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THE HOLY GREAT-MARTYR DEMETRIUS THE 
MYRRH-GUSHER OF THESSALONICA  
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Т. 23. – Ч. 9. — V. 23. – N. 9 

8-ГО ЛИСТОПАДА, 2015 Р.Б. 

23-ТЯ НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

(ВЕЛИКОГО І СЛАВНОГО МУЧЕНИКА ДИМИТ-

РІЯ СОЛУНСЬКОГО, МИРОТОЧИВОГО СО-

ЛУНСЬКОГО (БЛ. 306).  ГОЛОС 6.  АПОСТОЛ: 
ЄФ. 2:4-10 [ЗАЧАЛО 220] І ІІ. ТИМ. 2:1-10 
[ЗАЧАЛО 292].  ЄВАНГЕЛІЯ: ЛК. 16:19-31 

[ЗАЧАЛО 83 - ІЗ 22-ОЇ НЕДІЛІ] І ІН. 15:17-16:2 
[ЗАЧАЛО 52].)  

Тропар – Голос 6:  Ангельські сили на 
гробі Твоїм і ті, що стерегли, умертвіли, 
і стояла Марія у гробі, шукаючи Пречи-
стого Тіла твого.  Полонив Ти ад, не 
спокушений ним; зустрів єси Діву, да-
руючи життя.  Господи, що воскрес із 
мертвих, слава Тобі. 

Тропар – Голос 3:  Великого поборни-
ка в бідах знайшла тебе вселена, бо ти 
перемагаєш народи, страстотерпче.  Як 
подолав ти Лієву гординю і на подвиг 
сміливим учинив Нестора, так, Святий 
Димитріє, моли Христа Бога дарувати 
нам велику милість. 

Кондак – Голос 6:  Життєдавець 
Христос Бог, животворчою рукою з 
темряви безодні воскресивши всіх 
померлих, воскресіння подав людсь-
кому родові.  Він бо є Спаситель, Во-
скресіння, Життя і Бог усіх. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духо-
ві. 

Кондак – Голос 2:  Струмками 
твоєї крови, Димитріє, Бог церкву 
обагрив, давши тобі силу перемож-
ну і зберігаючи місто твоє непоруш-
ним, бо ти – його твердиня.  

І нині, і повсякчас, і на віки віків.  
Амінь. 

SUNDAY, NOVEMBER 8, 2015 

23RD SUNDAY AFTER PENTECOST 

(THE HOLY AND GLORIOUS GREAT MARTYR 
DEMETRIUS THE MYRRH-GUSHER OF THESSA-

LONICA (CA. 306).  TONE 6.  EPISTLE:  EPH. 2:4-
10 [BEGINNING 220] & II TIM. 2:1-10 

[BEGINNING 292].  GOSPEL:  LK. 16:19-31 
[BEGINNING 83 – OF THE 22ND SUNDAY] & 

JN. 15:17-16:2 [BEGINNING 52].)  

Tropar – Tone 6:  The angelic powers 
were at Your tomb.  The guards became as 
dead men.  Mary stood by Your grave seek-
ing Your Most Pure Body.  You captured 
hades, not being tempted by it.  You came to 
the Virgin, granting life.  O Lord Who arose 
from the dead, glory to You. 

Tropar – Tone 3:  The whole world finds 
you to be a great champion in perils, for you 
prevail over the heathen, O victorious one.  
As you humbled Lyaeus’ arrogance and 
gave boldness to Nestor in the stadium, 
thus, O holy Demetrius, entreat Christ God 
to grant us great mercy. 

Kondak – Tone 6:  When Christ God, the 
Giver-of-life, raised all of the dead from the 
valleys of darkness with His life-giving 
hand; He bestowed resurrection on the hu-
man race.  He is the Saviour, the Resurrec-
tion, the Life and the God of all. 

Glory to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Spirit.   

Kondak – Tone 2:  God, Who has given 
you invincible strength, O Demetrius, has 
adorned the Church with the purple of the 
streams of your blood, and kept your city 
unharmed for you are its firm support. 

Both now, and ever, and unto the ages of 
ages.  Amen.   
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Богородичний – Голос 6:  Заступни-
це християн усердная, Молитвенице 
до Творця надійная, не зневаж молит-
ви грішників, але прийди швидше як 
Благая на поміч нам, що з вірою взива-
ємо до Тебе:  Поспіши на молитву і 
скоро прийди на благання, бо Ти за-
ступаєшся завжди за тих, що шанують 
Тебе, Богородице.  

Прокимен – Голос 6:  Спаси, Господи, 
людей твоїх і благослови насліддя Твоє.  

Стих:  До Тебе, Господи, взиваю, Боже 
мій, не мовчи передо мною.  

Прокимен – Голос 7:  Звеселиться пра-
ведник у Господі і уповатиме на Нього.  

(Єф. 2:4-10)  Браття...  Бог же, багатий 
на милосердя, через Свою превелику 
любов, що нею Він нас полюбив, і нас, 
що мертві були через прогріхи, оживив 
разом із Христом, спасені ви благодат-
тю, і разом із Ним воскресив, і разом із 
Ним посадив на небесних місцях у Хри-
сті Ісусі, щоб у наступних віках показа-
ти безмірне багатство благодаті Своєї в 
добрості до нас у Христі Ісусі.  Бо спасе-
ні ви благодаттю через віру, а це не від 
вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто 
не хвалився.  Бо ми Його твориво, ство-
рені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог 
наперед приготував, щоб ми в них пе-
ребували. 

(ІІ Тим. 2:1-10)  Сину Тимофіє!  Отож,  
зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі 
вона!  А що чув ти від мене при багатьох 
свідках, те передай вірним людям, що бу-
дуть спроможні й інших навчити.  А ти 
терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса!  
Бо жаден вояк не в'яжеться в справи жит-
тя, аби догодити тому, хто військо збирає.  
А як хто йде на змаги, то вінка не одер-
жує, якщо незаконно змагається.  Трудя-

Theotokion – Tone 6:  O Protection of 
Christians that cannot be put to shame, un-
changing mediation unto the Creator, do not 
despise the suppliant voices of sinners, but 
be quick to come to our aid, O Good One, 
who in faith cry out to You:  Hasten to inter-
cession and come quickly to make supplica-
tion, for You, O Theotokos, always protect 
those who honour You.  

Prokeimen – Tone 6:  O Lord, save Your 
people, and bless Your inheritance.  

Verse:  O Lord, to You will I call.  O my 
God, be not silent unto me.  

Prokeimen – Tone 7:  The righteous man 
shall rejoice in the Lord and hope in Him.  

(Eph. 2:4-10)  Brethren…  But God, who is 
rich in mercy, for His great love with which 
He loved us even when we were dead in 
sins has made us alive together with Christ, 
by grace you are saved, and has raised us up 
together and made us sit together in the 
heavenlies in Christ Jesus, so that in the ages 
to come He might show the exceeding riches 
of His grace in His kindness toward us 
through Christ Jesus.  For by grace you are 
saved through faith, and that not of your-
selves, it is the gift of God, not of works, lest 
anyone should boast.  For we are His work-
manship, created in Christ Jesus to good 
works, which God has before ordained that 
we should walk in them. 

(II Tim. 2:1-10)  Timothy, my son!   Бe 
strong in the grace that is in Christ Jesus, and 
what you have heard from me before many 
witnesses entrust to faithful men who will be 
able to teach others also.  Share in suffering as 
a good soldier of Christ Jesus.  No soldier on 
service gets entangled in civilian pursuits, 
since his aim is to satisfy the one who enlisted 
him.  An athlete is not crowned unless he 
competes according to the rules.  It is the hard
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щому хліборобові належиться першому 
покуштувати з плоду.  Розумій, що я гово-
рю.  А Господь нехай дасть тобі розум у 
всьому.  Пам'ятай про Ісуса Христа з на-
сіння Давидового, що воскрес із мертвих, 
за моєю Євангелією, за яку я терплю муки 
аж до ув'язнення, як той злочинець.  Але 
Слова Божого не ув'язнити!  Через це пе-
реношу я все ради вибраних, щоб і вони 
доступили спасіння, що в Христі Ісусі, зо 
славою вічною. 

Алилуя – Голос 6:  Хто живе під охоро-
ною Всевишнього, той під покровом Бога 
небесного оселиться.  

Стих:  Каже він до Господа:  Ти приста-
новище і захист мій, Бог мій, і я уповаю 
на Нього.  

Алилуя – Голос 4:  Праведник як фінік 
розцвіте, і як кедр що в Ливані розмно-
житься.  

(Лк. 16:19-31)  Один чоловік був бага-
тий, і зодягався в порфіру й віссон, і що-
денно розкішно бенкетував.  Був і вбогий 
один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт 
його, струпами вкритий, і бажав годувати-
ся кришками, що зо столу багатого пада-
ли; пси ж приходили й рани лизали йому.  
Та ось сталось, що вбогий умер, і на Авра-
амове лоно віднесли його Анголи.  Умер 
же й багатий, і його поховали.  І, терплячи 
муки в аду, звів він очі свої, та й побачив 
здаля Авраама та Лазаря на лоні його.  І 
він закричав та сказав: Змилуйся, отче Ав-
рааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, 
нехай умочить у воду кінця свого пальця, і 
мого язика прохолодить, бо я мучуся в по-
лум'ї цім.  Авраам же промовив:  Згадай, 
сину, що ти вже прийняв за життя свого 
добре своє, а Лазар так само лихе; тепер 
він тут тішиться, а ти мучишся.  А крім то-
го всього, поміж нами та вами велика безо-

-working farmer who ought to have the first 
share of the crops.  Think over what I say, for 
the Lord will grant you understanding in eve-
rything.  Remember Jesus Christ, risen from 
the dead, descended from David, as preached 
in my gospel, the gospel for which I am suf-
fering and wearing fetters like a criminal.  But 
the word of God is not fettered.  Therefore I 
endure everything for the sake of the elect, 
that they also may obtain salvation in Christ 
Jesus with its eternal glory. 

Alleluia – Tone 6:  He that dwells in the 
help of the Most High will abide in the shel-
ter of the God of heaven.  

Verse:  He will say to the Lord:  My helper 
are You, and my refuge.  He is my God and I 
will hope in Him.  

Alleluia – Tone 4:  The righteous man 
shall flourish like a palm tree, and like a ce-
dar in Lebanon shall he be multiplied.  

(Lk. 16:19-31)  There was a rich man, who 
was clothed in purple and fine linen and 
who feasted sumptuously every day.  And 
at his gate lay a poor man named Lazarus, 
full of sores, who desired to be fed with 
what fell from the rich man's table; moreo-
ver the dogs came and licked his sores.  The 
poor man died and was carried by the an-
gels to Abraham's bosom.  The rich man also 
died and was buried; and in Hades, being in 
torment, he lifted up his eyes, and saw Abra-
ham far off and Lazarus in his bosom.  And 
he called out:  Father Abraham, have mercy 
upon me, and send Lazarus to dip the end of 
his finger in water and cool my tongue; for I 
am in anguish in this flame.  But Abraham 
said:  Son, remember that you in your life-
time received your good things, and Lazarus 
in like manner evil things; but now he is 
comforted here, and you are in anguish.  
And besides all this, between us and you a 
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дня поставлена, так що ті, що хочуть, пе-
реходити не можуть ізвідси до вас, ані не 
переходять ізвідти до нас.  А він відказав:  
Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти пос-
лав у дім батька мого, бо п'ятьох братів 
маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не 
прийшли на це місце страждання.  Авра-
ам же сказав:  Вони мають Мойсея й Про-
років, нехай слухають їх.  А він відказав:  
Ні ж бо, отче Аврааме, але коли прийде 
хто з мертвих до них, то покаються.  Йому 
ж він відказав:  Як Мойсея й Пророків не 
слухають, то коли хто й із мертвих воскре-
сне, не йнятимуть віри. 

(Ін. 15:17-16:2)  Це Я вам заповідую, щоб 
любили один одного ви!  Коли вас світ не-
навидить, знайте, що Мене він зненавидів 
перше, як вас.  Коли б ви зо світу були, то 
своє світ любив би.  А що ви не зо світу, 
але Я вас зо світу обрав, тому світ вас не-
навидить.  Пригадайте те слово, яке Я вам 
сказав:  Раб не більший за пана свого.  Як 
Мене переслідували, то й вас переслідува-
ти будуть; як слово Моє зберігали, берег-
тимуть і ваше.  Але все це робитимуть 
вам за Ім'я Моє, бо не знають Того, хто по-
слав Мене.  Коли б Я не прийшов і до них 
не казав, то не мали б гріха, а тепер вимо-
вки не мають вони за свій гріх.  Хто Мене 
ненавидить, і Мого Отця той ненавидить.  
Коли б Я серед них не вчинив був тих діл, 
яких не чинив ніхто інший, то не мали б 
гріха.  Та тепер вони бачили, і зненавиді-
ли і Мене, і Мого Отця.  Та щоб справди-
лось слово, що в їхнім Законі написане:  
Мене безпідставно зненавиділи!  А коли 
Втішитель прибуде, що Його від Отця Я 
пошлю вам, Той Дух правди, що похо-
дить від Отця, Він засвідчить про Мене.  
Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо 
Мною.  Оце Я сказав вам, щоб ви не спо-
кусились.  Вас виженуть із синагог.  При-

great chasm has been fixed, in order that 
those who would pass from here to you may 
not be able, and none may cross from there 
to us.  And he said:  Then I beg you, father, 
to send him to my father's house, for I have 
five brothers, so that he may warn them, lest 
they also come into this place of torment.  
But Abraham said:  They have Moses and the 
prophets; let them hear them.  And he said:  
No, father Abraham; but if some one goes to 
them from the dead, they will repent.  He 
said to him:  If they do not hear Moses and 
the prophets, neither will they be convinced 
if some one should rise from the dead. 

(Jn. 15:17-16:2)  This I command you, to 
love one another.  If the world hates you, 
know that it has hated me before it hated you.  
If you were of the world, the world would 
love its own; but because you are not of the 
world, but I chose you out of the world, there-
fore the world hates you.  Remember the 
word that I said to you:  A servant is not 
greater than his master.  If they persecuted 
me, they will persecute you; if they kept my 
word, they will keep yours also.  But all this 
they will do to you on my account, because 
they do not know him who sent me.  If I had 
not come and spoken to them, they would not 
have sin; but now they have no excuse for 
their sin.  He who hates me hates my Father 
also.  If I had not done among them the works 
which no one else did, they would not have 
sin; but now they have seen and hated both 
me and my Father.  It is to fulfil the word that 
is written in their law:  They hated me with-
out a cause.  But when the Counsellor comes, 
whom I shall send to you from the Father, 
even the Spirit of truth, who proceeds from 
the Father, he will bear witness to me; and 
you also are witnesses, because you have 
been with me from the beginning.  I have said 
all this to you to keep you from falling away.  
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Середа, 11-го листопада - Заупокійна Літія з нагоди День Спомини - 10:45 год. Рано. 
Субота, 14-го листопада - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 15-го листопада - Св. Літургія о год. 9:30 рано. 
П’ятниця, 20-го листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил Без-
плотних - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.  
Субота, 21-го листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил Без-
плотних - Св. Літургія - 10:00 год. Рано. 
Субота, 21-го листопада - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора. 
Неділя, 22-го листопада - Св. Літургія о год. 9:30 рано. 
Від суботи 28-го листопада до середи 6-го січня - Різдвяний Піст (Пилипівка) 
Субота, 28-го листопада - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора. 
Неділя, 29-го листопада - Св. Літургія о год. 9:30 рано. 

ОГОЛОШЕНЬ 

ЩИРОСЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ВАС:  Українська Православна Громада Св. Володимира 
сьогодні сердечно вітає свого Архієрея, Преосвященнішого Єпископа Іларіона, Прав-
лячого Єпископа Едмонтону і Західної Єпархії Української Православної Церкви Ка-
нади.  Рівночасно і вітаємо всіх наших членів, прихильників та гостей з нагоди цієї 
Архієрейської Візитації.   

ОБІДНІ БІЛЕТА АРХИЄРЕЙСЬКОЇ ВІЗИТАЦІЇ:  Після сьогоднішньої Літургії сердеч-
но запрошуємо всіх Вас перейти до культурного осередку на святочний обід з відпові-
дною програмою.  Квитки на обід:  Дорослі 17 років та більше – $20.00; Підлітні 13 до 
16 років - $15.00; Молодь 7 до 12 років – $10.00; Діти 6 років і менше – вільний вступ.  
Білети на обід можете набути підчас кави після Літургії. 

НАСТУПНІ ВЕЧЕРЯ І ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ 
ТУС відбудуться в понеділок 16 -го листопада.  Напит-
ки о год. 5:30 вечором, а вечеря о год. 6:30 вечором. 

БУДЕ ВІДПРАВЛЕНА В НАШІЙ ЦЕРКВІ ЗАУПОКІЙНА ЛІТІЯ З НАГОДИ ДЕНЬ 

йде навіть година, коли кожен, хто вам 
смерть заподіє, то думатиме, ніби службу 
приносить він Богові!  

Причасник(и):  Хваліть Господа з не-
бес, хваліть Його во вишніх. 

В пам’ять вічну буде праведник, лихої 
слави він не убоїться.  Алилуя, Алилуя, 
Алилуя.   

They will put you out of the synagogues; in-
deed, the hour is coming when whoever kills 
you will think he is offering service to God! 

Communion Verse(s):  Praise the Lord 
from the heavens, praise Him in the highest. 

The righteous man shall be in everlasting 
remembrance;  he shall not fear evil tidings.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Відкликані на цього місяця 
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СПОМИНИ в середу 11-го листопада о год. 10:45 рано за тих мужчин і жінок, які пок-
лали життя своє на вівтар свободи, захищаючи нашу країну, волю й демократію.  
Просимо всіх Вас прибути та помолитися за цих людей! 

РІЧНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ ОРДЕНУ СВ. АНДРЕЯ відбудуться в середу 11-го 
листопада, зараз після програми день спомини.  Ласкаво просимо, щоб усі члени цьо-
го відділу прибули на ці річні збори! 

РІЧНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ СОЮЗУ УКРАЇНОК КАНАДИ відбудуться в не-
ділю 22-го листопада після Св. Літургії.  Ласкаво просимо, щоб усі члени цього відділу 
прибули на ці річні збори!  Перекуска буде подана. 

DIVINE SERVICES 

Wednesday, November 11 - Memorial Litia on the occasion of Remembrance Day - 10:45 
AM. 
Saturday, November 14 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, November 15 - Divine Liturgy - 9:30 АМ. 
Friday, November 20 - Synaxis of the Archangel Michael and other Bodiless Heavenly Pow-
ers - Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.  
Saturday, November 21 - Synaxis of the Archangel Michael and other Bodiless Heavenly 
Powers - Divine Liturgy - 10:00 AM.  
Saturday, November 21 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, November 22 - Divine Liturgy - 9:30 АМ. 
Saturday, November 28 to Wednesday, January 6 - Nativity Fast (St. Philip’s Fast) 
Saturday, November 28 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, November 29 - Divine Liturgy - 9:30 АМ.  

ANNOUNCEMENTS 

WE SINCERELY WELCOME YOU:  St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Congregation today 
sincerely welcomes her Archpastor, the Right Reverend Bishop Ilarion, Ruling Bishop of 
Edmonton and the Western Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church of Canada.  We al-

ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє Причас-
тя, як повну спільність у духовному житті, приналежність до одного віроспові-
дання, і що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є членами Православної 
Церкви, і які належно підготували себе до цього через молитву, піст і нещодав-
ню Сповідь.  Після отримання Святого Причастя, ми повинні залишатися в церкві 
до завершення Літургії.  Наше спілкування починається після того, як ми поцілу-
ємо Хрест і отримаємо просфору (Антидор - яку можуть брати усі присутні).  Як-
що у вас є питання, щодо вищої примітки, або якщо ви хотіли б стати членом 
Православної Церкви, будь ласка, звертайтеся до о. Тараса або о. Тимофія.  
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so welcome all of our members, guests and adherents on the occasion of today’s Hierarchal 
Visitation!  We also cordially invite all of you over to our Cultural Centre immediately fol-
lowing the conclusion of today’s Divine Liturgy for a festive dinner and program.  

HIERARCHAL VISITATION DINNER TICKETS:  A Festive Dinner and appropriate pro-
gram will follow today’s Hierarchal Divine Liturgy.  Dinner Tickets:  Adults 17 years of age 
and older – $20.00; Teenagers 13 to 16 years of age - $15.00; Youth 7 to 12 years of age – 
$10.00; Children under 6 years of age – free of charge.  Please reserve your dinner tickets to-
day!  Dinner tickets may be purchased during Coffee Hour after Liturgy or by calling 403-
264-3437.  We look forward to seeing you at our visitation!  

HELP NEEDED:  Volunteers are needed for Sunday morning, November 8 for set-up and 
preparation, serving and clean-up.  Please contact Ethel Tacey if you are able to help.   

A REMEMBRANCE DAY MEMORIAL LITIA WILL BE SERVED IN OUR CHURCH on 
Wednesday, November 11 at 10:45 a.m. for all men and women who gave their lives in de-
fence of our country and of freedom and justice everywhere.  Please make every effort to at-
tend this special Remembrance Day service and program which will follow! 

THE ANNUAL MEETING OF THE LOCAL BRANCH OF THE ORDER OF ST. ANDREW 
will be held on Wednesday, November 11 immediately following the Remembrance Day 
program.  We graciously request that all members of this branch come out to this annual 
meeting! 

THE NEXT MONTHLY SUPPER MEETING OF THE LOCAL TYC BRANCH will be held 
on Monday, Novem- ber 16.  5:30 p.m. - 
cocktails, 6:30 p.m. - supper.  All mem-
bers and potential members are encouraged to attend this meeting! 

THE ANNUAL MEETING OF THE LOCAL BRANCH OF THE UKRAINIAN WOMEN'S 
ASSOCIATION will be held following the Divine Liturgy on Sunday, November 22.  All 
members of this branch are asked to attend this meeting!  Lunch will be served downstairs.  

DEEPEST SYMPATHIES ARE EXTENDED TO:  To Anne Tkaczuk and Maria DeGagne & 
Mike Tkaczuk upon the recent repose of their beloved husband and father—Fedor Tkaczuk.  
May the Merciful Lord ease your sorrow and grant His newly reposed servants Fedor  
Memory Eternal – Вічна Пам’ять! 

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  Mary Copot, Michele Faryna and Paul Lu-
ciuk who recently celebrated their birthdays.  May the Lord bless them with good health 
and grant them Many Years – На Многі Літа! 

NOTE—BIRTHDAY AND ANNIVERSARY GREETINGS: If you wish to have your Birth-
day or Anniversary included in or removed from the weekly announcements, please in-
form Fr. Taras of your request. 

This Meeting has been cancelled for this month 
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FROM THE WESTERN EPARCHY ASSEMBLY:  Congratulations go out to Rt. Rev. Fr. Taras 
Krochak and Rev. Fr. Timothy Chrapko who were elected to represent Southern Alberta on 
the Western Eparchy Council of the Ukrainian Orthodox Church of Canada for 2015/2016.  
Fr. Taras was also elected as 2nd Vice-chair of the Western Eparchy Executive, while Fr. Tim-
othy was elected to the Executive as Member at Large.  Ex-officio member of the Western Ep-
archy Council from our congregation also includes Consistory Member Stephania Luciuk. 

UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA FOUNDATION 
(UOCCF) GRANT: St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation is 
pleased to announce that the UOCCF has reviewed our application for a 
grant for the Southern Alberta Mission Project.  The UOCCF has gra-
ciously provided our congregation with a grant of $5,000.00 to financial-
ly support our Southern Alberta Mission Project.  St. Vladimir’s Ukraini-
an Orthodox Congregation expresses its sincerest gratitude to the 
UOCCF for its generous and continued support of the Southern Alberta 
Mission Project! 

CHURCH SCHOOL:  Church School classes have restarted for the year and are held every 
Sunday immediately following Divine Liturgy.  For more information, please contact Joan-
na or Lorne Calkins.   

“ORTHODOXY 101” - OUR ORTHODOX 
RELIGIOUS EDUCATION SERIES holds 
it’s sessions every Thursday at 7:00 PM at 
St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Cul-
tural Centre (Board Room—church lower 
level).  For more information, please con-
tact Fr. Timothy @ 403-453-5407 or chrap-
kot@hotmail.com. 

PLEASE VISIT OUR MUSEUM:  The 
Ukrainian Museum of Canada, Calgary 
Collection is featuring an exhibit of 
church artifacts from September 13th to 
November 9th, 2015 Titled "Treasures and 
Tragedies - Domed Churches of the Prairies".  
We are open on Tuesdays 9:30 to 2:30 or 
by appointment by calling 403-264-3437.
—Zennovia Haydey 

SADOCHOK REGISTRATIONS:  A lim-
ited number of full and part-time spots 
remain open for Sadochok.  Registration 

COFFEE HOUR 

The following people have graciously vol-
unteered to be our hosts and volunteers for 
Coffee Hour for: 

October 25 – NO SERVICE  

November 1 – Rita Irwin, Maryann Kow-
alsky & Zena Woron-Quinn  

November 8 – BISHOP’S VISIT  

November 15 – Maria Stefanyk &  
Kathryn and Samuel Bogale  

November 22 – Natasha Holden, Galina 
Samarina & Larysa Taranenko  

November 29 – Dawn Conner & Daniel 
and Tara Remenda  

We sincerely thank our Coffee Hour 
hosts and volunteers for providing us with 
this expression of congregational hospitality 
and the opportunity for extended Christian 
fellowship!  God bless you for your generos-
ity and hospitality! 
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is ongoing for children, ages 3-5, full-time or part-time.  Please go to 
www.ukrainianpreschool.ca for more information or email director@ukrainianpreschool.ca.  

HUMANITARIAN AID TO UKRAINE:  The Ukrainian Canadian Congress continues to ac-
cept donations for material assistance to those in need in Ukraine as a result of the unrest 
there.  Donations for such humanitarian aid can be sent directly to the Ukrainian Canadian 
Congress (c/o Head Office, 203 – 952 Main Street, Winnipeg, MB R2W 3P4).  Thank you 
for your support and help!  

AUTOMATED FUNDS TRANSFER:  St. Vladimir's Congregation now offers Automated Debit 
for the purpose of donating to our congregation.  Further information can be found at http://
stvlads.com/ by clicking on the “Resources” tab near the tope of the home page, then clicking on 
“Forms” and reviewing the information located under the heading “Pre-Authorized Debit” 
section.   

* * * * * 

СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ ––––    ЯК ЧАСТО ПРИСТУПАТИЯК ЧАСТО ПРИСТУПАТИЯК ЧАСТО ПРИСТУПАТИЯК ЧАСТО ПРИСТУПАТИ    

Іван ВерстюкІван ВерстюкІван ВерстюкІван Верстюк 

Одним із негативних наслідків переважання в Українській Православній 

Церкві аскетичного типу благочестя є той факт, що регулярне прийняття регулярне прийняття регулярне прийняття регулярне прийняття 

Святого Причастя на сьогоднішній день притаманне лише священнослужите-Святого Причастя на сьогоднішній день притаманне лише священнослужите-Святого Причастя на сьогоднішній день притаманне лише священнослужите-Святого Причастя на сьогоднішній день притаманне лише священнослужите-

лям.  Віряни переважно утримуються від участі в Таїнстві Євхаристіїлям.  Віряни переважно утримуються від участі в Таїнстві Євхаристіїлям.  Віряни переважно утримуються від участі в Таїнстві Євхаристіїлям.  Віряни переважно утримуються від участі в Таїнстві Євхаристії, пояс-

нюючи це повчаннями старців та монахів-аскетів.  Звичайно, вони інколи 

все ж причащаються Тіла та Крові Господніх, але лише на великі свята і вва-

жають це чимось другорядним в своєму духовному житті.  І в цьому, я гли-

боко переконаний, полягає величезна проблема нашої Церкви.  

Свята Євхаристія в жодному разі не є якимось додатком до богослужінняСвята Євхаристія в жодному разі не є якимось додатком до богослужінняСвята Євхаристія в жодному разі не є якимось додатком до богослужінняСвята Євхаристія в жодному разі не є якимось додатком до богослужіння, 

молитви чи правил благочестя.  Навпаки, вона є духовним центром христи-

янського життя, його освячуючим ядром, спасенним чудом, джерелом радос-

ті й натхнення.  Тільки регулярна участь в причасті Євхаристійній Жертві мо-

A NOTE REGARDING COMMUNION – The Holy Orthodox Church understands 
Communion to mean that we have all things in common, sharing an identical Faith, 
and only those who are members of the Orthodox Church and who have prepared 
themselves through prayer, fasting and recent confession may participate in Holy 
Communion.  Following reception of Holy Communion, we should stay in the church 
until the conclusion of the Liturgy.  Our fellowship begins after we venerate the Cross 
and receive the Blessed Bread (Antidoron - of which all may partake).  If you have 
questions concerning the above, or if you would like to become a member of the Or-
thodox Church, please feel free to speak with Fr. Taras or Fr. Timothy.  
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же обожити людину, зробити її вірним виконавцем Божої Волі, служителем 

Найвищої Істини. (http://amvon.info)  

* * * * * 

FROM THE SCRIPTURES 

The Church calls us to Holy Communion frequently because the Holy Spirit 
has taught Her that "Unless you eat the Flesh of  the Son of  Man and drink his 
Blood, you have no life in You" (John 6:53).     

FROM THE SCRIPTURES 

Then Jesus says to them, Truly, truly, I say to you, Unless you eat the flesh of  
the Son of  Man, and drink His blood, you do not have life in yourselves.  Who-
ever eats of  My flesh and drinks My blood has eternal life, and I will raise him 
up at the last day.  For My flesh is food indeed, and My blood is drink indeed.  
(John 6:53-55)  

* * * * * 
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