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SEPT 4, 2022 

Janitor Andriy Spylchak  (204) 880 2100 
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Saturday, September 10 we invite you 

to join children’s programs and organi-

zations. 

 

10:00 - Сonfession for children at the 

beginning of the school year.  

 

10:30—Divine Liturgy for children and 

teachers, for God’s blessings upon 

them and the new academic year.  

 

11:30 - Introduction of the children of 

the parish organizations (Altar Boys, 

Children of Mary) and Heritage School. 

  

12:00-1:30 - snacks, water games for 

children, foam party, ice cream.  

 

*Please bring a change of clothes and 

a towel* 

НЕДІЛЯ, 4 ВЕРЕСНЯ 2022 

Sunday, August 4,  2022 

Щиро вітаємо пароха катедри Свв. Володимира і 

Ольги, отця Ігора Шведа, з днем народження! 

Отче, бажаємо Вам Божих Ласк, Благословення 

для всієї родини і многая і благая літа! Нехай 

Святий Дух провадить Вас у служінні Церкві та 

людям,  а Пресвята Богородиця  огортає своїми 

молитвами. 

We sincerely congratulate the pastor of our Cathe-

dral, Father Ihor Shved, on the occasion of his Birth-

day! We wish him God's Grace, Blessings for the 

whole family and mnohaya lita! May the Holy Spirit 

guide you in serving the Church and people, and the 

Holy Mother of God pray for you. 

У неділю, 4 вересня, після другої Літургії об 11:00  запрошуємо всіх на каву/чай і торт до 

парафіяльного залу з нагоди дня народження отця Ігора. 

On Sunday, September 4, after the Liturgy at 11:00, we invite everyone for coffee and cake 

in the parish hall on the occasion of Father Ihor's birthday. 

10:00 - Сповідь дітей  

10:30 - Літургія за дітей і вчителів  

11:30 - Представлення дитячих 

парафіяльних організацій та Рідної Школи 

12:00-1:30 - перекуска, 

водні ігри  

дітей, пінні забави 

*просимо мати змінний 

одяг і рушник 

ЗАПРОШУЄМО 10 ВЕРЕСНЯ  
ПРИЄДНАТИСЯ ДО ДИТЯЧИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРОГРАМ 



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

Sunday,  4 
 

 
 

Пoнеділок 
Monday, 5 

 
Вівторок 

Tuesday, 6 
 

Середа 
Wednesday, 7 

 
Четвер 

Thursday, 8 
П’ятниця 
Friday, 9 

 
Субота 

   Saturday, 10 
 
 
 
 
 

Неділя 
Sunday,  11 

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ  від  4 вересня  до  11 вересня, 2022 

Schedule of Liturgies  from  September 4 to September 11,  2022 

 

9:00 a.m.   Свята Літургія за упокій Зоні, Володимира, Володимири, 

  Левка та Андрея Паркасевича  від родини / Divine Litur

  gy  

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

  rishioners 

 

—————— Немає служби 

 

6:00 p.m.   Свята Літургія за упокій Йосифа Синюк і всіх померлих 

  з родини Синюк і Капелусь від родини Путько/Divine 

  Liturgy 

9:00 a.m.   Свята Літургія за упокій Яна, Стефка, Влодка, Юзефи, 

  Юзефа, Данки / Divine Liturgy  

 

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

 

 

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

 

9:00 a.m.   Свята Літургія за упокій Євдокії Кісь/ Divine Liturgy  in 

  memory of Ewdokia Kis   

10:00 a.m. Сповідь дітей на початок нового шкільного року / Chil

  dren’s confession 

10:30 a.m. Свята Літургія за Благословення для дітей і вчителів на 

  новий навчальний рік/Divine Liturgy    

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 
Ліцензований                                                                                                 

Імміграційний Консультант  

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

http://www.rutaimmigration.com
mailto:lakimov@rutaimmigration.com
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 Недільні пожертви/Sunday Donations —

$1645.00 

Loose Cash - $314.25 

General donations — $225.00 

Пожертви/Donations-Non members 

 - $2240.00 

Ukrainian Fund - $795.00 

Renovation Fund— $300.00 

Пожертва на Україну від Olga Boyko/

Donation to the church from Olga Boyko—

$100.00 

Пожертва на церкву від Olena Bodnar/

Donation to the church from Olena Bodnar—

$100.00 

Пожертва на ремонт кухні від Mariya 

Kunets/Donation to the church from Mariya 

Kunets—$30.00 

Пожертва на ремонт кухні в пам’ять Frank 

Staskiewicz від Христини та Михайла 

Чемеринських/Donation for the kitchen ren-

ovation in memory of Frank Staskiewicz from 

Krystyna and Michael Czemerynski—$100.00 

Пожертва на ремонт кухні від Oleksiy and 

Olga Zhmendak/Donation for the kitchen 

renovation from Oleksiy and Olga Zhmen-

dak—$100.00 

Пожертва на Україну від Maria Kindlarska & 

Halina Paslawska/Donation for Ukraine from 

Maria Kindlarska & Halina Paslawska—

$200.00 

Пожертва від Люби Семанюк в пам’ять 

Стефанії Собко/Donation from Luba Se-

maniuk in memory of Stephania Sobko—

100.00 

Пожертва на Україну від Krystyna and Mi-

chael Czemerynski/Donation for Ukraine 

from Krystyna and Michael Czemerynski—

160.00 

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 - $14,340. We 

continue collecting money for the kitchen ren-

ovation. It is not possible to not have a proper-

ly functioning kitchen. This is a very important 

project for us and we encourage you to partic-

ipate. The financial goal is $100 000. Collect-

ed:$14,340. 

Збори парафіяльної ради відбудуться 13 

вересня о 7 годині вечора у 

парафіяльному залі / Parish Council meet-

ing will be held on September 13 at 7 pm at 

the Parish Hall. 

  shorturl.at/BWZ49 

 

Менторська програма КУК потребує 

волонтерів для підтримки новоприбулих 

українців, що приїхали до Канади. 

Основна діяльність волонтерів-наставників: 

• допомога новприбулим із отриманням свого 

SIN, MB Health Card і та інших важливих 

документів. 

• супровід до банку для відкриття рахунків. 

• допомога в оформленні резюме та прийомі 

на роботу. 

•  запис  новоприбулих дітей  до школи чи 

дитячого садка. 

• допомога у виборі пакету мобільного 

оператора  та у налаштування SIM-карти. 

•інша інформаційна підтримка. 

Цікавить? Реєструйтеся:   shorturl.at/BWZ49 
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BEFORE AFTER 

Glory to Jesus 

Christ!  

My name is Alex 

Pankiw, and I am 

27 years old. I 

recently graduated 

from Holy Spirit 

Ukrainian Catholic 

Seminary in Ed-

monton, where I 

spent six years in 

priestly formation. I 

studied at Newman 

Theological College 

i n  E d m o n t o n , 

where I earned my Master of Divinity 

(M.Div).  

I was born and raised in Winnipeg, and 

attended Holy Ghost Ukrainian Catholic 

Church in Brooklands. I have had the 

pleasure of studying in Winnipeg, Ottawa, 

Edmonton, and Lviv (for Ukrainian Lan-

guage Studies). Having now completed 

seminary and academic formation, Met-

ropolitan Lawrence has assigned me to 

Sts. Volodymyr and Olha Cathedral for a 

1-year pastoral internship.  

Over the course of this year, my focus will 

be on developing ministry skills and ex-

perience in a parish setting, as well as 

continuing to improve upon my Ukrainian 

language skills. It is a great honour for 

me to be serving this parish community, 

and I look forward to getting to know you 

better!  

 

Слава Ісусу Христу!  

Мене звати Олесь Паньків,  мені 27 

років.  Нещодавно я закінчив 

Українську греко-католицьку семінарію 

Святого Духа в Едмонтоні, де я провів 

шість років у священичій формації. Я 

навчався у Теологічному Коледжі 

Ньюмана в Едмонтоні, де я здобув 

ступінь магістра богослов'я (M.Div).  

Я народився у Вінніпезі, відвідував 

Українську греко-католицьку церкву 

Святого Духа в Бруклендсі. Я  навчався 

Вінніпезі, Оттаві, Едмонтоні, та Львові 

(курс української мови).  Після 

завершення семінарії та академічної 

формаці ї ,  Метрополит  Лаврентій 

призначив мене до Катедри св. 

Володимира і Ольги на 1 рік 

душпастирського стажування.  

Протягом цього  року  я  буду 

зосереджуватись на розвитку навичок 

служіння та роботі в парафіяльному 

оточенні, а також на вдосконаленні 

навичок спілкування українською мовою. 

Для мене велика честь служити цій 

парафіяльний спільноті і я з нетерпінням 

чекаю познайомитися з вами ближче.  

                                         Alex / Олесь 
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 Come join Ukrainian Patriot founder 

Lana Niland as she talks about her ex-

periences in war torn Ukraine and how 

her organization is helping with human-

itarian relief there. 

When: Friday. September 9, 2022 @ 

7 : 0 0  p . m . 

Where: Sts. Volodymyr and Olha Cathe-

d r a l  P a r i s h  H a l l 

115 McGregor Street, Winnipeg 

Founded on the 5th day of Putin’s at-

tack on Ukraine, Ukrainian Patriot is an 

NGO registered in both Canada and 

Ukraine. It procures and delivers criti-

cal medical supplies, protective equip-

ment, and humanitarian aid inside 

Ukraine. Working directly with the civil-

ian battalions and humanitarian aid 

workers on the ground, Ukrainian Patriot aims to procure exactly what is specifically 

requested. 

When possible, these supplies are procured within Ukraine to reduce cost and deliv-

ery time. When this is not possible, they are expedited from international manufac-

turers and routed through its temporary warehouse in Poland before being delivered 

inside Ukraine. 100% of donations go to procure and deliver these critical supplies. 

Where donations go: Medicine and Medical Aid, Humanitarian Aid, Protective Gear, 

Rebuilding and Mental Health / PTSD services 

 Прийдіть на виступ засновниці благодійної організації «Український патріот» Лани 

Ніланд, яка розповідає про свій досвід в Україні та про те, як її організація надає 

гуманітарну допомогу жертвам війни. 

Коли: п'ятниця. 9 вересня 2022 р. о 19:00 год. 

Де: Парафіяльний зал Катедри Володимира і Ольги, 115 McGregor Street, Вінніпег 

«Український патріот», заснований на п'ятий день  нападу Путіна на Україну, є 

громадською організацією, зареєстрованою в Канаді й в Україні. Організація 

закуповує та доставляє медичні матеріали, засоби захисту та гуманітарну 

допомогу до України. Працюючи безпосередньо з цивільними батальйонами та 

працівниками гуманітарної допомоги, «Український патріот» прагне закупити 

саме те, що конкретно потрібно. 

На що йдуть пожертви: ліки та медична допомога, гуманітарна допомога, захисне 

спорядження, відновлення та психічне здоров’я / послуги посттравматичного 

стресового розладу. 
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ОГОЛОШЕННЯ 

Хочемо висловити подяку пану Івану Мариновському за служіння та віддану працю в 

якості директора у Рідній Школі при нашій катедрі. Бажаємо Божого Благословення у 

добрих справах! 

Цього року хочемо привітати нового директора Рідної Школи - пані Оксану Мельник. 

Нехай Господь благословляє і провадить у цьому шкільному році. Ми активно працюємо 

над оновленням вчительського складу і над арендою нового приміщення. Дякуємо всім, 

хто подавав свої резюме на вчительську посаду.  Сподіваємося, що і дітей, і батьків 

чекає дуже насичений і цікавий навчальний рік. 

 Хочемо зазначити, що можливість аренди напряму залежить від кількості дітей у цьому 

році, тому просимо вас оперативно реєструватися на нашому сайті.  

Реєстрація: https://ridnaschool.org/ 

We would like to thank Ivan Marynovskyy for his dedicated work as the director of Ridna 

S h k o l a .  W e  w i s h  G o d ' s  b l e s s i n g  a n d  a l l  t h e  b e s t ! 

This year we would like to congratulate the new director of the school -  Oksana Melnyk. 

May the Lord bless and guide you in this school year. We are actively working on updating 

the teaching staff and renting a new building. 

Please register for a new school year as soon as possible: https://ridnaschool.org/ 
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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 

 


