7 FEBRUARY
2021

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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35 НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННЮ СВ. ДУХА - 7 ЛЮТОГО 2021

35 Sunday after Pentecost – February 7 2021
Апостол: Тимотея 1:15-17 Євангелія від Луки 18: 35-43
Epistle : Timothy 1: 15-17
Gospel Luke 18: 35-43

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

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.

Дорогі у Христі брати і сестри!
Христос рождається!
Напевно значна частина наших
парафіян зауважили мій відеозапис зі
заохотою
до електронної
реєстрації
через заповнення відповідної анкети яку
можна знайти на нашоому сайті під
Cathedral Membership application та на
фейсбук сторінці. Ця реєстраційна форма
є створена не тільки для реєстрації нових
членів парафії свв. Володимира і Ольги ,
але і для цифрового реєстру уже
зареєстрованих попередньо парафіян.
Подані
Вами
дані
будуть
використовуватися для душпастирських
потреб і не будуть розголошенні для
загалу. Знаємо, що дехто з парафіян
змінив адресу, то нам важливо оновити
усі дані. Це нам допоможе покращити
душпастирську опіку парафіян та

комунікацію з Вами. Це своєрідний
«перепис» вірних парафії для оновлення
статистичних даних. Нам не потрібно, як у
часи перепису, коли народився Ісус, іти
кожен у своє місто, подібно як Йосиф і
Марія. Ми за 5 хвилин можемо це зробити
не виходячи з дому. Тому дуже Вас прошу
допомогти при потребі своїм батькам, а
головне заохочувати одні одних заповнити
цю анкету.
За один тиждень анкету заповнили
понад тридцять сімей. Маємо 8 нових
зареєстрованих сімей, 4 з яких приїхали
до Вінніпегу у 2020 році. Тож вітаємо
нових членів парафії і дякуємо ім за
довіря. Це здебільшого молоді сімї з
дітьми, а діти це майбутнє парарафії.
Ще раз щиро запрошуємо
заповнити анкету і разом творити нашу
парафіяльну спільноту! о. Ігор

Голова Парафіяльного заряду
YAROSLAW CHUBENKO
chubenko@mymts.net

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

Відвідини хворих/Pastoral Hospital visits
Margaret Saray, Tel. 582-7193

Голова Господарського комітету
ІГОР КАЧАНОВСЬКИЙ
Tel. 204 798-0179

Голова ЛУКЖК при катедрі
ЛЕСЯ БОРИС
Tel. 204 667-7768

Голова Цвинтарного комітету
ВЕСЛАВ ПАСЛАВСЬКИЙ
Tel 204 782-0079

Голова Братства БУК при катедрі
БОГДАН БУЯР
Tel. 204 582-1673

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

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від 17 січня

РО

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від
лютого до 14 лютого 2021
січня72021
Schedule of Liturgies from February
7 Liturgies
to February
14, 2021
Schedule of
from December
20 to
РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від
17
січня
до
24
січня
2021
ber 27 2020
Неділя
Sunday, 7

до 24

Decem-

9:00 am Літургія за парафіян / Intentions of Parishioners
11:00 am + За Івана і Анну Каргут / Deceased Anna & Ivan Karhut

Пoнеділок
Monday, 8

9:00 am

Вівторок
Tuesday, 9

9:00 a.m. За здоровя Ссофії, дітей і внуків—від родини Возняк
Health of Sofia, children & grandchildren—Wozniak family

Середа
Wednesday, 10
Четвер
Thursday, 11

Здоров’я Зеновія, Павлуся, Євгенії і Зевина– Євгенія Булка
Health of Zenon, Paul, Ehenia and Zevin—Evhenia Bulka

9:00 a.m. +Володимир, Анна і Михайло - від родини
+Volodymyr, Anna and Michael - from family
9:00 a.m. За здоровя родин Шарабурак, Зміївських і Катерини
Тімпсон - від родини
Health of Sharaburak and Zmijiwsky families and Katheryna
Thimpson - from family

П’ятниця
Friday, 12
Субота
Saturday, 13
Неділя
Sunday, 14
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9:00a.m. Трьох Святителів -за здоровя і щасливу здачу інтерв’ю
Ореста і Тараса—від бабусі Слави

9:00a.m. +Ярослав Костур (10 років) - від Ілейн
+Yaroslaw Kostur (10 yrs) - from Elaine
5:00 pm Вечірня/Vespers

9:00 am

Літургія за парафіян / Intentions of Parishioners

11:00 a.m. За здоров’я родини Карнаух—від родини / Health of family
17:00 p.m. Літургія або Вечірня / Liturgy or Vespers

Посвідки до пoдатку за 2020 рік є готові. Цього року вирішено вислати їх почтою.

Income Tax Receipts for 2020 are ready, this year has been decided to mail
them out.
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ОГОЛОШЕННЯ
Всі богослуження тепер відбуваються у
храмі і транслюються онлайн.

УВАГА
The Government of Manitoba is
seeking feedback from Manitobans as to
how to proceed with the Covid-19 Lockdown and the easing of restrictions. YOUR
FEEDBACK makes a difference. Please
consider filling out the survey to encourage
the government to allow churches to function more normally. Even a partial reopening will make a difference for the parishioners that earnestly want to make a good
confession and receive our Lord in Holy
Communion.
We complain sometimes that “they
don’t consult us!” “they don’t listen to us!”.
Well, here is a perfect opportunity, but
there is no time to waste! Register (just
email and password are required*, but
more can be given) and then work through
the simple survey. (ask for less restriction
on places of worship and whatever else is
important to you and your parish…. Education? Bingo? Cultural programs?)
The survey can be found: https://
e n g a ge m b . ca / r es t a r tm b - p a nd em i c response-system (After adding the basic
info, they will send a 4-digit code to your
email address for you to complete your
registration. Then begin the survey.)

NOMINATING COMMITTEE
З наближенням річних загальних зборів,
шукаємо членів номінаційної комісії, яка
займеться пошуками і номінацією людей
для управи катедри. Просимо охочих бути
в комісії подзвонити до парафіяльного
офісу. 204 589 5025.
In anticipation of the upcoming Annual Parish Meeting we are looking to establish a
nominating committee. Anyone interested
in being a member of the committee,
please contact Parish office.
УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІТУРГІЇ

На щоденну літургію можемо мати 5 осіб.
Перевага надається тим парафіянам у
намірі яких є Літургія. Якщо ж ніхто з
родини за яку молимося не приходить, то
можуть приходити інші бажаючі. Прошу
телефонувати о. Ігорю у справі
присутності на щоденній Святій Літургії.

Сподіваємося з наступної неділі мати
дозвіл на присутніть 50-ти осіб у храмі.
Це ще не офіційна інформація, тому
просимо слідкувати за повідомленнями у
наших соціальних мережах.
Просимо реєструватися наразі лише
онлайн. Форма реєстрації зі середи буде
на вебсайті і на фейсбук. Щоби більше
людей могло прийти будемо мати три
святі Літургії:

о 9.00 am, об 11.00 am і о 5.00 pm

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


www.facebook.com/stsvladimirolga



Livestream: stvo.ca/live



www.stsvladimirandolgacathedral.ca
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Пожертви на церкву - 31 січня 2021

Donations to the church – January 31,

Недільні пожертви (Sunday Donations)
$ 1,025.00
Різдво /Christmas

Різдво /Christmas

$ 70.00

Initial offering

$ 30.00

Коляда / Caroling

$ 50.00

$ 70.00

Леся Скала - в пам’ять мами і тата Софії і
Стефана Коритко — пожертва на церкву

о. Ігор на катехитично-місійну
діяльність (з дару любові) $ 170

$ 1,000.00
Мирослава Підгірна — в пам’ять мами
Марії в 10 річницю смерті— пожертва на
відновлення катедри
$ 100.00

Дякуємо за ваші пожертви

Dear brothers and sisters in Christ!
Christ is born!
Last week we had another meeting of
the Parish Council. All meetings are now being
held through Zoom. Thank you to all members
for regularly attending the meetings. Obviously,
not all Council members can come every time
due to various reasons, but unfortunately there
are those, who as of lately, have not been active. Therefore, it would be good to have at
least a few new members of the Council. This
can happen after the annual meeting, which we
are planning for the end of March, and at which
we will elect a new parish council. I urge young
parishioners, especially those who have come
to Winnipeg in the last 5-10-15 years, to be
open to active participation in the life of the
parish and to join the parish council.
At the last meeting, among other issues, we
reviewed the proposed budget for 2021. Unfortunately, the forecasts are not very encouraging, so the decision was made to establish an
economic council of the parish, which would be
an advisory body to the parish in financial matters. Parishioners who have knowledge and
experience in the economic sphere are very
much invited to join this group. Together we will
look for ways to save money, and most importantly to find ways to increase revenue. The
first meeting of the Economic Council is scheduled for Monday, February 8.
We would like to remind you that all meetings

of the Council are open to all parishioners, therefore, anyone can join the meetings online. We ask
that those who want to , please pre-register and
we will send you a link to Zoom.
Fr. Ihor

У колі можна побачити скільки
осіб пожертвували на наш храм у
2020 році. Наприклад суму до $50
за рік склало 35 осіб (синій колір),
а від 901 до 1000 за рік склало 9
осіб (фіолетовий колір) і т.д.
У наступному бюлетні подамо
кількість тих, що склали понад
1000, а також ширший
фінансовий звіт.
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ПРО РІЗДВЯНУ АКЦІЮ

"Синочок вчиться в 4 класі,
м.Дрогобич, займається
бальними
танцями.
Проживаємо у двох, він моя
радість і благословення Боже.
Маю ще дві дочки старші вже,
одружені. Чоловіка був
учасником бойових дій і
трагічно загинув. Він був
хорошим батьком і дітей дуже
любив. Артемчик наш - третій,
наймолодший. Він мені
помагає жити і радіти.
Дякуючи Марії Головкевич,
ми знаємо, про таких
милосердних Божих людей, як
ви. Ще раз сердечно вам
дякую за дарунки!! Ви сієте
позитив. Хай Бог помагає вам
у
в с і х
в а ш и х
наміренях." (Можливо
знайдуться серед нас ті, хто би
хотів оплатити дитині уроки
бальних танців на кілька місяців?)

Наша акція "Різдвяна
радість" нещодавно була
щасливо довершена і всі 22
дітей воїнів АТО з Дрогобиччини
і Старосамбірщини отримали
різдвяні подарунки від парафіян
катедри свв. Володимира та
Ольги. Ще раз дякуємо всім
парафіянам, які відгукнулися,
принесли подарунки чи
пожертви, і уможливили цю
акцію. Дякуємо координаторам
цієї акції на місцях - Марії
Головкевич та Марії Угрин, які
роздали дітям ці подарунки і
передають слова вдячності від
дітей та їхніх матерів. Кожна з
цих сімей пережила біль втрати і
склала свою жертву для добра
України. Тому пам'ятаймо про

них не тільки в святковий час, а
продовжуємо підтримувати ці сім'ї
молитовно, чи, можливо, також матеріально,
якщо хтось би хотів.
Подяка одної мами, чоловік якої загинув на
війні і вона сама виховує 10-ти річного
Артемка:
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ДУХОВНІ РОЗДУМИ
Коли вдивляємося в
життя нашого Спасителя, то
бачимо, що воно містить
різні моменти. Були приємні:
благовіщення, народження,
Його преображення,
воскресення. Але також було
багато моментів важких:
коли Христа заарештували,
бичували, плювали на Нього, насміхалися
з Нього… І це все було в житті нашого
Господа.
Подібно і в нашому, як каже апостол
Павло: «Хто з Христом страждав, той з
Христом воскресне» (див.: 2 Тим. 2, 12), –
ми ніколи не зможемо обминути того,
через що пройшов Господь. У народі
кажуть: «Христос терпів і нам велів». Так
само, як Спаситель пройшов через зраду,
глум, біль, зневагу і навіть був убитий, так і
кожному з нас доводиться переживати
щось із того, про що говорить Євангеліє.
Можливо, не раз ми відчуваємо від
інших несправедливе ставлення,
зазнаємо приниження, неприйняття,
відкинення, але пам’ятаймо, це не щось
таке, чого б не мало бути в нашому житті.
Ми часто вважаємо, що таких моментів не
мало б існувати, але й це Бог допускає –
значить, недаремно.
І коли вміємо те все прийняти як із
рук Божих і з Ісусом Христом пройти всі
випробування, то так, як із Христом
страждаємо, так із Христом воскреснемо.
Владика Венедикт Алеклійчук.
Contemplating the life of Jesus Christ we
see that the disciples and apostles accompanied the Lord on many occasions of His
life. They saw Jesus Christ in the zenith of
human glory, when crowds of thousands
followed Him, when He healed, performed
miracles and signs. They also encountered 7

such significant moments
as when He experienced the
Transfigured, and after that
– the Resurrection. However
they were also with Jesus in
distressing times when He
prayed in the Garden of Olives, when He walked the
Way of the Cross, when He
was crucified… They lived
through various experiences
of their being there with Jesus.
Moreover, the Savior himself, who was
always with them in those various moments as their Teacher, as the One who
leads, as the One who cares, wanted
them to grow spiritually, that they would
not remain on the level of just disciples.
Therefore, the Lord, having completed His
mission, in forty days after His glorious
resurrection, ascends into heaven. He
said that He will send the Holy Spirit upon
the apostles, gave them the possibility of
growing, and sent them to carry out the
mission.
Likewise in our life there are moments
when we grow, when we are molded,
when we learn. Of course all this takes
place with God’s help, God’s grace, however in time we must begin to take steps
independently. Frequently they may be
unsuccessful, mistaken, but we may not
stop, we must take them. As He did for
the apostles, so does Jesus Christ entrust
us with our life, that we should live it, perfecting ourselves along the way, and try to
become like Him of our own free will and
desire. Even when we feel abandoned and
lonesome, these are just our feelings
which can be overcome by our faith, all
that is for us to be aware of the abiding
presence of God. Benedict Aleksiychuk
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