порівнює такий стан 

людини, нашу спраглу Бога душу зі спраглою 

дощу землею. «До тебе простягаю мої руки; 

моя душа, мов спрагла земля, тебе жадає» - 

вчасно зауважує свій стан псалмопівець і 

тому просить Бога у щирій та глибокій 

молитві: «Вислухай мене скоро, Господи, бо 

знемагає дух мій… Дай мені вранці відчути 

твою милість, бо я на тебе покладаюсь. 

Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити, 

бо до тебе я підношу мою душу.» ( Пс.142)  

Така глибока молитва може відновити наш 

внутрішній баланс. Щирою молитвою 

зрошуємо зачерствіле і спрагле Бога серце.  

А як виглядає моя молитва? Чи не замало 

молюся? Чи бачу, що і моя душа спрагла 

земля?..  

 

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, 8 СЕРПНЯ 2021 

Sunday, August 8,  2021 
Апостол:  Римлян 116, 15, 1 — 7   Євангелія  від  Матея 29, 9, 1 — 8  

Epistle: Romans 116, 15, 1 — 7   Gospel:  Matthew 29, 9, 1— 8  

Dear brothers and sisters in Christ!      
This summer in Manitoba is quite hot. We 

see how thirsty the earth is. Not only farm-

ers, but those who don’t like rainy weather 

are waiting for the rainfall. Such a long 

drought shows us how important is balance 

in nature. 

Very often there is a lack of balance be-

tween physical and spiritual sides in our per-

sonal life, although we don’t notice that im-

mediately. However, because of endless 

care about materialistic things, because of 

the lack of prayer and connection with God, 

comes the moment of spiritual drought. Peo-

ple in such state can be so spiritually devas-

tated that usually do not even understand 

that they need God and His Grace.   

The Holy Gospel compares such a stage of a 

person with God-thirsty soul to the earth 

thirsty for the rain. “I stretch out my hands to 

thee; my soul thirsts for thee like a parched 

land” - the psalmist describes his feelings 

and asks God in sincere prayer: “Make 

haste to answer me, O Lord! 

My spirit fails!.. Let me hear in the morning 

of thy steadfast love, for in thee I put my 

t r u s t . 

Teach me the way I should go, for to thee I 

lift up my soul.” 

Such a deep prayer can restore our balance. 

With sincere prayer we can irrigate our 

hearts. And how does my prayer look like? 

Do I pray enough? Maybe my soul looks like 

a thirsty earth? 
 



3 

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,  8 
 

 
Пoнеділок 
Monday, 9 

 
 

Вівторок 
Tuesday, 10 

 

 
 

 

 
 
 

Середа 
Wednesday, 11 

 
 
 

 

Четвер 
Thursday, 12 

 
П’ятниця 
Friday, 13 

 
 
 

Субота 
   Saturday, 14 

 

Неділя 

Sunday,  15 

 

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

11:00 a.m.   Свята Літургія за здоров’я та Боже Благословення для Івана та 

  Ольги в День річниці одруження / For the health and God’s Bless

  ing for Ivan and Olha on occasion of wedding anniversary 

9:00 a. m.      Свята Літургія  за упокій Романа Корбутяка від  Єви Заяць / Di-

vine  Liturgy for + Roman Korbutiak from Eva Zajac 

9:00 am Свята Літургія  за упокій Романа Корбутяка від д-ра Тараса 

 Бабуха з родиною /  Divine Liturgy for + Roman  Korbutiak  f r o m 

 Dr. Taras Babick and family 

 

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 здоров’я та успішну здачу екзаменів для 

 Ореста від бабусі Слави / Divine Liturgy for the health and suc-

 cessful examinations for Orest from Grandmother Slava 

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

 prayer meeting  of “Mothers in Prayer” group 
 

 

10:00 am       Свята Літургія  і похорон Маргарет Вайтович / Divine Liturgy and 

  interment of Margaret Waytowich 

 

9:00 a.m. Свята Літургія  за упокій Оксани від Марії Доскоч /                     

  Divine Liturgy for   + Oksana from Mariya Doskoch 

 

 

9:00 a.m.          НЕМАЄ ЛІТУРГІЇ. Проща до КУКС КРІК 
 

                                                                                                    

  

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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ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ! 

 

 

 

Пожертва від WCW Enterprises на 

потреби катедри / Donation from WCW 

Enterprises  for the church $300 

Пожертва від родини колісник / Dona-

tion from Kolisnyk family $80 

Подертва від Дональда Мануляка  /  Do-

nation from Donald Manuliak $100 

 ДЯКУЄМО ЗА ВАШІ ПОЖЕРТВИ !  

Недільні пожертви/Sunday Donations —     

 $3054 

Пожертви/Donations-Non members —

 $350 

Загальні пожертви на церкву/General 

church donations –  $580 

             Пожертви на церкву              Donations to the church  

Висловлюємо співчуття   

родині ,  близьким та 

приятелям з приводу смерті   

Ольги Мендели і Магдалини 

Федорків. Нехай Господь 

упокоїть їх душі в оселях 

праведних! 

We express our condolences 

to the family and friends of  

Olga Mendela and Magdale-

na Fedorkiw. May the Lord 

rest their souls in the dwell-

ings of the righteous.  
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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! 

Annually, on August 23rd people of East 

E u r o p e a n 

A n c e r s t r y 

mark Black 

RIbbon Day, 

the anniver-

sary of the 

signing of of the infamous Molotov Rib-

bentrop Pact between Nazi Germany 

and the Communist Soviet Union and 

which launched to Second World War. 

Follow this link to learn more about 

Black Ribbon Day. 

We would request that your parish on 

Sunday 22 August commemorate the 

victims of totalitarianism - including mil-

lions of Ukrainian - in an appropriate 

manner during the Divine Litrugyr or 

Service by offering a prayer or serving a 

panakhyda.  

As well ,  you of course know 

that Ukraine is celebrating 30 years of 

Independence on 24 August.We would 

also ask that a prayer of thanks be in-

cluded at an appropriate place in the 

liturgy on Sunday 22 August or even a 

moleben served for the Ukrainian peo-

ple.  

Thank you for taking these requests into 

account. 

Sincerely, UCC-MPC 
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Папа Франциск: «Реформа Церкви починається із реформи кожного з нас» 

Папа Франциск пригадав про питоме покликання Церкви, яким є євангелізація, 

а також поділився думками про необхідність реформи, яка повинна починатися 

від кожного з нас, проходячи через досвід молитви, любові та служіння.  

«Властиве покликання 

Церкви – це євангелізація. 

Ідентичністю Церкви є 

євангелізувати», – цими 

словами Папа Франциск 

розпочав представлення 

молитовного наміру на 

серпень 2021 року. 

У серпні Святіший Отець 

пропонує замислитися над 

темою реформи в Церкві, 

наголошуючи, що «оновити 

Церкву зможемо лише 

розпізнаючи Божу волю в 

нашому щоденному житті та 

започатковуючи перетворення під проводом Святого Духа». Реформа, за його 

словами, починається із кожного з нас, і потребує «дозволити, аби Святий Дух, 

який є Божим даром у наших серцях, нагадував про те, що Ісус нас навчив і 

допомагав упроваджувати це в життя». 

Тому Папа закликає розпочати реформу Церкви «реформою себе самих», без 

заздалегідь приготованих ідей чи ідеологічних упереджень, але «починаючи з 

духовного досвіду, з досвіду дару, з досвіду любові, з досвіду служіння». Він мріє 

про ще більш місійне рішення виходити назустріч ближньому та «перетворювати 

всі структури для євангелізації сьогоднішнього світу». 

«Пам’ятаймо, що Церква завжди має труднощі, завжди переживає кризи, бо є 

живою, а живі речі переживають кризи. Лише мертві їх не мають», – нагадує 

Святіший Отець, заохочуючи: «Молімося за Церкву, аби отримала від Святого 

Духа благодать і сили реформуватися у світлі Євангелія» 

Департамент інформації УГКЦ  
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