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LITURGICAL Schedule 

Sundays  9:00 am (Ukrainian)  

 11:00 am (Ukrainian)  

Holy Days 9:00 am 

Week Days 9:00 am 

Vespers 

Every Saturday & before Feast Days 

Confessions:                                              

Before or after    

Divine Liturgies                         Baptism & 

Marriages 

by appointment 
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Голова Парафіяльного заряду 

YAROSLAW CHUBENKO 

chubenko@mymts.net 

Відвідини хворих/Pastoral Hospital visits 

Margaret Saray, Tel. 582-7193  

Голова ЛУКЖК при катедрі 

ЛЕСЯ БОРИС  

Tel.  204 667-7768 

Голова Братства БУК при катедрі 

БОГДАН БУЯР 

Tel. 204 582-1673  

Голова “Золоті Ворота” 
МИХАЇЛ КУЗІВ  
Tel. 204 889-9704  

Голова Господарського комітету 
ІГОР КАЧАНОВСЬКИЙ  
Tel. 204 798-0179 

Голова Цвинтарного комітету 
ВЕСЛАВ ПАСЛАВСЬКИЙ 
Tel 204 782-0079 

Великий Лицар Колумба/Grand 
Knight, Св. Володимира 
ЄВГЕН ВАСЬКІВ  
Tel.  204 334-7372  

Катехит                                            

ОЛЕКСАНДРА УГРИН                        

Тел.  431 996-2312 

Диригент Хору  

МИРОСЛАВА ПАЧЕС   

Тел.  204 334-3510 

Веб сторінка / Website 

ДАРКО МІХНО  

Господар/Janitor 

АНДРІЙ СПИЛЬЧАК 

Tel.  204 880-2100 

Дорогі у Христі брати і сестри! 

 Вже четверту неділю ми знову 

змушені духовно єднатися в молитві за 

посередництвом онлайн трансляції. Дякую 

усім, хто молиться з нами в неділю. 

Особлива подяка тим, хто щоденно 

долучається до Літургії  та молиться 

вечірню з катедри.  Це незвичний і 

тимчасовий спосіб спільної молитви який 

ніколи не замінить реальної зустрічі у 

храмі.  Не знаємо як довго ще так 

триватиме, тому важливо звернути увагу 

на два аспекти такого онлайн єднання у 

молитві. Такі дві духовні «небезпеки». 

 Перша небезпека звикнути до 

такого способу присутності на молитві та  

коли настане час і буде можливість прийти 

до храму, ми продовжимо бути 

віртуальними парафіянами. Чи просто 

відвикнемо від  звичного недільного 

ритму християнина, у який входить 

реальний прихід до храму і зустріч у 

спільноті  з людьми, які є з нами однією 

духовною родиною.   

 Друга небезпека — це мати Літургію 

в піжамі та з кавою в руках.  Варто 

серйозно підійти до  Літургії онлайн. Наш 

дім на цей час стає нашою святинею. 

Тому варто запалити свічку, святково 

вдітися, мати молитовник у руках. Важливо 

єднатися в молитві з усіма в реальному 

часі коли служиться Літургія, хоча за 

виняткових обставин можна помолитися і 

в записі.  

 На закінчення хочу подякувати усім, 

за розуміння, що недільна пожертва це 

також частиною Літургії і переслані Вами 

пожертви. Нехай Господь відасть  Вам 

сторицею та добрим здоров’ям!  

     о. Ігор 

26 НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА - 6 ГРУДНЯ  2020 

26 Sunday after Pentecost – December 6 2020 
Апостол:  Ефесян  5: 9-19, Євангелія від Луки 12: 16-21 

Epistle: Ephesians  5:: 9-19  Gospel: Luke 12 : 16-21 

Сердечно дякуємо усім, хто у ці дні 

пандемії єднається з нами онлайн у 

молитві з нашого Катедрального Храму.                  

The Metropolitan Cathedral would like to 

extend a warm ”WELCOME” to everyone, 

who is with us today, especially, all visitors.  

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!  
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 Regular liturgies - especially the Sunday and 

daily Divine Liturgies – should be celebrated and 

may be open to the public online (e.g. via 

livestreaming) but may not be attended in per-

son. The exception to this general rule is that the 

“staff” required to accomplish the livestreaming 

may be in attendance. This means the presid-

ing priest, a cantor and an assistant/

accompanist. In addition to these, there may be 

others if they are “needed for the livestream 

production”.[2] This may include also 

a reader and perhaps an additional cantor, an-

other member of the clergy, a technician as 

deemed appropriate in each situation.  

Administrative and cleaning/maintenance staff 

may access the premises as needed, but main-

taining safe regulations at all times. As much as 

possible, however, they should work from home. 

Weddings, Funerals, Baptisms, “Memorials” are 

permitted in church, but with a maximum 

of five (5) persons in addition to the essential 

service staff (see point 2 above). 

The local parish priest must arrange for any re-

quests for reception of Holy Commun-

ion and Confession, on an individual basis – 

respecting all safety measures.  

     [14 November 2020]     COVID – 19 PANDEMIC ARCHEPARCHY DIRECTIVE # 7   Prot. H/99/2020  

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від 19 жовтня до 25 жовтня 2020 

Schedule of Liturgies from October 19 to October 25 2020 

 Пoнеділок 

Monday,  7 

Вівторок 

Tuesday, 8 

Середа 

Wednesday, 9 
 

Четвер 

Thursday, 10 

П’ятниця 

Friday, 11 
 

Субота 

Saturday, 12 

Неділя 

Sunday, 13 

 

9:00 рано   Свята Літургія  

9:00 a.m.     Divine Liturgy  
 

9:00 рано  Свята Літургія    

9:00 am Divine Liturgy   

9:00 рано  Свята Літургія  

9:00 am Divine Liturgy    
 

9:00 рано  Свята Літургія  

9:00 am Divine Liturgy  
 

9:00 рано   Свята Літургія      

9:00 am      Divine Liturgy                                                           
 

9:00 рано   Свята Літургія    9:00 am    Divine Liturgy  

5:00 pm Вечірня/Vespers                                                         
 

 

9:00 am     Літургія за парафіян,  

11:00 am   Літургія за дітей і  молодь  

                                                

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  7 грудня  до 13 грудня  2020 

Schedule of Liturgies from December 7  to  December 13 2020 
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 Всі богослуження тепер відбуваються у 

храмі і транслюються онлайн. 

Хто має потребу і бажання приступити до 
сповіді, то прошу зателефонувати о. Ігорю 
особисто і попередньо домовитися.  

Наш поштовий ящик для парафії є 

поміщений на бокових дверях, із 

лівого боку (від паркінгу). Там можна 

також залишати пожертви на церкву.   

Маємо можливість отримувати 

пожертви через E-transfer (онлайн). 

Якщо хочете скористатися цією 

м о ж л и в і с т ю ,  п р о с т о  в к а ж і т ь 

парафіялний емейл як одержувача а в 

повідомленні вкажіть намір вашої 

пожертви. 

      Please note that an electronic form         

E-transfer (online banking) is available to 

make donations to the church. If you 

want to take advantage of this opportuni-

ty, simply use our Parish email address 

as your recipient and in the message 

specify the intention of your donation. 

Attention:  All Parish members in 

possession of keys to the Cathe-

dral, Parish Hall and Trustee’s of-

fice are requested to return the keys to our 

administrative secretary for re-coding and 

registration including assignment of new 

password codes.  This comes at a time coin-

ciding with the recent restoration of the offic-

es in the Parish Hall.  A further expectation 

will be for all key holders to undertake a crim-

inal record check as is the requirement identi-

fied by the Archeparchy.  Any further ques-

tions on these requirements can be directed 

to our Parish Chair Yaroslaw Chubenko 

at chubenko@mts.net  

Our mailbox for the parish is placed 

on the side door of the hall at the 

front, facing the lane. You may leave 

your donations to the church there.  

 www.facebook.com/stsvladimirolga 

 Livestream: stvo.ca/live   

 www.stsvladimirandolgacathedral.ca 

ОГОЛОШЕННЯ ANNOUNCEMENTS 

           УВАГА!  ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОВІДЬ 

Щиро запрошуємо всіх парафіян Архепархії 

приєднатися до спеціальної події з 

Митрополитом Лаврентім (LIVESTREAM) у 

неділю, 6 грудня 2020 року, о 18:00. 

Повідомлення про подію можна знайти за 

адресою: https: //youtu.be/IIBSOw8wjOs 

Митрополит матиме спеціальне навчаня про 

цього особливого святого, після чого в цей час 

відбудеться особисте інтерв’ю св. Миколая в 

прямому ефірі. 

We cordially invite all parishioners of the 

Archeparchy to join His Grace Metropolitan Law-

rence for a special LIVESTREAM event on Sun-

day Dec. 6, 2020 at 6 pm.  The link for this 

event can be found at:https://youtu.be/

IIBSOw8wjOs 

His Grace Metropolitan will have a special 

teaching on this special saint followed by a per-

sonal interview of St. Nicholas Live at this time.  

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

https://youtu.be/IIBSOw8wjOs
https://youtu.be/IIBSOw8wjOs
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 Недільні пожертви (Sunday Donations)                       

 $ 2,310.00  

Др.Тарас і Петруся Бабух -пожертва на церкву                                      

 $  500.00                                       

        Михйло Лепкий - пожертва на відновлення 

офісних  приміщень                      $  200.00                                               

            Дякуємо за ваші пожертви                                    

Вірляна Головка –в пам’ять мужа Юрка –на 

ремонт канцелярії       $ 100.00 

Іван і Ольга Баняс - на відновлення офісних 
приміщень          $ 100.00  

Анна Станович  - пожертва на потреби церкви     
      $ 100.00 
Леся і Станіслав Демкович - пожертва на 
церкву                                                  $  100.00 

Пожертви на церкву - 29 листопада  2020  

Дякуючи усім за пожертви та іншого роду  

матеріяльну підтримку парафії, хочемо  

поділитися з вами деякою інформацією 

про цьогорічний фінансовий  стан 

парафії. Очевидно, що карантин суттєво 

вплинув на фінансову ситуацію у 2020 

році і за нормальних обставин цифри би 

виглядали дещо по-іншому.  Але тим не 

менше варто ще раз переглянути десять 

попередніх років загалом, аби побачити 

наш  сумний реальний фінансовий стан і 

мати змогу змоделювати наступні роки.  

Ми не можемо повністю проаналізувати 

2020 рік бо він ще не закінчився, тому 

подаємо лише прибуток з пожертв. Решту 

приходу і всі видатки подамо за місяць.  

Отож прихід з недільних тац та пожертв у 

2020 станом на початок грудня був 

$124,586.05, у порівнянні з $201,775.60 

у 2019 році . Наші видатки у 2020 на 

початок грудня становлять  $389,195.07 

Прошу взяти до уваги, що не весь прихід є 

поданий, тому дефіцит бюджету 2020 

року буде меншим,аніж той який бачимо 

у наведених цифрах, але виглядає, що ми 

можемо мати понад $150,000 мінусу. 

 Тепер пораховані мною на підставі звітів 

д а н і  п р о  п о п е р е д н і  р о к и :                          

2019 рік ми закінчили на –$92,342.30  

2018 рік  мав — $196,994.27 , але ці дані 

щ е  п о т р е б у ю т ь  у т о ч н е н н я .                            

У 2017 році було —$209,349.95                    

2016 р закінчили позитивно+ $30,757.74,   

завдяки одержаному заповіту $90,000, 

без якого був би мінус близько $60,000.     

У 2015 році знову —  $62,434.58, У 2014 

році —$90,580.98, У 2013 році мінус 

56,575.85, у 2012 році —95,474.45, у 

2011 році — $61,224, а у 2010 — $55,238   

Разом за 10 років ми  видали зі 

заощаджень близько  $1,039,870., тобто  в 

середньому біля —$100,000 щороку. Тому 

ми конче потребуємо переглянути наші 

видатки і спільно думати як бодай частково 

н а п о в н и т и  б ю д ж е т .                                         

Очевидно, що за ці роки зроблено багато 

невідкладної і важливої роботи з віднови 

катедри. Люди були щедрі у пожертвах, але 

тим не менше бачимо реальну фінансову 

картину. Ще багато робіт маємо зробити 

які потребуватимуть додаткових видатків, 

тому молімося і просімо св. Миколая 

молитовної підтримки у цій  справі.                                                

      о. Ігор  

Donations to the church – November  29, 2020  

 

ПРО ФІНАНСОВЕ ЖИТТЯ ПАРАФІЇ 
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Сьогоднішнє свято є одним 

з 12 найбільших свят церковного року, 

поряд з такими святами як Благовіщення, 

Різдво Христове і Воскресіння Христове. 

Воно пригадує нам ту подію, коли, згідно 

з Переданням, батьки Богородиці — 

праведні Йоаким і Анна — привели 

трьохрічну донечку Марію 

до Єрусалимського храму і передали 

її в руки священика Захарії, батька Йоана 

Предтечі. Богородиця в храмі, згідно 

Передання, виховувалася, перебуваючи 

в молитві, в слуханні Слова Божого, 

аж до 15 року життя, відтак була заручена 

із праведним чоловіком на ім’я Йосиф, 

а потім вже відбувалися з Нею ті події, які 

ми добре знаємо з Євангелій: 

Благовіщення, народження Сина Божого 

і всі події, пов’язані з довершенням історії 

спасіння. 

Церква оспівує нинішню подію такими 

словами: «Сьогодні предзображається 

Боже благовоління і спасіння людей 

проповідується, у храмі Божому світло Діва 

з’являється і всім сповіщає 

Христа…» (Тропар). Знаменно, що тропар 

свята говорить про «сьогодні»: сьогодні вже 

Божа благодать проявляється, сьогодні, 

з входом в храм Господній Діва Марія 

проповідує усім Христа!  

Як же часто ми, дорослі, забуваємо, 

що вже сьогодні, тобто від самого малечку 

в наших дітях є присутнє їхнє майбутнє, 

і не тільки їхнє, але й доля усіх тих людей — 

десятків, сотень, тисяч, а може навіть 

і мільйонів, на яких наша дитина матиме 

вплив у своєму житті. Ми ще не знаємо, 

але тут між нами, в храмі, в наших дітях 

вже сьогодні присутні майбутні вчителі, 

може, президенти, міністри, священики, 

монахині, зрештою, люди, які обов’язково 

матимуть вплив на інших.  

Зауважмо, батьки не просто привели 

Марію до храму. Вони привели Її до Бога, 

впровадили Її в спосіб життя по Божому, 

наблизили Її до Бога. Саме в цьому 

полягає справжнє християнське 

виховання. Адже часто батьки, бажаючи 

добра своїм дітям, змалку ведуть 

їх до церкви, проте, не впроваджують 

їх у життя вірою, обмежуючись лише 

тими чи іншими зовнішніми релігійними 

обрядами. За таких умов дитина, доки 

ще мала і залежна від батьків, йде з ними 

«до церкви», проте, чим більше 

дорослішає, тим більше виростає в ній 

спротив проти примусу «йти до церкви», 

а часто все закінчується і цілковитим 

розривом з релігійними практиками. 

Чому? Бо релігійні практики самі по собі 

не дають життя, вони мають допомогти 

людині наблизитися до Бога, 

«засмакувати» життя в Бозі і з Богом, 

і саме в цьому має полягати виховання 

дітей і молоді: допомогти їм наблизитися 

до Бога, навчити їх жити по Божому, 

слухати Боже Слово і шукати у своєму житті 

Божої волі.  

Сьогодні, у Введені в храм Господній 

започатковуються усі спасенні події у житті 

Богородиці, а через Неї — у житті усього 

людства. Сьогодні, у нашому житті, у моєму 

житті, у житті наших дітей і внуків 

відбувається посів того, що приноситиме 

плоди завтра для них самих, для нас 

з вами і для інших людей. Нехай Господь, 

за молитвами Богородиці усім нам 

допоможе приводити наших дітей до Бога, 

щоб вони стали джерелом благословення 

для нас і для своїх ближніх. Амінь.                       

                  Владика Богдан Дзюрах 

СВЯТКУЄМО «ВВЕДЕННЯ» 
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years old, Anna, her mother, brought her to 

the Temple, and dedicated her to God’s 

service.   It was customary for many young 

Jewish virgins and widows to live at the 

temple where they studied the Word of God 

and performed temple service. 

Some mention is made to this feast in the 

5th century.  It was established in the 

8th century since mention of it as one of 

the twelve major feasts was made by the 

Patriarchs of Constantinople in their ser-

mons as well as in the Sinai Gospel which 

Emperor Theodosius III donated to the Si-

nai Monastery. 

The feast was universally recognized and 

celebrated by the East in the 9th century. 

In the West, the feast of the Entrance be-

gan to be celebrated in the 

14th century.  By the middle of the 

15th century it spread throughout all of Eu-

rope. 

The feast of the Presentation is one of the 

12 great feast days, having a one-day pre-

feast and a four-day post-feast. 

TROPAR (Tone 4) 

Today is the prelude of the benevolence of 

God, *and the herald of the salvation of 

humankind, * for the Virgin openly appears 

in the temple of God* and foretells Christ 

to all. * Let us also with full voice exclaim 

to her: * “Hail, fulfillment of the Creator’s 

plan.” 

KONDAK (Tone 4)  

The most pure temple of the Saviour,* rich-

est palace and holy treasury of the glory of 

God,* today enters the house of the Lord* 

bringing grace which is in the Spirit of 

God.* The angels of God sing to her:* This 

is the heavenly tabernacle. 

THE ENTRANCE INTO THE TEMPLE OF THE MOTHER OF GOD 

 HISTORY OF THE FEAST 

This feast traces its origins to the tradition 

of the Church and apocryphal writings. 

From these writings, the parents of Mary, 

being childless, made a promise to God that 

if they would have a child, they would offer 

him/her up the Lord’s service in the temple 

in the temple in Jerusalem. 

The Lord blessed them with a daughter, 

Mary.  When Mary was three, her parents, 

Joachim and Anna, brought her to the Tem-

ple.  When Mary was presented, she was 

received by St. Zacharias, the father of St. 

John the Forerunner, as he was the High 

Priest at that time.  He took her by the hand 

and led her into, not only the Holy Place, but 

into the Holy of Holies.  This was the place 

that only the High Priest was to enter, and 

only on the Day of Atonement.  The only ex-

planation for this is that he was moved by 

the Spirit of God. 

Mary studied and served in the temple.  She 

wanted to remain in the Temple all her life 

and had no desire to marry, but the law had 

no provision for this.  It was unheard of for a 

girl to vow perpetual virginity.   When she 

was 14, Mary was betrothed, following a 

religious custom, to Joseph. She went to 

Nazareth with Joseph, where she continued 

her religious life of prayer and study.  It was 

there, in Nazareth, that Mary was visited by 

the angel who told her she would be the 

mother of Jesus, God’s Son. The Virgin Mary 

is called the Theotokos, which in the Greek 

language means: “She who bears God”.    

This Feast celebrates the entry of Mary into 

the life of the Temple. When Mary was three  
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