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 НЕДІЛЯ, 19 ВЕРЕСНЯ 2021 

Sunday, September 19,  2021 
Апостол:  1 Кор. 166, 16, 13 — 24   Євангелія  від  Матея 87, 21, 33 — 42  

Epistle: 1 Cor. 166, 16, 13 — 24   Gospel:  Matthew 87, 21, 33 — 42  

Today, four more children had the first 

Holy Confession and solemn Holy Com-

munion. Congratulations to Solomiya 

Lehkar, Maksym Basaraba, Diana Ma-

ria Pavlyna, Victoria Drushkevych. 

This is the third time this year we have 

such a celebration 

and we had a total of 

27 children. It seems 

that there is hope for 

tomorrow for our 

Parish. What our fu-

ture will be like de-

pends on the activity 

and responsibility of 

each of us: the priest, 

the catechists, and 

especially the parents. 

The first confession is just the begin-

ning. We invite our children to further 

growing in faith and knowledge of 

God's truths. We continue catechism 

classes for our children after these 

celebrations. You can bring children to 

Ridna Shkola, where there will be inter-

esting classes on the Catechism, or to 

separate classes on Sunday. If 20 of 

our 27 children continue their educa-

tion and come to the Cathedral regular-

ly with their parents, it will be a sign 

that the first confession and the Sol-

emn Holy Communion were successful 

and mature. So we invite you to a joint 

journey to the heights of faith, hope 

and love! 

Сьогодні ще четверо дітей приступило до 

першої Святоі сповіді і урочистого 

святого причастя. Щиро вітаємо 

Соломію Легкар, Максима Басарабу, 

Діану Марію Павлину, Вікторію 

Друшкевич . 

Це важливий день для наших дітей. По 

особливому його переживають батьки 

та вся родина. Це свято цілої парафії.  

Це вже втретє цього року маємо таку 

урочистість і загалом нас було 27 дітей. 

Виглядає, що є надія на завтрашній 

день для нашої парафії. Насправді, 

кількість дітей - це лише можливість і 

виклик. Яким буде наше завтра 

з а л е ж и т ь  в і д  а к т и в н о с т і  т а 

відповідальності кожного з нас: 

священника, катехитів, а особливо - 

батьків. 

Перша сповідь - це лише початок. 

Запрошуємо до подальшого зростання 

наших дітей у вірі та пізнанні Божих 

правд. Для цього ми продовжуємо 

заняття з Катехизму для наших дітей і 

після цих урочистостей. Можна 

приводити дітей до Рідної школи, де 

будуть цікаві заняття з Катехизму, або 

на окремі заняття у неділю. Якщо з 

наших  27-ми дітей 20 продовжить 

навчання і будуть регулярно приходити з 

батьками до храму, то це буде 

свідченням того, що перша сповідь і 

Урочисте святе причастя були 

успішними і зрілими. Тож запрошуємо 

до спільної мандрівки до вершин віри, 

надії та любові ! 
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РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  17 січня   до  24 січня  2021 РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  17 січня   до  24 січня  2021 

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  17 січня   до  24 

січня  2021 

Schedule of Liturgies from December 20  to  Decem-

ber 27 2020 

Неділя 

Sunday,   19 
 

 
Пoнеділок 

Monday, 20 
 
 

Вівторок 
Tuesday, 21 

 

 

 

 
 
 

Середа 
Wednesday, 22 

 
 
 

 

 

 

 

 
Четвер 

Thursday, 23 
 
 
 

П’ятниця 
Friday, 24 

 
Субота 

   Saturday, 25 
 

Неділя 

Sunday, 26 

  9:00 a.m.  Свята Літургія за всіх парафіян / For all Parishioners  

 11:00 a.m. Свята Літургія з Урочистим причастям та Першою сповіддю 

 дітей / Divine Liturgy  with  the 1st Confession  and Solemn Com

 munion                                                                              

9:00 a. m.      Свята Літургія за упокій Василя, Олександра, Анни, Євгенії, 

  Яніни, Михайла, Броні від родини Рудник / Divine Liturgy  in 

  memory of Vasyl, Alexander, Anna, Yevheniya, Janina, Michael, 

  Bronislawa from Rudnyk family 

9:00 am Свята Літургія—Різдво Пресвятої Богородиці 

6:00 p.m.   Свята Літургія за здоров’я Марії, Станіслави, Анелі, Мар’яни, 

 Лосин від родини Купчак  

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 померлих Олександра, Марію та Франка від 

 Христини та Михайла Чемеринських / Divine Liturgy in memory 

 of Alexander, Michael, and Franko from Krystyna & Michael 

 Czemerynski 

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 здоров’я та Боже Благословення для всієї 

  родини: Галі, Ореста, Віктора, Анатолія, Олі, Мартусі, Тарасика, 

  Марії, Олега, Броніслави/Divine Liturgy for the health and God’s 

  Blessings for Halyna, Orest, Viktor, Anatoliy, Olha, Marta, Taras, 

  Maria, Oleh, Bronislawa 

9:00 a.m.    Свята Літургія за здоров’я і Боже Благословіння для Люби і 

  Михайла Красуляків та родину   від приятелів/ Divine 

  Liturgy for the health and God’s Blessings for Liuba&Mykhailo 

  Krasuliak and family from friends 

9:00 a.m.  Свята Літургія  за упокій Стефанії Лежинської у 1-шу річницю 

 смерті від чоловіка та дітей з родинами / Divine Liturgy in 

 memory of Stefania Lezynsky on the 1st death  anniversary  

9:00 a.m.  Свята Літургія за упокій Тамари Кубрак від родини/ Divine Lit

  urgy  in memory of Tamara Kubrak from her family 

 

11:00 a.m.  Свята Літургія за всіх парафіян / For all Parishioners                                                                               

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ  від  19 вересня до  26 вересня, 2021 

Schedule of Liturgies  from  September 19 to September 26,  2021 

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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ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ! 

 

 

 
правнуків / Donation from Tetiana 

Cwyk for the health of body and soul 

for children, grandchildren, great-

grandchildren $100 

Пожертва на Рідну Школу від Ігора та 

Джо-Енн Шелемей/Donation for Ridna 

Shkola from Ihor & Jo-Anne Szelemej 

$300 

Пожертва на Рідну Школу від Михайла 

Гавриліва/Donation for Ridna Shkola 

from Michael Hawryliw $300 

Пожертва від Тома та Оксани Дудич 

на ремонт парафіяльної кухні / Dona-

tion from Tom&Oksana Dudych for the 

kitchen fenovation $100 

Пожертва від  Антоніни Краско на 

ремонт церкви/Donation from Antoni-

na Krasko for the church fenovation 

$40 

Пожертва на церкву від Стефанії 

Мигалюк / Church donation from 

Stephania Myhaluk $50 

Анонімна пожертва на ремонт статуї 

Св. Володимира за сприяння КУК/ 

Anonymous donation for the statue 

renovation with the assistance of  UCC 

$5000 

Недільні пожертви/Sunday Donations —     

 $2749.75.00  

Пожертви/Donations-Non members —

 $440.00 

Загальні пожертви на церкву/General 

church donations –  $2440.00 

Пожертва від Юстини Дупляк на ремонт 

церкви в пам’ять про чоловіка Михайла/

Donation from Justyna Duplak for the 

church renovation  in memory of husband 

Michael $250 

Пожертва на церкву від Ірени Назаревич 

з нагоди хрещення онучки Вікторії/

Donation from Irena Nazarevich on occa-

sion of baptism of granddaughter Viktoria 

$200 

Пожертва від Олександра Демко/

Donation from Alexander Demko $1000 

Анонімна пожертва за здоров’я та 

успішне навчання Олександри / Anony-

mous donation for the health and success-

ful studying for Alexandra $100 

Пожертва від Тетяни Цвик за тілесне і 

душевне здоров’я дітей, онуків, 

             Пожертви на церкву              Donations to the church  

         ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ВАШІ ПОЖЕРТВИ! 

Дорогі парафіяни! 

В зв’язку з поновленням деяких карантинних обмежень 

та вимог щодо носіння масок у приміщенні, просимо 

вас, по можливості, мати свої власні маски, приходячи до 

храму. Дуже дякуємо за розуміння! 

Dear parishioners! 

Due to the renewal of some quarantine restrictions and 

requirements for wearing masks indoors, we ask you, if 

possible, to have your own masks when coming to the cathedral. Thank you very much for your 

understanding! 
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 Щиро вітаємо переможниць фотоконкурсу «Найкраща вишиванка» 

Стефанію Мигалюк та Христину Швед!  Винагорода за перемогу—

сертифікат на $50 від Trendy Renovation. 

2 ЖОВТНЯ 
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 https://www.facebook.com/
stsvolodymyrolha 

 Livestream: stvo.ca/live   

 www.stsvladimirandolgacathedral.ca 

ВЕЛИКОДНЯ СПОВІДЬ  

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

ДЯКУЄМО! 

 

ДО УВАГИ ПАРАФІЯН! 
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https://forms.gle/A29ncfbgqRiwHnp18 

https://forms.gle/A29ncfbgqRiwHnp18?fbclid=IwAR0LHXarPWcu1EziIP2vBIqrfzqsHlk3hNN8hIe0rnAX1PcPLF_tDhH2ofU
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