JULY 31, 2022

1

Janitor Andriy Spylchak (204) 880 2100

НЕДІЛЯ, 31 ЛИПНЯ 2022
Sunday, July 31, 2022
Липень ‒ місяць святих українського
народу, коли ми згадуємо наших
улюблених
святих,
особливо
вшановуємо просвітителів України –
Володимира
й
Ольгу.
Святих
Володимира й Ольгу вважаємо рівними
до апостолів, бо саме проповідь
Євангеліє, яку вони запровадили,
започаткувала зародження і поширення
християнства на наших землях.
Ці князі не були простими людьми.
Однак і не належали до єрархії Церкви.
Князь Володимир не був ані
священиком, ані ченцем. Ольга не була
монахинею. На жаль, незважаючи на
вчення Церкви про роль мирян, досі
часто вважають, що святість життя,
апостольство, проповідування Христа як
словом, так і ділом – це прерогативи
духовенства та ченців, а для простих
людей все це не обов’язково.
Святі Володимир й Ольга просвітили
наш народ світлом Христовим. У
літургійних текстах, присвячених їхній
пам’яті, наголошується як на ролі
Божественної краси, так і на ролі Світла,
того Світла, яким є Ісус Христос. Ці святі
жили в поганському світі, серед людей,
далеких від розуміння Бога і Його
Заповідей. Понад тисячоліття минуло
відтоді, але багато з нас досі живуть так,
ніби
Христос
не
прийшов.
Загальновідомим є соціальне служіння
святого князя Володимира нужденним
та бідним, його любов до народу, а
також навернення від багатоженства до
християнського подружжя. Ольга також
була доброю християнкою. Ці факти

гідні наслідування. Найкраща данина
пам’яті нашим просвітителям – це
кожному з нас старатися вести справжнє
християнське життя. Бути християнином,
сином чи дочкою Світла, серед сучасних
викликів темряви – це власне і вірність
тій традиції, яку передавали нам наші
предки протягом тисячоліття.
Часи княжої доби були дещо відмінними
від наших. Якщо цар, князь чи цариця
приймали християнство, то і весь народ,
щоб не стати ворожим до монархів,
робив те саме. Сьогодні кожен може
вибирати: бути йому християнином, чи
ні? Але і тоді, і тепер, були і є як
формальні християни, так і ті, що справді
стали відкритою книгою Євангелії для
світу.
Текст тропаря святому князеві
Володимиру
порівнює
його
з
євангельським купцем, який шукає
цінної перли і знаходить цей неоціненний
скарб – Христа, який уздоровлює Його
від сліпоти душевної й тілесної. А у
тропарі святій Ользі зазначено, що
завдяки «крилам богорозуміння» вона
«злетіла вище від видимого творіння».
Роздумуючи над життям святих, ми
починаємо розуміти, що свою місію у
світі вони сповнили завдяки Христові,
який діяв у них. Вони відкрилися Йому і
пішли за Його покликом. І якщо ці наші
покровителі такі прекрасні, то яким
прекрасним тоді є сам Господь Ісус
Христос!
Ігор ВАСИЛИШИН
© http://xic.com.ua
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РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від 31 липня до 7 серпня, 2022
Schedule of Liturgies from July 31 to August 7, 2022
РОЗПОРЯДОК
РОЗПОРЯДОК
БОГОСЛУЖЕНЬ
БОГОСЛУЖЕНЬвід
від1717січня
січня додо2424січня
січня2021
2021
9:00 a.m. Свята Літургія за всіх парафіян / Divine Liturgy for all pa

Неділя
Sunday, 31

rishioners
Вервиця

Пoнеділок
Monday, 1

——————-

Вівторок
Tuesday, 2

9:00 a.m. Свята Літургія за упокій Стефанії у 7 річницю смерті та
всіх померлих з родини від дітей та онуків/Divine Liturgy
in memory of Stephania (7th anniversary)

Середа
Wednesday, 3

Четвер
Thursday, 4
П’ятниця
Friday, 5

——————9:00 a.m. Свята Літургія за упокій Магдалини Федорків від родини
у 1 річницю смерті/Divine Liturgy in memory of Magdale
na Fedorkiw (1 year of passing)
——————-

Субота
Saturday, 6

9:00 a.m. Свята Літургія за упокій Ігора Колісника від родини у 1
річницю смерті/Divine Liturgy in memory of Ihor Kolisnyk
(1 year of passing)

Неділя
Sunday, 7

9:00 a.m. Свята Літургія за всіх парафіян / Divine Liturgy for all pa
rishioners
11:00 a.m. Свята Літургія за всіх парафіян / Divine Liturgy for all pa
rishioners

Просимо молитися за мир в Україні!
Люба Акімов

Ліцензований
Імміграційний Консультант
теле

Професійна підготовка і супровід справ:
Спонсорство батьків, дітей, подружжя
Провінційні програми, Візиторські, робочі і
студентські візи, СуперВіза,
Федеральні програми, Громадянство
Продовження Картки PR

www.rutaimmigration.com тел: 204-295-9192 імейл: lakimov@rutaimmigration.com

Недільні пожертви/Sunday Donations —
$1380.00
Loose Cash - $461.00
General donations — $255.00
Пожертви/Donations-Non members
- $1844.26
Ukrainian Fund - $50.00
Пожертва від Josyf Mudryj в пам’ять Daria
Rapina з Києва—$20.00
Пожертва від Josyf Mudryj в пам’ять Dina
Dzubenko з Києва—$20.00
Donation from Josyf Mudryj in memory of Kay
Cirotto of Guelph, Ontario—$20.00
Пожертва на фелон від Wasyl & Maria Karnaoukh/Donation for the priest garment from
Wasyl & Maria Karnaoukh—$250.00
Пожертва від Mykhaylo & Valentyna Kapush
за здоров’я Максима і Михайла в день їх
народження—$70.00
Donation from Sylvia Todaschuk in honour of
Charlene & Andrij’s 37th anniversary—
$100.00
Пожертва на дальматик від Anatoliy &
Lyudmyla Klyuba—$60.00
Donation to the church from Dr.Andrei Baranjouk—$25.00
Пожертва на церкву від Nadia Herak/
Donation to the church from Nadia Herak—
$300.00
Donation from Patricia Schur in memory of
Alexandra Diakiw—$50.00
Donation to help Ukraine from Patricia Schur
in memory of Sofia Ilnyckyj—$50.00
Пожертва на церкву від Anton & Donna Borys/Donation to the church from Anton &
Donna Borys—$100.00
Пожертва на церкву від Olia & Myron Jurychuk/Donation to the church from Olia &
Myron Jurychuk—$40.00
Пожертва на церкву від Don & Mariya Manuliak/Donation to the church from Don & Mariya Manuliak—$20.00
Donation to the church from Robert & Oksana Dvorski—$40.00

Пожертва на церкву від Orysia Hull/
Donation to the church from Orysia Hull—
$20.00
Пожертва від Canada Helps.org/Donation
from Canada Helps.org—$1224.26
Пожертва на церкву від Gregory Chvets/
Donation to the church from Gregory Chvets—
$50.00
Ми замовили в Україні 15 нових
білих дальматиків і фелон. Вони
вже готові і їх нам вислали з
України. Можливо, до храмового
празнику Св. Володимира і Ольги
вони вже будуть в нас і зможемо
їх посвятити і використати вперше
на празничну Літургію.
Ціна одного дальматика - $60 з
пересилкою.
За фелон і 5 дальматик ми вже
отримали пожертву. Ми далі
просимо за пожертви за
дальматики. Якщо би хтось хотів скласти пожертву
саме на цю ціль, то будемо дуже вдячні всім
жертводавцям. Гарного всім літа і відпочинку!
Please help by donating to cover the 10 altar server
vestments!
У неділю, 31 липня після Літургії о 9 годині
будемо молитися ВЕРВИЦЮ, що транслюватиме
ЖИВЕ ТБ.On Sunday, July 31, after the Liturgy at 9
am, we will pray the ROSARY, which will be broadcasted on ZHYVE TV.

Ми продовжуємо збірку грошей на ремонт
парафіяльної кухні. Наша ціль — зібрати
$100 000. Ця цифра є досить великою, але
разом можливо все! Дякуємо за Ваші
пожертви, які є вже внесені - $12,610. We
continue collecting money for the kitchen renovation. It is not possible to not have a properly
functioning kitchen. This is a very important
project for us and we encourage you to participate. The financial goal is $100 000. Collected:$12,610.
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23 лютого 2022 р. Тарас Півняк, батько великої сім’ї, звично відправився на роботу – грати в
симфонічному оркестрі вечірній концерт в Київській філармонії. На той момент вже відчувалось
напруження з приводу можливого швидкого нападу росії...Після концерту, пам’ятаю, з колегами
обговорили плани по роботі на наступні декілька днів. Проте, почалась війна… Перший російський
літак було збито в Києві над нашим будинком, одна його частина впала в декількох кварталах від нас, а
інша, разом з пілотом, за 3 км. . Все місто завмерло в заторах на виїзді з Києва, на заправках були
годинні черги машин. Тоді ще ніхто не розумів, наскільки серйозна була ситуація, тож жевріла надія,
що все це магічним чином завтра припиниться. Проте, на наступний день продовжили лунати сирени
та вибухи в повітрі. Деякий час наша сім’я провела в укритті підвалів сусіднього будинку. Після
повідомлення про вхід з півночі колони російської військової техніки на територію Києва – вирішили
негайно виїжджати. Ніхто не знав безпечних напрямків. Ми з дружиною і 5 дітьми сіли в нашу
маленьку 5-місну машину Renault. Ми їхали і прощались з нашим житлом, рідними чи дорогими
речима, прощались з нашим звичним способом життя і нашими планами. Ми їхали під страшні сирени
повітряної тривоги, під гучні вибухи десь біля нашого маршруту, ми їхали у повну невідомість бо не
знали чи доїдемо. Посеред ночі, в полі деякі машини просто зупинялись без пального і їх чекала темна
ніч. Після 2 ночі змогли добратись до Івано-Франківська. По приїзду ми займались волонтерством – я
ходив укріплювати адміністративні будівлі, робити блок-пости і розвантажувати машини з речами для
новоприбулих, а дружина з дітьми - плести маскувальні сітки. На жаль, і тут не було достатньо безпечно,
дружина перебувала в постійному стресі, щодня могла прилетіти ракета, тому прийняли складне
рішення їхати закордон. Це означало їхати в повну невідомість ...Завдяки знайомій пані Ханні із
церкви, рушили до Словаччини, а потім до Австрії. Скоро ми прибули в невелике містечко Цілліндорф,
де нас зустрів отець Маркус з римо-католицької церкви та деякі активісти з місцевої громади. Це було
приміщення парафіяльного дитячого садочка, котрий вже рік як не функціонував. Саме тут стала наша
домівка на наступних 4 місяці. Громада нас дуже підтримувала і допомагала, багато хто приносив одяг,
речі для дітей, кожен прагнув допомогти. І ми з перших днів активно намагались волонтерити і
допомагати у відповідь. Паралельно ми подали документи на переїзд до Канади. Наша авіаподорож до
Вінніпегу пролягала з Відня через Франкфурт та Ванкувер. Не без пригод ми за дві доби дісталися до
Вінніпегу. І ось ми тут. Велика сім’я, як крупинка у новому незнайомому Вінніпегу. Слава Богу, живі і
здорові і головне – не самі. Нас підтримує місцева громада, Українська католицька церква і , звісно,
БОГ. Знаєте, хтось із наших родичів казав, захоплюючись нами, що ми отак взяли і поїхали до Канади,
але все було не так просто, як здавалось на перший погляд. Насправді, ми збирались до Канади 12
років. І, як мінімум тричі, коли всі документи були готові, іспити з англійської практично складені,
чергові курси французької пройдені, виявлялось, що ми не можемо їхати, бо ми, ви не повірите,
очікували появу на світ великого дару Божого  нового людського життя  нового члена нашої родини.
Останнього разу, коли ми були вагітні вчетверте, - ми повністю поховали свою мрію виїхати до Канади,
оскільки за віком вже не підпадали під жодну з програм і по-людськи це виглядало, ніби народження
стількох дітей перешкодило нам здійснити свою мрію. Але путі Господні були іншими. Бо саме кількість
дітей була причиною того, що ми могли всією сімєю перетнути український кордон в часі війни, а
також причиною відкритості людських сердець як в Словаччині, в Австрії, так і в Канаді. Віримо в
перемогу України над злом, а також, в те, що Господь має план на наше життя тут, де ми є! Дякуємо о.
Ігорю, Катедрі Свв. Володимира і Ольги та всім причетним за підтримку і допомогу . Слава Ісусу Христу!
Родина Півняків
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Завдяки фінансовим і речовим пожертвам всіх благодійників і добрих людей ми за
останні пару місяців змогли допомогти gift картами на продукти та речами першої
необхідності (кухонні приладдя, постіль, дитячі речі, автокрісла, візочки) близько 60
сім'ям, які нещодавно приїхали з України, це понад 150 осіб. Це суттєва допомога
для людей, які починають все з початку. Благодійна Комора Доброго Самарянина
при нашій катедрі продовжує збирати речі для домашнього, кухонного вжитку,
постіль, дитячі речі та ін. Щонеділі після Літургії в 11:00 ам маємо можливість в
церковному залі для знайомства з новоприбулими, спілкування за кавою з печивом.
На спілкування щонеділі збирається близько 70-80 осіб, тому потребуємо допомогу
наших парафіян і солодке для пригощання. Для новоприбулих людей до парафії є
важливим зустріти тих, хто вже тут є довше і може щось порадити. Ще раз всім
дякуємо за надану допомогу і підтримку для парафії на новоприбулим з України!
Thanks to the financial and item donations of all benefactors and kind people, over the
past couple of months we have been able to help close to 60 families (over 150 people) who recently arrived from Ukraine with gift cards for food and basic necessities
(kitchen utensils, bedding, children's items, car seats, strollers). This is a significant
help for people who are starting everything from the beginning. The Good Samaritan
Charitable Collective at our cathedral continues to collect items for household and
kitchen use, bedding, children's items, etc. Every Sunday after the 11:00 am Liturgy,
we have an opportunity in the church hall to get to know the newcomers and chat over
coffee and sweets. About 70-80 people gather every Sunday, so we need the help of
our parishioners and sweets to treat. For newcomers to the parish, it is important to
meet those who have been here longer and can give advice. Once again, we thank everyone for helping and supporting the newcomers from Ukraine!
Ми сім'я з України. Хочемо подякувати всій громаді Катедри Св. Володимира та Ольги
за неймовірну допомогу й підтримку. Завдякі вашій доброті та розумінню, новоприбулі
мають можливість отримати безкоштовно предмети першої необхідності, одяг та
домашній реманент. Це значно полегшує початок "нового життя" у Вінніпезі. Ви
надихаєте кожного новоприбулого українця стати частиною української громади
Вінніпегу та бути так само корисним для інших. Ви неймовірні! Ще раз дякуємо за
доброту. Хай береже вас Господь.
Сім'я
Слободянюків.
We are a family from Ukraine. We would like to thank the community of Sts. Volodymyr &
Olha Cathedral for its help and support. Thanks to your kindness and understanding, newcomers have the opportunity to receive free essential items, clothing, and household
items. This makes it much easier to start “a new life” in Winnipeg. You inspire every newcoming Ukrainian to become a part of the Ukrainian community of Winnipeg and to be just
as useful to others. You’re amazing! Once again, we thank you for your kindness. May the
Lord keep you safe!
Family Slobodianiuk.
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Блаженний Між Нами
Ще цього літа запрошуємо вас відкрити для себе ІІ-ий
канадський національний молитовний центр у місті
Вінніпег. Це каплиця Блаженного мученика Василія
Величковського, відкрита 12 років тому при
Українській Католицькій церкві Св. Йосифа на 250 Jefferson Ave і є місцем молитви і умиротворення.
Каплиця була здизайнована бути вмістилищем для
нетлінних мощей Блаженного мученика Василія
Величковського.
Проводимо тури музеєм Блаженного В. Величковського українською мовою,
щоб ви могли більше дізнатися про життя Блаженного в Україні і причини, чому
владика оселився і так коротко жив у Канаді. Ви також зможете відвідати
церковну крамничку з сувенірами. Відкрито:
З вівторка по п’ятницю - 10:00 – 5:00
Субота – 10:00 – 1:00
Неділя – під час літургійних богослужінь.
Щосереди о
1:30 – Вервиця за Україну і 7:00 – Молебень або Акафіст до
Блаж. В. Величковського (livestreamed)
Щоб домовитися про групові тури музеєм, просимо контактувати нас 204-3387321 або info@bvmartyrshrine.com. Для детальнішої інформації відвідайте наш
сайт: bvmartyrshrine.com
A Blessed Amongst Us
This summer, discover Canada’s 2nd National Shrine right in the city of Winnipeg.
Opened twenty years ago, the Bishop Velychkovsky National Martyr’s Shrine, located at St. Joseph’s Ukrainian Catholic Church at 250 Jefferson Avenue, is a prayerful, peaceful atmosphere of holiness. The Chapel was designed to hold the precious Holy Relics of Blessed Martyr Vasyl Velychkovsky.
You can also tour the Museum and visit the Gift Shop to learn more about his life in
Ukraine and why he came to settle briefly in Canada.
Open:
Tuesday to Friday – 10 am to 5pm
Saturday – 10 am to 1 pm
Every Wednesday at 1:30 pm Rosary-Praying for Ukraine
Every Wednesday at 7 p.m. Devotional Service
Weekends during all Liturgical celebrations
To arrange a guided group tour, call 204-338-7321 or
email: info@bvmartyrshrine.com
For more information visit the website: bvmartyrshrine.com
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907 Main St.
204 956-2193

Serving the Ukrainian Catholic Community For Over
50 Years
Обслуговуємо Українську Католицьку громаду
понад 50 років
Since 1957, Cropo has generously supported our
community with a commitment of caring, compassion
and kindness.

www.korbanchapel.com
PROUDLY SERVING OUR UKRAINIAN
COMMUNITY FOR OVER 40 YEARS
Traditional Burial & Cremation;
Reception Area; Newly Expanded Parking;
Pre-arrangement services available

Caring above all.
1442 MAIN STREET

Pre-arrangement consultant: John Zacharuk
Послуги українською мовою

(204)-586-8044

“Whenever you need us, our family is ready to serve your family”

www.cropo.com

ТУТ МОЖЕ БУТИ
ВАША РЕКЛАМА!
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