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VESPERS / CONFESSION: Saturdays / Eve of Feast Days 6:30 PM 

3RD AND 6TH HOURS:  Sundays 9:00 AM 

DIVINE LITURGY:  Sundays 9:30 AM 

 Weekday Feast Days 10:00 AM 

 

www.stvlads.com 
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CULTURAL CENTRE: Michele Faryna  403-264-3437 / 403-264-3437 
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Т. 23. – Ч. 17. — V. 23. – N. 17 

3-ГО СІЧНЯ, 2016 Р.Б. 

31-ША НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 
НЕДІЛЯ СВЯТИХ ОТЦІВ 

НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ 
ХРИСТОВИМ—ПЕРЕДСВЯТО 

РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

(СВ. ДІВИ-МУЧЕНИЦІ ЮЛІЯНІЇ І З НЕЮ 
500 МУЖІВ І 130 ЖОН, ЩО В НІКОМІ-

ДІЇ ПОСТРАЖДАЛИ (304); І CВ. ПЕТ-

РА, MИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І ВСІ-

ЄЇ РУСІ (1326).  ГОЛОС 6.  АПОСТОЛ:  
ЄВР. 11:9-10, 17-23, 32-40 [ЗАЧАЛО 

328].  ЄВАНГЕЛІЯ:  МТ. 1:1-25 
[ЗАЧАЛО 1].) 

Різдвяний піст — дозволяються овочі, 
фрукти, горіхи, хліб і мед 

Тропар – Голос 6:  Ангельські сили 
на гробі Твоїм і ті, що стерегли, умертві-
ли, і стояла Марія у гробі, шукаючи Пре-
чистого Тіла твого.  Полонив Ти ад, не 
спокушений ним; зустрів єси Діву, дарую-
чи життя.  Господи, що воскрес із мерт-
вих, слава Тобі. 

Тропар Святих Отців – Голос 2:  
Великі діла віри, у джерелі полум’я, 
як на спокійній воді, святі три юнаки 
радувалися, а пророк Даниїл пасту-
хом левів, наче овець, з’явився.  Мо-
литвами їх, Христе Боже, спаси душі 
наші.  

Тропар Передпразденства – Голос 
4:  Готуйся, Вифлеєме, відчинися усім, 
Єдеме, красуйся Євфрате, бо Дерево жит-
тя в вертепі просвітило від Діви.  Її лоно 
явилося розумовим раєм, в якому Божес-
твенний сад.  Споживши з нього будемо 
жити, і не умремо як Адам.  Христос рож-
дається, щоб оновити упалий колись об-
раз. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Ду-
хові. 

Кондак Святих Отців Голос – 6:  

SUNDAY, JANUARY 3, 2016 

31ST SUNDAY AFTER PENTECOST 
SUNDAY OF THE HOLY FATHERS 

SUNDAY BEFORE THE NATIVITY OF 
CHRIST—FOREFEAST OF THE 

NATIVITY OF CHRIST 

(THE HOLY VIRGIN-MARTYR JULIANA, AND 
WITH HER 500 MEN AND 130 WOMEN 

WHO SUFFERED IN NICOMEDIA (304); AND 
ST. PETER, METROPOLITAN OF KYIV AND 
ALL KYIVAN RUS’ (1326).  TONE 6.  EPIS-

TLE:  HEB. 11:9-10, 17-23, 32-40 
[BEGINNING 328].  MT. 1:1-25 

[BEGINNING 1].)  

Nativity Fast — vegetables, fruits, nuts, 
bread and honey allowed 

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 of the Holy Fathers – Tone 2:  
Great are the achievements of faith!  In the 
fountain of flames the Three Holy Children 
rejoice as in refreshing waters, and the 
prophet Daniel in the midst of lions is like a 
shepherd among his sheep.  Through their 
prayers, O Christ God, save our souls.  

Tropar of the Forefeast – Tone 4:  
Prepare O Bethlehem, O Eden open unto all.  
Rejoice O Ephratha, for in the cave the Tree 
of Life has blossomed forth from the Virgin.  
Her womb has proven to be a spiritual para-
dise, in which is found the Divine Garden.  
Partaking of it we shall live and not die as 
Adam.  Christ is born, to renew the image 
which had fallen of old. 

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

Kondak of the Holy Fathers – Tone 
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Рукотворного образу не почитавши, 
але неописаним єством захистившись, 
три блаженні, в подвизі вогню ви про-
славилися і посеред нестерпного по-
лум’я стоячи, Бога призивали:  Прис-
кор, Милосердний, і поспішися як 
Милостивий на поміч нам, бо Ти мо-
жеш якщо воля Твоя.  

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

Кондак Передпразденства – Голос 
1:  Веселися, Вифпеєме, готуйся Єфрате, 
бо Агниця спішиться родити Великого 
Пастиря, Якого носить в утробі Своєму.  
Бачивши Його, богоносні отці веселяться, 
і з пастирями оспівують Діву-
Кормительку.  

Прокимен – Голос 4:  Благословен 
єси, Господи Боже отців наших, і хвальне, 
і прославлене Ім’я Твоє навіки.  

Стих:  Бо праведний єси в усьому, що 
вчинив Ти нам.  

(Євр. 11:9-10, 17-23, 32-40)  Браття!  
Вірою він перебував на Землі Обіцяній, 
як на чужій, і проживав у наметах з Іса-
ком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж 
обітниці, бо чекав він міста, що має під-
валини, що Бог його будівничий та тво-
рець.  Вірою Авраам, випробовуваний, 
привів був на жертву Ісака, і, мавши 
обітницю, приніс однородженого, що йо-
му було сказано: В Ісакові буде насіння 
тобі.  Бо він розумів, що Бог має силу й 
воскресити з мертвих, тому й одержав 
його на прообраз.  Вірою в майбутнє по-
благословив Ісак Якова та Ісава.  Вірою 
Яків, умираючи, поблагословив кожного 
сина Йосипового, і схилився на верх сво-
го жезла.  Вірою Йосип, умираючи, зга-
дав про вихід синів Ізраїлевих та про ко-
сті свої заповів.  Вірою Мойсей, як роди-
вся, переховувався батьками своїми три 
місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і 
не злякались наказу царевого.  І що ще 

6:  You would not worship a handmade im-
age, O thrice-blessed ones, but armed with 
the boundless essence of God, You were glo-
rified in a trial by fire.  Standing in the midst 
of unbearable flames You called on God:  
Hasten, O Compassionate One, come quickly 
to our defense, since You are Merciful; for 
You are able if it be Your Will. 

Both now, and ever, and unto the ages of 
ages.  Amen. 

Kondak of the Forefeast – Tone 1:  
Rejoice O Bethlehem, Ephratha prepare, for 
the Ewe hurries to give birth to the Great 
Shepherd Whom she carries in her womb.  
Seeing Him, the God-bearing fathers rejoice, 
and with the shepherds hymn the Virgin who 
nursed a child.  

Prokeimen – Tone 4:  Blessed are You, 
Lord God of our Fathers, and praised and 
glorified is Your Name to the ages.  

Verse:  For You are righteous in all that 
You have done for us.  

(Heb. 11:9-10, 17-23, 32-40)  Brethren!  
By faith he sojourned in the land of promise, as 
in a foreign land, living in tents with Isaac and 
Jacob, heirs with him of the same promise.  
For he looked forward to the city which has 
foundations, whose builder and maker is God.  
By faith Abraham, when he was tested, offered 
up Isaac, and he who had received the promis-
es was ready to offer up his only son, of whom 
it was said:  Through Isaac shall your descend-
ants be named.  He considered that God was 
able to raise men even from the dead; hence, 
he did receive him back as an antitype.  By faith 
Isaac invoked future blessings on Jacob and 
Esau.  By faith Jacob, when dying, blessed each 
of the sons of Joseph, bowing in worship over 
the head of his staff.  By faith Joseph, at the 
end of his life, made mention of the exodus of 
the Israelites and gave directions concerning 
his burial.  By faith Moses, when he was born, 
was hid for three months by his parents, be-
cause they saw that the child was beautiful; and 
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скажу?  Бо не стане часу мені, щоб опові-
дати про Гедеона, Варака, Самсона, Еф-
тая, Давида й Самуїла та про пророків, 
що вірою царства побивали, правду чи-
нили, одержували обітниці, пащі левам 
загороджували, силу огненну гасили, 
утікали від вістря меча, зміцнялись від 
слабости, хоробрі були на війні, оберта-
ли в розтіч полки чужоземців; жінки діс-
тавали померлих своїх із воскресіння; а 
інші бували скатовані, не прийнявши 
визволення, щоб отримати краще воск-
ресіння; а інші дізнали наруги та рани, а 
також кайдани й в'язниці.  Камінням по-
биті бували, допитувані, перепилювані, 
умирали, зарубані мечем, тинялися в 
овечих та козячих шкурах, збідовані, за-
сумовані, витерпілі.  Ті, що світ не вар-
тий був їх, тинялися по пустинях та го-
рах, і по печерах та проваллях земних.  І 
всі вони, одержавши засвідчення вірою, 
обітниці не прийняли, бо Бог передба-
чив щось краще про нас, щоб вони не без 
нас досконалість одержали! 

Алилуя – Голос 4:  Боже, вухами 
нашими почули ми і отці наші сповіс-
тили нам.  

Стих:  Ти спас нас від тих, що напада-
ють на нас та осоромив тих, що ненави-
дять нас.  

(Мт. 1:1-25)  Книга родоводу Ісуса 
Христа, Сина Давидового, Сина Авраамо-
вого: Авраам породив Ісака, а Ісак породив 
Якова, а Яків породив Юду й братів його.  
Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари.  
Фарес же породив Есрома, а Есром поро-
див Арама.  А Арам породив Амінадава, 
Амінадав же породив Наассона, а Наассон 
породив Салмона.  Салмон же породив Во-
оза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від 
Рути, Йовід же породив Єссея.  А Єссей по-
родив царя Давида, Давид же породив Со-
ломона від Урієвої.  Соломон же породив 
Ровоама, а Ровоам породив Авію, а Авія 
породив Асафа.  Асаф же породив Йосафа-

they were not afraid of the king's edict.  And 
what more shall I say?  For time would fail me 
to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of 
David and Samuel and the prophets-- who 
through faith conquered kingdoms, enforced 
justice, received promises, stopped the mouths 
of lions, quenched raging fire, escaped the edge 
of the sword, won strength out of weakness, 
became mighty in war, put foreign armies to 
flight.  Women received their dead by resurrec-
tion.  Some were tortured, refusing to accept 
release, that they might rise again to a better 
life.  Others suffered mocking and scourging, 
and even chains and imprisonment.  They were 
stoned, they were sawn in two, they were killed 
with the sword; they went about in skins of 
sheep and goats, destitute, afflicted, ill-treated-
- of whom the world was not worthy-- wander-
ing over deserts and mountains, and in dens 
and caves of the earth.  And all these, though 
well attested by their faith, did not receive what 
was promised, since God had foreseen some-
thing better for us, that apart from us they 
should not be made perfect! 

Alleluia – Tone 4:  We have heard with 
our ears O God, and our fathers have told us 
what deeds You performed.  

Verse:  You have saved us from them that 
afflict us and have put those who hate us to 
shame.  

(Mt. 1:1-25)  The book of the genealogy of 
Jesus Christ, the son of David, the son of Abra-
ham: Abraham fathered Isaac, and Isaac fa-
thered Jacob, and Jacob fathered Judah and 
his brothers.  Judah fathered Pharez and Zarah 
of Tamar.  Pharez fathered Hezron, and Hez-
ron fathered Ram.  Ram fathered Amminadab, 
and Amminadab fathered Nahshon, and Na-
hshon fathered Salmon.    Salmon fathered Bo-
az of Rahab, and Boaz fathered Obed of Ruth, 
and Obed fathered Jesse.  Jesse fathered David 
the king, David the king fathered Solomon of 
her who had been wife of Uriah.  Solomon fa-
thered Rehoboam, and Rehoboam fathered 
Abijah, and Abijah fathered Asa.  Asa fathered 
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та, а Йосафат породив Йорама, Йорам же 
породив Озію.  Озія ж породив Йоатама, а 
Йоатам породив Ахаза, Ахаз же породив 
Єзекію.  А Єзекія породив Манасію, Мана-
сія ж породив Амоса, а Амос породив Йо-
сію.  Йосія ж породив Йоякима, Йояким 
породив Єхонію й братів його за вавилон-
ського переселення.  А по вавилонськім 
переселенні Єхонія породив Салатіїля, а 
Салатіїль породив Зоровавеля.  Зорова-
вель же породив Авіюда, а Авіюд породив 
Еліякима, а Еліяким породив Азора.  Азор 
же породив Садока, а Садок породив Ахі-
ма, а Ахім породив Еліюда.  Еліюд же по-
родив Елеазара, а Елеазар породив Матта-
на, а Маттан породив Якова.  А Яків поро-
див Йосипа, мужа Марії, що з неї родився 
Ісус, званий Христос.  А всіх поколінь від 
Авраама аж до Давида чотирнадцять поко-
лінь, і від Давида аж до вавилонського пе-
реселення чотирнадцять поколінь, і від ва-
вилонського переселення до Христа поко-
лінь чотирнадцять.  Народження ж Ісуса 
Христа сталося так.  Коли Його матір Ма-
рію заручено з Йосипом, то перш, ніж зій-
шлися вони, виявилося, що вона має в 
утробі від Духа Святого.  А Йосип, муж її, 
бувши праведний, і не бажавши ославити 
її, хотів тайкома відпустити її.  Коли ж він 
те подумав, ось з'явивсь йому Ангол Гос-
подній у сні, промовляючи: Йосипе, сину 
Давидів, не бійся прийняти Марію, дружи-
ну свою, бо зачате в ній то від Духа Свято-
го.  І вона вродить Сина, ти ж даси Йому 
йменна Ісус, бо спасе Він людей Своїх від 
їхніх гріхів.  А все оце сталось, щоб збулося 
сказане пророком від Господа, який прові-
щає:  Ось діва в утробі зачне, і Сина поро-
дить, і назвуть Йому Ймення Еммануїл, 
що в перекладі є: З нами Бог.  Як прокину-
вся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів 
йому Ангол Господній, і прийняв він дру-
жину свою.  І не знав він її, аж Сина свого 
первородженого вона породила, а він дав 
Йому ймення Ісус! 

Причасники:  Хваліть Господа з не-

Jehoshaphat, Jehoshaphat fathered Jehoram, 
Jehoram fathered Uzziah.  Uzziah fathered 
Jotham, and Jotham fathered Ahaz, and Ahaz 
fathered Hezekiah.  Hezekiah fathered Manas-
seh, and Manasseh fathered Amon, and Amon 
fathered Josiah.  Josiah fathered Jehoiachin 
and his brothers, at the time of resettlement in 
Babylon.  And after the resettlement in Baby-
lon, Jehoiachin fathered Shealtiel, and 
Shealtiel fathered Zerubbabel. Zerubbabel fa-
thered Abiud, and Abiud fathered Eliakim, and 
Eliakim fathered Azor.   Azor fathered Sadoc, 
and Sadoc fathered Achim, and Achim fa-
thered Eliud.  Eliud fathered Eleazar, and 
Eleazar fathered Matthan, and Matthan fa-
thered Jacob.  And Jacob fathered Joseph, the 
husband of Mary, of whom Jesus was born, 
Who is called the Christ.  All the generations 
from Abraham to David are fourteen genera-
tions, and from David until the resettlement in 
Babylon, fourteen generations, and from the 
resettlement in Babylon until the Christ, four-
teen generations.  The birth of Jesus Christ 
happened this way.  When His mother Mary 
was betrothed to Joseph, before they came to-
gether, she was found to be with child by the 
Holy Spirit.  But Joseph, her husband, being a 
righteous man, not wishing to disgrace her, de-
sired to release her secretly.  When he thought 
about it, behold, the Angel of the Lord ap-
peared to him in a dream, saying:  Joseph, son 
of David, do not fear to take to yourself Mary as 
your wife, for that which has in her is of the 
Holy Spirit.  And she will bear a Son, and you 
will give Him the Name Jesus, for He will save 
His people from their sins.  All this happened 
that that which was spoken of by the prophets 
of the Lord, which proclaims:  Behold, a virgin 
shall conceive in her womb, and will bear a 
Son, and they will call His Name Emmanuel, 
which in translation is:  God is with us.  When 
Joseph was roused from sleep, he did as the 
Angel of the Lord directed and took his wife, 
and did not know her until she bore her son, 
the First-born, and he called His Name Jesus! 

Communion Verses:  Praise the Lord 
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Від суботи 28-го листопада до середи 6-го січня - Різдвяний Піст 
(Пилипівка) 
Середа, 6-го січня – РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА – Велике Повечі-
р’я з Літією - о год. 10:00 вечора. 
Середа, 6-го січня – РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА – Різдвяна Свята 
Літургія о год. 11:00 вечора. 
П’ятниця, 8-го січня – СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ – Св. Літургія о год. 10:00 
рано.  
Субота, 9-го січня – ПЕРВОМУЧЕНИКА СТЕФАНА – Св. Літургія о год. 10:00 рано. 
Субота, 9-го січня – Вечірня й Сповідь – 6:30 год. вечора. 
Неділя, 10-го січня – Св. Літургія – 9:30 год. рано. 
Середа 13-го січня - ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ - СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО - НОВИЙ 
РІК - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.  
Четвер, 14-го січня - ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ - СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО - НОВИЙ 
РІК - Св. Літургія - 10:00 год. рано. 
Субота, 16-го січня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.  
Неділя, 17-го січня - Св. Літургія - 9:30 рано.  
Понеділок, 18-го січня -  НАДВЕЧІР'Я БОГОЯВЛЕННЯ - ЩЕДРИЙ ВЕЧІР: 
 Велике Освячення Води - 5:00 год. вечора 
 Спільна Йорданська Вечеря - 6.30 год. вечора 
Вівторок, 19-го січня - БОГОЯВЛЕННЯ - ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ - ЙОРДАН: 
 Св. Літургія й Велике Освячення Води о год. 9:30 рано 
Субота, 23-го січня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.  
Неділя, 24-го січня - Св. Літургія - 9:30 рано.  
Субота, 30-го січня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 24-го січня - Св. Літургія - 9:30 рано.  

ОГОЛОШЕНЬ 

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.  

бес, хваліть Його во вишніх. 
Радуйтеся праведні в Господі, правед-

ним подобає похвала.  Алилуя, Алилуя, 
Алилуя. 

from the heavens, praise Him in the highest. 
Rejoice in the Lord, you righteous, 

praise befits the upright.  Alleluia, Allelu-
ia, Alleluia. 
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БОГОЯВЛЕНСЬКА (ЙОРДАНСЬКА) ВЕЧЕРЯ:  Щиросердечно запрошуємо усіх вірних 
нашої громадської родини на спільну Святу Йорданську Вечерю, яка відбудеться у по-
неділок 18-го січня 2016 р. зараз після Йорданського Великого Освячення Води о год. 
5:00 пополудні.  Місця обмежені.  Ця спільна Йорданська Вечеря уже давно увійшла в 
традицію нашої громади, отож, сподіваємось Вашої участі на цій вечері.  

DIVINE SERVICES 

Saturday, November 28 to Wednesday, January 6 - Nativity Fast (St. Philip’s 
Fast) 
Wednesday, January 6 – NATIVITY OF OUR LORD JESUS CHRIST - Great Compline 
with Litia – 10:00 PM. 
Wednesday, January 6 – NATIVITY OF OUR LORD JESUS CHRIST - Nativity Divine 
Liturgy – 11:00 PM. 
Friday, January 8 – SYNAXIS OF THE MOST HOLY THEOTOKOS – Divine Liturgy 10:00 
AM. 
Saturday, January 9 – STEPHEN THE PROTOMARTYR – Divine Liturgy 10:00 AM. 
Saturday, January 9 – Vespers and Confession – 6:30 PM. 
Sunday, January 10 – Divine Liturgy – 9:30 AM. 
Wednesday, January 13 – CIRCUMCISION OF OUR LORD - ST. BASIL THE GREAT - JUL-
IAN NEW YEAR’S DAY – Vespers & Litia & Holy Confession - 6:30 PM. 
Thursday, January 14 – CIRCUMCISION OF OUR LORD - ST. BASIL THE GREAT - JUL-
IAN NEW YEAR’S DAY - Divine Liturgy - 10:00 AM. 
Saturday, January 16– Vespers and Confession – 6:30 PM. 
Sunday, January 17 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Monday, January 18 -  THEOPHANY EVE - JORDAN FEAST: 
 Great Blessing of Water - 5:00 p.m. 
 Jordan Feast Supper - 6:30 p.m. 
Tuesday, January 19 -  THEOPHANY - BAPTISM OF OUR LORD:  
 Divine Liturgy & Great Blessing of Water - 9:30 АМ. 
Saturday, January 23 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, January 24 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Saturday, January 30 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, January 31 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 

ANNOUNCEMENTS 

FR. TARAS IS SERVING IN LETHBRIDGE TODAY. 

THEOPHANY (JORDAN) SUPPER:  We invite all the faithful of our congregational family 
to our communal Theophany Supper which will take place on Monday, January 18, 2016 im-
mediately following the Great Blessing of Water at 5:00 pm.  Limited seating is available.   
This communal Theophany Supper has become a longstanding tradition of our congregation 
and we look forward to your presence at it. 

FROM SADOCHOK:  Space is still available for full and part time preschool/daycare for 
January 2016 ages 3-5 years old.  For more information, please visit our website at http://
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www.ukrainianpreschool.ca/  or via email director@ukrainianpreschool.ca   

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  William Sydoruk and Dan Zukiwsky who 
recently celebrated their birthdays, and to Mykhaylo Butynets & Nataliya Gulko who recent-
ly celebrated their wedding anniversary.  May the Lord bless them with good health and grant 
them Many Years – На Многі Літа! 

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.  

UKRAINIAN WOMEN’S ASSOCIATION 
OF CANADA - UWAC 

 
Ethel Tacey - President 

Tel: 403-264-3437 Tel: 403-264-3437 

 St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
CHURCH SCHOOL 

 
Joanna Calkins - Director 

Tel: 403-278-0822 Tel: 403-264-3437 

 UKRAINIAN SELF RELIANCE 
ASSOCIATION OF CANADA - TYC 

 
Greg Faryna - President 

Tel: 403-256-9060 Tel: 403-264-3437 

UKRAINIAN MUSEUM OF CANADA 
Calgary Collection 

 
Jean Mekitiak 

Tel: 403-289-3056 Tel: 403-264-3437 

 St Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
CHURCH CHOIR 

 
Greg Syrnick 

Tel: 403-461-9771 Tel: 403-264-3437 

 St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
LIBRARY & ARCHIVES 

 
 

Tel: 403-264-3437 

SADOCHOK (Ukrainian Preschool) 
Ages 3-5 

 
Tasha Drynych & Joanne Ingster 

Tel: 403-863-2428 Tel: 403-277-8600 

 St Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
SATURDAY UKRAINIAN SCHOOL – РІДНА ШКОЛА 

 
Director - Marta Sudyk 

Tel: 403-217-3506 Tel: 403-264-3437 

 St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
SENIORS’ GOLDEN AGE CLUB 

 
Laudie Collins - President 

Tel: 403-284-3788 Tel: 403-264-3437 

St Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
ORTHODOX RESOURCE CENTRE 

 
Annie Kulmacz 

Tel: 403-264-3437 Tel: 403-264-3437 

 St Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
CULTURAL CENTRE 

 
Michele Faryna - Administrator 

Tel: 403-264-3437 Fax: 403-264-3438 

 ORDER OF ST. ANDREW 
 

Paul Amiot - President 
 

Tel: 403-257-5778 Tel: 403-264-3437 
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