


 
П’ята Неділя Посту- 25 березня 2018  

5 Sunday of Lent – March 25 2018 

Апостол: Євреїв    9: 11-14  Євангелія від  Марка     10: 32–45 

Epistle: Hebrews    9: 11-14   Gospel: Mark      10: 32–45 

СЛАВА  ІСУСУ  ХРИСТУ!  
Катедральний Храм щиросердечно 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 26 березня  до 1 квітня  2018  

SCHEDULE OF LITURGIES from March 26 to April 1 2018  
 

 

 

Пoнеділок 
Monday, 26 

8:00 рано 
8:00 a.m. 

За здоров’я Лесі – Марія Стафанишин (село)  
Health of Lesia – Maria Stefanyshyn (selo)   

 

Вівторок 
Tuesday, 27 

9:00 рано 
9:00 a.m. 

+Йосифа Яцишин – родина Шкварек (село)  
+Josepha Jacyshyn – Shkwarek family (selo)   

 
Середа, 28 
Wednesday 

9:00 рано 
9:00 a.m.  
7:00 веч. 
7:00 p.m. 

+Протодиякон Михаїл Воробій – Борислав Білаш з родиною (село)  
+Protodeacon Michael Woroby – Boryslaw Bilash and family (selo) 
Хресна Дорога (церква)  
Stations of the Cross (church)  

Четвер, 29 
Thursday 

8:30 рано 
8:30 a.m.  

+Юрій Шарабуряк – Петро Монастирський (село)  
+George Sharaburak – Peter Monastersky (selo)   

П’ятниця, 
Friday, 30 

9:00 рано 
9:00 a.m. 
7:00 веч. 
7:00 p.m.  

Літургія і Сорокоусти (церква)  
Liturgy and Sorokousty (church)  
Хресна Дорога (церква)  
Stations of the Cross (church)   

Субота, 31 
Saturday 

9:00 рано  
9:00 a.m.  

+Текля Щерба – Кати Іскат (село)  
+Tekla Szczerba – Kathy Iskat (selo)  

Неділя, 1 
Sunday  

 
9:00 рано 
9:00 a.m.  
11:00 рано 
11:00 a.m.  

Kвітна Неділя, Благословення Лози / Palm Sunday, Blessing of Willows 
За інтенції Парафіян 
Intentions of Parishioners  
+Ольга, Ігор, Ілєна, Володимир - від родини  
+Olha, Ihor, Elena, Wolodymyr - from family  

 

 

Сьогодні Апостола читають: 9:00 рано – Степан Спильчак  

11:00 ран. – Юліан Малик  

Epistle Readers for today: 9:00 a.m. – Stepan Spylchak   

                          11:00 a.m. – Yulian Malyk   

 

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

Пам'ятайте у своїх молитвах всіх наших парафіян, які проживають в різних будинках 
для старших, будинках опіки, а також тих що з причини недуги перебувають вдома. Просимо 
також повідомити парафіяльний офіс, якщо хтось у лікарні, хворий вдома і бажає щоб його 
відвідати, ми радо це зробимо. Просимо, також, моліться за хворих з нашої парафії; Теодор 
Гуменюк, Марія Хопт’яна, Анна Ґембарська і Марія Романович.  

Please remember in your prayers all our parishioners that are residing at various Senior and 
Nursing homes and also due to illness are at home. Please also let the parish office know if anyone 
is in the hospital or needs a special visit, we will gladly visit. Please also pray for the sick in our 
Parish; Theodore Humeniuk, Maria Choptiana, Anna Gembarska and Maria Romanowych. 

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

 

Протягом 40 днів посту ми маємо слідуючі відправи: 
Кожної середи та п'ятниці в 7:00 вечора, Хресна Дорога. Ми закликаємо вас всіх до участі, 

особливо дітей, щоб брали участь підчас служби Хресної Дороги.  
Кожної п'ятниці в 9:00 ранку будемо відправляти Літургію з поминальною службою 

Сорокоустів. Нагадуємо, подайте список померлих членів вашої родини, щоб їх згадати підчас 
відправ Сорокоустів. Зробіть це якнайскорше щоб скористати з усіх поминальних Літургій.  

 

During the 40 days of Lenten we have the following services:  
Every Wednesday and Friday Stations of the cross at 7:00 p.m. We encourage your attendance 

especially the children who may participate in the Stations of the Cross procession. We invite the children 
to come just before 7:00 p.m. so that they are able to participate. 

Every Friday at 9:00 a.m. we will celebrate the Liturgy followed by the Sorokouste services, where 
we remember in prayer the deceased members of your family. Please renew you Sorokouste list of 
deceased members so we can pray for during the service. Please use special Sorokouste the blue 
envelope in your packages and include the appropriate donation for the services.  

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

Підчас Великого посту, підчас Літургій, замість гімну Достойно, співаємо, Тобою 
Радується. Ця молитва знаходиться у бюлетені і просимо співати її разом з дяками.  

During the Great Lent at Sunday Liturgies instead of the hymn "DOSTOYNO", we recite 
"TOBOYOU RADUYETSYA". The prayer is printed in the bulletin, please sing it with the cantors. 

 

Замість Достойно..... Тобою радується, Благодатная, всяка твар, ангельський собор i 
чоловічеський рід, освящений храме і раю словесний, дівственна похвало, що із неї Бог 
воплотився i младенцим став, перед віками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом 
сотворив і утробу твою просторішою небес учинив. Тобою радується, Благодатная, всяка 
твар, слава тобі.  

In You, Lady full of grace, all creation rejoices, the world of angels and the human race. 

Sanctified temple and spiritual paradise, boast of virgins, God took flesh from you and became a 

child: He was God before the ages. He made your womb a throne, and made it more 

encompassing than the heavens. In you, Lady full of grace, all creation rejoices. Glory be to you! 
 

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

Просимо вашої щедрості у пожертвуванні на квіти для прикрашення Божого Гробу, та 
великопосну жертву. Спеціальні конверти знаходяться у ваших пакетах. Ті, хто не мають 
парафіяльних конверт, а бажають скласти свою пожертву, конверти занаходяться на столі при 
вході до церкви. Дуже дякуємо.  

Please remember your donations for Easter Flowers and Lenten donations. Special envelops are 
in your envelope packages. Those who do not have Sunday envelops are encouraged to make their 
donations using the envelopes provided at the entrance of the church. 

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

Лицарі Колумба Inter Council Charities Drive відбудеться в суботу, 28 квітня. Квитки доступні 
у наших членів відділу Св. Володимира або в нашій парафіяльмій канцелярії. Квитки - три за $ 5, 
головний приз - $ 20 000 або можна вибрати авто, другий приз $ 10,000, третій приз $ 5,000, 
четвертий приз $ 3,000 і п'ятий приз $ 2,000. Будь ласка, підтримайте благодійні проекти Лицарів.  

Knights of Columbus Inter Council Charities Drive will be held on Saturday April 28th. Tickets are 
available from our St. Vladimir Council members or parish office. Tickets are three for $5.00, grand prize is 
$20,000.00 or choice of a car, 2" prize $10.000.00, 3rd prize $5,000.00 4th prize $3,000.00 and 5th prize 
$2,000.00. Please support our council charity projects. 

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

Наш парафіяльний хор вже розпочав репетиції у приготовці до Великодня. Їм потрібно 
додаткових членів, особливо чоловіків (тенор і бас). Будь ласка, приєднайтеся до нашого хору, 
вони зустрічаються на репетиції щонеділі в 10:00 ранку, в залі (на верху).  

Our parish choir is beginning rehearsals for the Easter Services. They are always in need on 
additional choir members especially men (tenor and base). Please consider joining the choir, they meet 
every Sunday shortly after 10:00 a.m. for rehearsals in the upper hall. 

 



ВІТАННЯ І ПОДЯКИ  /  CONGRATULATIONS AND THANK YOU’S 
 

Велика подяка всім, хто в минулу неділю прийшов на весняний чай організований 
нашою парафіяльною жіночою Лігою. Це був справді надзвичайно успішний чайок. Дякуємо 
всім, хто допомагав будь-яким способом, паням Ліги за працю у приготуванні чайку, нашим 
Лицарям Колумба за чудову обслугу, усім, хто приніс різного роду печево, речі на розігранку, 
всім добровольцям, нашим бізнесменам за грошову підтримку, Лесі Борис, голові нашої Ліги, 
за її чудову промову та офіційне відкриття чаю. Ще раз дякуємо всім. 

Дякуємо отцеві Ігорові Шведові, за проповідування нашої Великопостної Місії. Він 
поділив з нами дуже багато глибоких духовних думок. Ті, хто відвідували нашу місію багато з 
неї скористали. Дякуємо також всім отцям, які допомогли сповідати, більше 250 людей 
скористали з нагоди і висповідалися. Дякуємо всім, хто допоміг зробити каву і готував 
перекуску після місії. Особливо, дякуємо всім, хто приходив і брав участь у місії, посвятили 
час і приходили так часто, як могли. Для тих з вас, хто не прийшли (з якої-небудь причини), ви 
пропустили можливість для духовного оновлення. Можливо, колись і ви займете на це час.  

Вітаємо школу Непорочного Серця, студентів та учителів, за їхній чудовий та 
захоплюючий український концерт "БОРЩ, БАНДУРА ТА БАБИНИ ІСТОРІЇ". Дуже приємно 
бачити, що всі студенти, багатьох національностей та культур, вивчають нашу мову, пісню та 
танці. Дякуємо школі за підтримування і зберігання української культури. 

Для тих, хто мав можливість бути присутнім на концерті камерного оркестру Манітоби в 
минулу середу, це був справді надзвичайний вечір. Наша катедральна парафіянка, Андріана 
Чучман разом з Трейсі Дал та оркестром подарували нам прекрасний, класичний та оперний 
вечір. Ґратулюємо Андріані, за те, що вона стала світовою оперною співачкою і виступає на 
світових сценах опери. На Многії Літа! 

Вітаємо також нашого Олексу Пачес, який виграв нагороду у конкурсі Манітобського 
музичного фестивалю. Можливо, є й інші, які брали участь у фестивалі, і отримали нагороду, 
вітаємо всіх.  

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

Many thanks, to all who came to the UCWLC Spring Tea, last Sunday. It was indeed a huge 
success. Thank you to all who helped out in any way, the UCWLC Ladies, the K of C members, all 
who brought bakings, items for the silence auction, all the volunteers, businesses for their monetary 
support, Lesia Borys for her lovely speech and for officially opening the tea. Thank you once again 
to all. 

Thank you to Rev. Fr. lhor Shved for conducting a very wonderful and spiritual Lenten 
Mission for our parish. He shared with us many deep spiritual thoughts. Thank you to the clergy that 
assisted with the confessions, over two hundred and fifty people came to make their Easter 
confessions. Thank you to all who assisted with making the coffee and preparing dainties following 
the mission. Mostly thank you to all who came to the mission took their time and came as often as 
you could. For those of you that did not come (for whatever reason), you missed an opportunity for a 
spiritual renewal. Perhaps someday you will make time. 

Congratulations to the IHM School, students and staff for their wonderful and entertaining 
Ukrainian Concert "BORSHCH, BANDURAS AND BABA'S STORIES". It is heart warming to see that 
the students of so many nationalities and cultures are learning our language, song and dance. Thank 
you IHM School for keeping the Ukrainian culture alive. 

For those who had the opportunity to attend the Manitoba Chamber Orchestra Concert last 
Wednesday were treated to a wonderful event where our own Cathedral’s Andriana Chuchman along 
with Tracy Daul and the orchestra presented a beautiful evening of classical and opera selections. 
We congratulate you Andriana for making it to the World Opera Stages as a world-renowned opera 
singer. Na Mnohi Lita! 

Congratulations to our own Oleksa Paches who won a trophy in a voice singing competition 
during the Manitoba Musical Festival. Perhaps there are others that participated in the MMF, and won 
an award, congratulations to them. 

Жертви на церкву / Donations to the church 
 

 

  Неділя            $   2,759.75       Sunday 

Свічки  --  $      221.10   Candles  

Надія Мельник  За здоров’я цілої родини –на відновлення катедри   $ 100.00 
 

Марія і Юрій Стефанюк  
За здоров’я наших матерей Надії Мельник і Галини Гайдук –
на відновлення катедри   

 

$ 100.00 
 

Наш прекрасно відновлений парафіяльний зал доступний для оренди (ренту) на різного 
роду сімейні заходи, або інші події. Якщо ви хочете рентувати наш зал, просимо подзвоніть в 
парафіяльний офіс.  

Our beautifully renovated Parish Hall is available for rental for the various family events and 
activities. If you wish to have a hall rented, please contact the Parish office.  

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

Через два тижні ми будемо святкувати Великдень. Протягом цих кількох днів, які 
залишаються в Великому пості, будь ласка, спробуйте прийти на відправи хресної дороги в середу 
та п'ятницю,в 7:00 вечора і приведіть дітей, щоб вони могли служити та допомагати підчас відправи.  

In two weeks we will be celebrating Easter Sunday. During these few more days remaining in Lent, 
please try to come to the Stations of the Cross on Wednesday and Friday 7:00 p.m. and bring the children 
so that they can serve and assist with the services. 

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

Будь ласка, не забудьте скласти пожертву на Місію, щоб допомогти з коштами. Дякуємо 
Please remember to make your Mission donation to help with the mission expenses. Your 

donation will be greatly appreciated. 
************************************************************* 

Наступна неділя, 1 квітня - це Вербна неділя за Юліанським календарем (Великдень за 
Григоріанським). Підчас двох Літургій в 9:00 та 11:00 ранку ми будемо посвячувати лозу. Будь 
ласка, прийдіть за цю прекрасну Літургію, яка символізує вхід Господа в Єрусалим з цим 
привітом "Осанна на висотах! Благословен, хто йде в ім'я Господнє!  

Next Sunday April first, is Palm Sunday according to the Julian calendar (Easter Sunday on the 
Gregorian). During the two Liturgies at 9:00 am and 11:00 am, we will have the blessing of willows. Please 
come for this beautiful service, welcoming Lord's Entrance into Jerusalem with this greeting "Hosanna, 
Blessed is He who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest!" 

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

СЬОГОДНІ НАШІ ПАРАФІАЛЬНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. Ми запрошуємо всіх наших парафіян 
прийти в 13:00, до нашого парафіяльного залу та почути звіти організацій та фінансову 
звітність за 2017 рік. Прийдіть, візьміть участь і поділіться своїми думками про те, що ви 
хотілиб бачити в нашій парафії. Будуть також вибори нової управи, буде мала перекуска і кава.  

TODAY OUR PARISH IS HAVING ITS ANNUAL MEETING. We invite all our parishioners to come at 
1:00 p.m. to our parish hall and hear the parish reports and financial statement of 2017 activities. Come, 
participate and share your ideas of what you what like to see in your parish. There will be election of 
parish council. A light lunch and coffee will be provided. 

 

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

Ще залишилося дві Літургії-Сорокоустів та три відправи Хресної Дороги. Будь ласка, 
спробуйте принаймні один раз взяти участь хотяй в одній з цих відправ.  

We have only two more services of Liturgy-Sorokouste, and three more services of the 
Stations of the Cross. Please try to attend at least once, one of these services. 

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

УВАГА - в пакетах парафіяльних конверт, друкарня пропустила конверт на Квітну 
неділю, 1 квітня. Будь ласка, використовуйте жовтий конверт і позначіть його Квітна Неділя, 1 
квітня. (Це також першоквітневий день, можливо, компанія це зробила для сміху) 

PLEASE NOTE – In your envelope packages, envelope for April 1st Palm Sunday was omitted 
by printing company. Please use the yellow envelope and mark it Palm Sunday, April 1st. (This is also 
April fools day, perhaps the company did this on purpose)  
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