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НЕДІЛЯ, 26 ВЕРЕСНЯ 2021
Sunday, September 26, 2021
Апостол: Гал. 215, 6, 11 — 18 Євангелія від Івана 9, 3, 13— 17
Epistle: Gal. 215, 6, 11 — 18 Gospel: John 9, 3, 13 — 17

З Божою допомогою 14(1) вересня ми
розпочали новий літургійний рік.
Першим великим святом, яке ми вже
відсвяткували 21 вересня, було Різдво
Пресвятої Богородиці. Це свято надії,
адже у різдві Матері Божої був початок
нашого спасіння. Саме тому це свято є
першим серед 12-ти великих свят
року,
до
яких
також
належать
Воздвиження Чесного і
Животворящого Хреста; Введення в
храм Пресвятої Богородиці; Різдво
Господа нашого Ісуса Христа;
Богоявлення Господа нашого Ісуса
Христа; Стрітення Господнє;
Благовіщення Пресвятої Богородиці;
Вхід Господній в Єрусалим; Вознесіння
Господа нашого Ісуса Христа; Зіслання
Святого Духа; Преображення Господа
нашого І суса Христа; Успіння
Пресвятої Богородиці. Важливо ці
свята памятати
і, по можливості,
приходити у ці дні до храму.
27 вересня святкуємо друге свято Воздвиження Чесного і
Животворящого Хреста. Одразу після
свята радості народження — свято
Хреста. Це не випадково, адже радість
і страждання є переплетені у
християнстві. Усвідомлюючи
реальність Хреста,
ми,
однак,
памятаємо, що після нього прийшло
Воскресіння. Тому Хрест для християн це знак надії, перемоги та вічного
життя.

With God's help, on September 14 (1), we
began a new liturgical year. The first big
holiday we have already celebrated on
September 21 was the Nativity of the
Blessed Virgin. It is a holiday of hope,
because the Nativity of the Mother of God
was the beginning of our salvation. That
is why this holiday is the first of the 12
great holidays of the year, which also
include the Exaltation of the Holy and Life
-Giving Cross; The Entrance into the Temple of our Most Holy Lady; The Nativity of
our Lord Jesus Christ; The Holy Theophany of Our Lord, God and Savior Jesus Christ; The Encounter of Our Lord
God and Savior Jesus Christ; The Annunciation of the Blessed Virgin; The Lord’s
Entrance into Jerusalem; The Ascension
of our Lord Jesus Christ; Exile of the Holy
Spirit; The Transfiguration of our Lord
Jesus Christ; The Assumption of the
Blessed Virgin. It is important to remember these holidays and to come to the
Church if possible.
On September 27 we celebrate the second holiday - the Exaltation of the Holy
and Life-Giving Cross. After the feast of
the joy of birth immediately comes the
feast of the Cross. This is not an accident
because joy and suffering are intertwined
in Christianity. Realizing the reality of the
Cross, however, we remember that the
Resurrection came after it. Therefore, the
Cross for Christians is a sign of hope,
victory, and eternal life.
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РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від 17 січня

до 24

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від
вересня до 3 жовтня, 2021
січня262021
Schedule of Liturgies from September
to October
3, 2021
Schedule of 26
Liturgies
from December
20 to DecemРОЗПОРЯДОК
РОЗПОРЯДОКБОГОСЛУЖЕНЬ
БОГОСЛУЖЕНЬвід
від
17
17
січня
січня
до
до
24
24
січня
січня
2021
2021
ber 27 2020
Неділя
Sunday, 26

9:00 a.m. Свята Літургія за всіх парафіян / For all Parishioners
11:00 a.m. Свята Літургія за упокій Тамари Кубрак від родини/ Divine
Liturgy in memory of Tamara Kubrak from her family
11:00 a. m. Свята Літургія / Divine Liturgy - Воздвиження Хреста

Пoнеділок 6:00 p.m.
Monday, 27

Свята Літургія / Divine Liturgy за здоров’я і Боже
Благословіння для Івана, Олени, Марії, Павла, Ігоря,
Валерія, Лариси, Василини, Дмитра, Ольги, Катерини та їх
родин від Василини Босак
Вівторок 9:00 am
Свята Літургія—Свята Літургія за упокій Романа Корбутяка
Tuesday, 28 від
Олі та Михайла Зентнер/ Divine Liturgy in memory of Ro
man Korbutiak from Olya & Michael Zentner
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 упокій Омеляна Возняка від родини/
Середа
Divine Liturgy in memory of Omelian Wozniak from the fami
Wednesday, 29
ly
9:15 p.m. Онлайн молитовна зустріч спільноти «Матері у молитві» /
Online prayer meeting of “Mothers in Prayer” group
9:00 a.m. Свята Літургія за упокій Ольги і Богдана від Анни
Пригродської / Divine Liturgy in memory of Olha&Bohdan
Четвер
from Anna Prygrodska
Thursday, 30
П’ятниця 9:00 a.m.
Friday, 1

Свята Літургія за душі в чистилищі від Василини Босак/
Divine Liturgy for all the souls in purgatory

9:00 a.m. Свята Літургія за упокій Теодора та Анни Щебель від
родини / Divine Liturgy in memory of Theodor & Anna
Shchebel from the family
9:00
a.m.
Свята Літургія за всіх парафіян
Неділя
Sunday, 3
11:00 a.m. Свята Літургія за всіх парафіян / For all Parishioners

Субота
Saturday, 2

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 remind you that e-transfers can be send to the email address office@stvo.ca.
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Пожертви на церкву

Donations to the church

from Maria Melnyk in memory of Rev.
Nestor Baraniouk $200
Пожертва від Руслана Пукаса /
Donation from Ruslan Pukas $100
Пожертви/Donations-Non members —
Пожертва від Галини Кравчук в
$5000.00
пам’ять про Olha Zmur / Donation
Загальні пожертви на церкву/General
from Halina Kravtchouk in memory of
Olha Zmur $100
church donations – $7954.00
Пожертва від Марії Мельник в пам’ять Пожертва від родини Басараба /
про отця Нестора Баранюка/Donation Donation from Basaraba family $100

Недільні пожертви/Sunday Donations —
$1954.00

ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ВАШІ ПОЖЕРТВИ!
ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ!
Зустріч Парафіяльної Ради
відбудеться у понеділок, 27
вересня 2021 року у
парафіяльній залі о 7 годині
вечора.
Хто не має змоги долучитися
— просимо звертатися до
отця Ігора особисто, щоби
отримати посилання.
The meeting of the Parish
Council will take place on
Monday, September 27, 2021
in the Parish Hall at 7 p.m.
If you are not able to join in
person, please contact Father
Ihor to get a link.
Дорогі парафіяни!
Просимо вас, по можливості, мати
свої власні маски, приходячи до
храму. Дякуємо!
We ask you, if possible, to have your
own masks when coming to the Cathedral. Thank you!
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ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!

Щиро запрошуємо подружні пари різного віку взяти участь у наших зустрічах. На Вас
чекають дуже цікаві теми для обговорення та спілкування про гармонійні стосунки,
вирішення конфліктів у подружжі, виховання дітей, любов і повагу у біблійному вимірі, а
також багато іношого!
We sincerely invite couples of all ages to take part in our meetings. Very interesting topics are
waiting for you to discuss, such as harmonious relationships, resolving marital conflicts, raising
children, love and respect in the biblical dimension, as well as much more .

October 3, 2021 after Divine Liturgy at
11 a.m. (Parish Hall)

2 ЖОВТНЯ
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ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!

ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ

Ukrainian Park Annual Fundraiser Dinner; Saturday October 23, 2021
We the advisory board appeal to your generosity and ask for your support of the second of
its kind (No Show Banquet)
This popular event has usually been held at Sts. Peter and Paul Parish Centre, but due to
the Pandemic we ask for your donation towards A No-Show Banquet in its place.
We desperately need your support to upkeep, preserve and continue to better the park as
the green, natural, prayerful and relaxing place we have all known for so many years.
Ticket prices are $80.00 each allowing participation in an Elimination Draw for a chance to
win $1000.00. Your $80.00 ticket includes a fifty-dollar tax receipt acknowledging your
generous support of our park during these difficult times.
(Draw only tickets with no donation portion are also available for $30.00 each)
The Elimination Draw will take place at the Archeparchy Chancery 233 Scotia St., attendance is limited to invitation and all pandemic protocols will be followed.
Please support this important event and help us preserve, maintain, and improve our
Ukrainian Park Camp
now and for future generations. We anticipate and look forward to the
ДЯКУЄМО!
expected return of our youth and children camps in the near future,
Ticket sales end on October 19, 2021 please.

Contact Taras Veryha at 204 -254-4466 or at parkdirect@archeparchy.ca for tickets.

Просимо слідкувати за нашими веб ресурсами. Please follow us online.
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https://www.facebook.com/
stsvolodymyrolha



Livestream: stvo.ca/live



www.stsvladimirandolgacathedral.ca

https://forms.gle/A29ncfbgqRiwHnp18
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