
1 

SEPT 25, 2022 

Janitor Andriy Spylchak  (204) 880 2100 
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НЕДІЛЯ, 25 ВЕРЕСНЯ 2022 

Sunday, September 25,  2022 

Last week we celebrated the feast of the Na-

tivity of the Most Holy Theotokos. This is the 

first major holiday at the beginning of the litur-

gical year. The liturgical, or church year begins 

on September 1 (old style) or September 14. 

The liturgical year is built around events from 

the life of Jesus Christ and the Holy Mother of 

God, as well as celebrations of the memory of 

saints. The annual cycle of holidays is not just 

a memory of historical events that happened 

once, it is our prayerful, spiritual experience of 

these events. Through the Liturgical memory, 

we become participants in these events, so it 

is important to come to the church for worship 

on these feast days. This tradition is neglected 

in Canada, so it is worth emphasizing the im-

portance of praying in the church on feast 

days in the middle of the week, especially for 

those who do not work and have the oppor-

tunity to come. In the event of the Nativity of 

the Virgin, we see how God opened the womb 

of barren Anna by his power. The great feasts 

of the Mother of God also include the Entry of 

Mary into the Lord's temple, where she grew 

up and was brought up in prayer; then there is 

the Annunciation, when the archangel Gabriel 

announced that Mary would give birth to the 

Son of God. The Encounter to the Temple also 

belongs to the Mother of God, when Mary and 

Joseph bring Jesus to the temple on the forti-

eth day after Christmas. The Dormition of the 

Blessed Virgin Mary is the last feast day of the 

liturgical year. This week on Tuesday we will 

celebrate the Exaltation of the Precious and 

Life-giving Cross. This is not only a tribute to 

the wood of the cross on which our Savior was 

crucified, but also a remembrance of the 

granting of freedom to the Church, so let us 

join together in prayer on this day. 

 

- о. Ігор Швед/Fr. Ihor Shved  

 

Слава Ісусу Христу! 

Минулого тижня ми святкували  празник 

Різдва Пресвятої Богородиці. Це перше 

велике свято на початку літургійного року. 

Літургійний, або церковний, рік 

починається 1 (за старим стилем) або 14 

вересня. Літургійний рік побудований 

навколо подій з життя Ісуса Христа і 

Пресвятої Богородиці а також святкувань 

пам’яті святих. Річний цикл свят – це не 

просто спомин історичних подій, які 

відбувалися колись, це наше молитлвне, 

духовне пережиття цих подій. Через 

Літургійний спомин ми стаємо учасниками 

цих подій,   тому важливо у ці свята 

приходити до храму на богослужіння. Ця 

традиція є занедбана в Канаді, тому варто 

наголосити на важливості молитви у храмі 

у святкові дні серед тижня особливо тим, 

хто не працює і має можливість приходити. 

У подіїї Різдва Богородиці ми бачимо, як 

Бог своєю силою відчинив лоно безплідної 

Анни. До великих Богородичних свят також 

належать Вхід Марії до Господнього храму, 

де вона росла і виховувалась у молитві; 

потім є Благовіщення, коли архангел 

Гавриїл звістив, що Марія народить 

Божого Сина. До богородичних належить 

також Стрітення коли у сороковий день 

після Різдва Марія з Йосифом приносять 

Ісуса до храму. Успення Пресвятої 

Богородиці є останнім святом літургійного 

року. 

Цього тижня у вівторок будемо мати  ще 

одне свято—Воздвиження Чесного і 

Животворного Хреста. Це не лише відання 

шани хресному дереву, на якому був 

розп’ятий наш Спаситель, але і спомин 

про надання свободи Церкві, тому 

заршуємо до спільної молитви у цей день. 

 



РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  17 січня   до  24 січня  2021 РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ від  17 січня   до  24 січня  2021 
Неділя 

Sunday,  25 
 

 
 

Пoнеділок 
Monday, 26 

 
Вівторок 

Tuesday, 27 
 

Середа 
Wednesday, 28 

 
Четвер 

Thursday, 29 
 
 

П’ятниця 
Friday, 30 

 
Субота 

   Saturday, 1 
 

Неділя 
Sunday,  2 

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ  від  25 вересня  до  2 жовтня, 2022 

Schedule of Liturgies  from  September 25 to October 2,  2022 

 

9:00 a.m.   Свята Літургія в день народження Ярослави Демко—

  подяка Богу за прожиті літа й поміч щасливо дійти до 

  кінця / Divine Liturgy  

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

  rishioners 

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

  родини Чемеринських від Христини/ Di vine Liturgy 

5:00 p.m.  Вечірня/Vespers 

9:00 a.m.   Свята Літургія / Divine Liturgy—ВОЗДВИЖЕННЯ  

   ВСЕЧЕСНОГО ХРЕСТА /EXALTATION OF THE CROSS 

 

9:00 a.m.   Свята Літургія за здоров’я і скорий поворот додому для 

  Мирослава—від Ярослави Демко/ Divine Liturgy  

9:00 p.m.  Матері в молитві онлайн/Mothers in Prayer Online 

6:00 p.m.   Свята Літургія за упокій чоловіка Казимира та за  

  Вєсю від родини/ Divine Liturgy 

8:00 p.m.  Lectio Divina Online  

 

9:00 a.m.   Свята Літургія за упокій Софії та Омеляна Возняк від 

  родини/ Divine Liturgy (+Zofia & +Omelan Wozniak)   

 

9:00 a.m.   Свята Літургія / Divine Liturgy  

5:00 p.m.    Вечірня/Vespers 

  

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 

 

                                                                                    теле

Професійна підготовка і супровід справ: 
Спонсорство батьків, дітей, подружжя  

Провінційні програми, Візиторські, робочі і  
студентські візи, СуперВіза,  

Федеральні програми, Громадянство 
 Продовження Картки PR 

Люба Акімов 

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

ENGLISH LITURGICAL SUPPLEMENT CAN BE FOUND AT THE ENTRANCE OF THE CHURCH 

http://www.rutaimmigration.com
mailto:lakimov@rutaimmigration.com
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 Недільні пожертви (конверти)/Sunday 

Donations(envelopes) —$2860.00 

Loose Cash - $318.00 

General donations — $0.00 

Пожертви/Donations-Non members 

 - $130.00 

Renovation Fund— $140.00 

Всього пожертв на церкву— 

4056.00 (including electronic) 

Пожертва на церкву від Dr. Andrei 

Baranjouk/Donation to the church from 

Dr. Andrei Baranjouk—$50.00 

Пожертва на церкву від Roman Wozniak-

Donation to the church from Roman Woz-

niak—$200.00 

Пожертва на ремонт від Anna 

Prygrodska /Donation for renovation from 

Anna Prygrodska —$100.00 

Пожертва на ремонт від Ostap & Tatiana 

Hawaleshka в пам’ять Богдана/

Donation for renovation from Ostap & 

Tatiana Hawaleshka in memory of 

Bohdan- $20.00  

Щиро дякуємо за Ваші пожертви! 

Thank you for your donations! 

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 - $16,285. 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. Collect-

ed:$16,285. 

Просимо реєструватися до нашої недільної 

катехитичної школи! Запрошуємо дітей 

віком 7-8 років, які цього року 

проходитимуть підготовку до Першої Сповіді 

та Урочистого Святого Причастя і дітей 

віком 9-10 років, які вже прийняли Святі 

Тайни Сповіді і Євхаристії і хочуть разом з 

друзями продовжувати пізнавати Бога і 

рости, як християни, у своїй вірі. 

Катехизація розпочнеться з 2 жовтня і 

відбуватиметься по неділях о 10:30 (між 

Літургіями о 9:00 і 11:00). Паралельно 

катехитичні заняття будуть проходити також 

у Рідній школі по 

суботах. Онлайн 

р е є с т р а ц і й н і 

форми можна 

знайти на нашій 

парафіяльній Fa-

cebook сторінці чи 

веб-сайті.  

 

Q R — к о д  д л я 

Онлайн реєстраційні форми. 

Якщо хтось бажає, щоби отець Ігор на 

постійній основі або разово відвідував 

ваших хворих близьких та рідних вдома 

або у старечому домі, просимо 

звертатися до офісу або до священика. 

Причастя буде приноситися один раз на 

місяць. 

If anyone would like Father Ihor to visit 

your sick relatives and friends at home or 

in a nursing home on an ongoing basis or 

once, please contact the office or the 

priest. Communion will be offered once a 

month. 
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BEFORE AFTER 

Центр гуманітарної допомоги при нашій 

катедрі потребує наступних речей для 

новоприбулих: 

 

• Зимовий одяг дитячий у доброму 

стані  

• Зимовий одяг дорослий у доброму 

стані  

• Зимове взуття у доброму стані  

• Шапки, шарфи, рукавиці  

• Продукти, що не псуються: 

консервоване мясо та риба, 

печиво, макарони і крупи,  дитяче 

харчування,  сухі сніданки 

• Предмети гігієни: шампуні, мило,  

дезодоранти,  серветки,  підгузки,  

зубні пасти та щітки 

• Постільна білизна,  ковдри,  нові 

подушки.  

 

Приности з пн по птн 9-3 на 115 McGreg-

or Street. Дякую вам і благослови вас Бог 

за вашу щедрість!  

 

The Humanitarian Aid Centre at the Cathe-

dral needs the following items for newcom-

ers:  

• Children’s winter clothes in good 

condition  

• Adult winter clothes in good condi-

tion  

• Winter shoes in good condition  

• Hats, scarves, gloves  

• Non perishable food items  

• Hygiene items (shampoo, soap, 

toothpaste etc) 

• Bed linens, blankets, new pillows.  

 
Drop-off from Monday to Friday, 9:00-3:00 

at 115 McGregor Street. Thank you and 

God bless you for your generosity! 

До нашого храму на молитву щонеділі 

приходить багато нових людей. Ми радо 

вітаємо кожного! Щоби допогти новим 

людям зорієнтуватися у храмі, а головно 

щоби вони відчули нашу відкритість, важливо 

іх особисто привітити при вході, запросити у 

лавку. Потребуємо людей, які би могли за 15 

хв передлітургією бути біля дверей щоби тих, 

що заходять привітати, запропонувати 

пройти, пояснити що де знаходиться у храмі. 

Дякуємо за Вашу годовність послужити.Many 

new people come to our church for prayer 

every Sunday. We welcome everyone! 

 

In order to help new people find their way in 

the church, and most importantly, to make 

them feel our openness, it is important to 

personally greet them upon entering and invite 

them to the pew. We need people who could 

be at the door 15 minutes before the liturgy to 

greet those entering, offer to pass, and explain 

what is where in the church. Thank you for 

your willingness to serve. 

2 Жовтня 
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Support our faith ministry! Starting Oc-

tober 2, join the 5 for 5 Chal-

l e n g e  b r o u g h t  t o  y o u  b y 

the NEW! Archeparchy of Winnipeg App. 

Download the Archeparchy App on your 

smart device from Apple and Google 

stores today! Choose our parish and try 

out the donation capability with a small 

$5 amount.  

BONUS! When you donate $5 to our 

parish, the App campaign will match 

your $5 donation.  Donate by November 

6th to have your donation dou-

bled.  Come visit us on the Archeparchy 

App Today! 

Просимо підтримати проект! 2 жовтня 

приєднайтеся до челенджу "5 for 5" 

через НОВИЙ додаток - Archeparchy of 

Winnipeg App. Завантажуйте додаток 

через Apple та Google Store. Оберіть 

парафію і спробуйте пожертвувати 

невелику суму розміром у $5.  

Отримайте бонус + $5 до вашої 

пожертви на парафію за участь у 

програмі. Акція триватиме до 6 

листопада.    

Браття Лицарі Колумба Ради Св. Володимира 

при катедрі! 

Ми організовуємо важливу і особливу зустріч, 

щоб обговорити нашу майбутню роботу, 

подальші плани та роль у катедрі.Будь ласка, 

прошу запланувати зустріч у середу, 5 

го жовтня о 7 вечора.Зустріч відбудеться у 

парафіяльному залі. 

До зустрічі! 

Брат Лицар Іван Баняс  

Великий Лицар pro tem 

 

To the Brother Knights of Co-

lumbus of the St. Volodymyr Council! 

We are calling a very important and special 

meeting to discuss our future role and work 

within the Cathedral. Please try to attend this 

very important meeting on Wednesday, October 

5th at 7pm in the evening. The meeting will be 

held in the church hall. 

Hope to see all the members there! 

Brother Ivan Banias 

Grand Knight pro tem 

We would be pleased to offer English-

language adult faith formation classes 

(catechism, Bible study) for those inter-

ested. Please see Fr. Ihor to express 

interest or for more information.  
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ДОРОГІ ДРУЗІ! 

Звертаюсь знову до Вас вже з традиційним питанням-проханням: 

Цього року управа Українського Парку рішила, через далі-існуючу проблему “COVID”, мати свою 

“Fund-Raising Dinner” та лотерію-розігранку, віртуально -“ON LINE! 

Подія відбудеться в суботу, 22 Жовтня (27.10.2022). Сама “Лотерія-Розігранка” фізично 

відбудеться в приміщенні Української Католицької Консисторії за адресою 233 Scotia St., у 

Вінніпезі. 

Контактна (“Link”) інформація буде подана. 

Просимо Вас знова щедро підримати дії Українського Парку, котрий цього року знаходиться 

перед  дуже великими й конечними видатками, пов’язаними з відновленням кухні та їдальні!! 

Кошти квитків слідуючі: 

1. “Повна Віртуальна Вечеря + лотерія-розігранка” = $80.00 

      (купець такого квитка отримає податкове зізнання на $50.00, “tax receipt”) 

2. Квиток на саму “лотерію-розігранку” = $30.00  

      (без податкового зізнання) 

 

Перший  та що 30-ий витягнений квиток виграє 

$50.00, а останній квиток, виграє $1,000.00 

Дуже просимо Вас, зацікавлених, підтримати 

Український Парк, та звернутися до мене (до понеділка, 

17.10.2022) по квитки! 

Остап Гавалєшка (Ostap Hawaleshka) 

E: ostap.hawaleshka@umanitoba.ca 

Tel: 204-338-4898 (res) 

Mob: 204-793-3001 (cell) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEAR FRIENDS: 

Once again, in what is already a traditional manner, I turn to you: 

This year, the administration of Ukrainian Park Camp, because of the lingering effects of COVID, has 

decided to hold its traditional Annual Fund-Raising Dinner, virtually – ON LINE! 

This will take place on Saturday 22 October 2022. The actual “Lottery-Draw” will physically take 

place at the Ukrainian Catholic Consistory, 233 Scotia St., Winnipeg. 

Contact information (LINK) will be provided. 

We ask you. to once again, generously support Ukrainian Park, which, this year, is faced with very 

high expenses associated with the urgently required rebuilding of its Kitchen and Dining facilities. 

Ticket prices are as follows: 

1. “Full Virtual Dinner and Lotter-Draw” $80.00 

    (such a purchase will receive a Tax Receipt for $50.00) 

2. “Draw-Lottery Only” $30.00 

   (no tax receipt) 

 

The first and each 30th ticket drawn wins $50.00. The last ticket drawn wins $1,000.00. 

We ask you once again, to consider supporting Ukrainian Park! For tickets, please contact me, 

(before Monday 17Oct2022) at: 

Ostap Hawaleshka 

E: ostap.hawaleshka@umanitoba.ca 
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 907 Main St. 
204 956-2193 
www.korbanchapel.com 
PROUDLY SERVING OUR UKRAINIAN 

COMMUNITY FOR OVER 40 YEARS 

Traditional Burial & Cremation;  
Reception Area; Newly Expanded Parking; 
Pre-arrangement services available 
  

  
Pre-arrangement consultant: John Zacharuk 

  
Послуги українською мовою 

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

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. 

   

  Caring above all. 
    1442 MAIN STREET 

(204)-586-8044 

ТУТ МОЖЕ БУТИ 

ВАША РЕКЛАМА! 

www.cropo.com 

 


