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VESPERS / CONFESSION: Saturdays / Eve of Feast Days 6:30 PM 
3RD AND 6TH HOURS:  Sundays 9:00 AM 
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Т. 24. – Ч. 32 — V. 24. – N. 32 

16-ГО ТРАВНЯ, 2017 Р.Б. 

СВІТЛЕ ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА, БОГА Й 
СПАСА НАШОГО 

ІСУСА ХРИСТА—СВЯТА ПАСХА 

(АПОСТОЛ: ДІЇ 1:1-8 [ЗАЧАЛО 1].  ЄВАН-

ГЕЛІЯ: ІН. 1:1-17 [ЗАЧАЛО 1].) 

АНТИФОН ПЕРШИЙ – ГОЛОС 2: 

Стих 1:  Воскликніте Господеві, вся зе-
мле!  Співайте Імені Його, воздайте славу 
хвалі Його.  

Після кожного стиха, співаємо Приспів: 

Приспів:  Молитвами Богородиці, Спа-
се, спаси нас.  

Стих 2:  Скажіте Богові: Які страшні 
діла Твої:  задля великої сили Твоєї лес-
титимуть Тобі вороги Твої.  

Стих 3:  Вся земля нехай поклониться 
Тобі і співає Тобі, нехай співає Імені Твоє-
му, Всевишній!  

Слава Отцю... і нині... 

АНТИФОН ДРУГИЙ – ГОЛОС 2: 

Стих 1:  Боже, ущедри нас і благосло-
ви нас; просвіти лице Твоє на нас, і поми-
луй нас.  

Після кожного стиха, співаємо Приспів: 

Приспів:  Спаси нас, Сину Божий, що 
воскрес із мертвих, співаємо Тобі: Али-
луя. 

Стих 2:  Щоб пізнали ми на землі 
путь Твою, в усіх народах спасіння 
Твоє.  

Стих 3:  Нехай ісповідують Тебе люди, 
Боже, нехай ісповідують Тебе люди всі.  

Слава Отцю... і нині... 

Єдинородний Сину ... (ст. 254) 

АНТИФОН ТРЕТІЙ – ГОЛОС 5: 

Стих 1:  Нехай воскресне Бог, і розві-
ються вороги Його, і біжать од лиця Його 
ті, що ненавидять Його.  

Після кожного стиха—тропар Пасхи: 

SUNDAY, APRIL 16, 2017  

THE BRIGHT RESURRECTION OF OUR 
LORD, GOD AND SAVIOUR 

JESUS CHRIST—HOLY PASCHA  

(EPISTLE:  ACTS 1:1-8 [BEGINNING 1].  
GOSPEL:  JN. 1:1-17 [BEGINNING 1].) 

FIRST ANTIPHON – TONE 2: 

Verse 1:  Shout with jubilation unto the 
Lord all the earth; sing unto His name, give 
glory in praise of Him.  

After each verse, we sing the Refrain: 

Refrain:  Through the prayers of the The-
otokos, O Saviour, save us.  

Verse 2:  Say to God:  How awesome are 
Your works.  In the greatness of Your power 
shall Your enemies be proven false unto You. 

Verse 3:  Let all the earth worship You and 
chant unto You:  Let them chant unto Your 
Name, O Most High!  

Glory to the Father.. both now... 

SECOND ANTIPHON – TONE 2: 

Verse 1:  O God be gracious unto us and 
bless us, cause Your face to shine upon us and 
have mercy on us.  

After each verse, we sing the refrain:  

Refrain:  O Son of God, Who rose from 
the dead, save us who sing to You: Allelu-
ia.  

Verse 2:  That we may know Your way up-
on the earth, among all the nations Your sal-
vation.  

Verse 3:  Let the peoples give You praise, 
O God, let all the peoples praise You.  

Glory to the Father... both now... 

O Only-Begotten Son ... (pg. 255) 

THIRD ANTIPHON – TONE 5: 

Verse 1:  Let God arise, and let His ene-
mies be scattered, and let them that hate 
Him flee from before His face.  

After each verse—the Paschal Tropar:  
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Тропар:  Христос Воскрес із мертвих, 
смертю смерть подолав, і тим, що в гро-
бах, життя дарував.  

Стих 2:  Як щезає дим, нехай щезнуть, 
як тане віск од лиця вогню.  

Стих 3:  Так нехай згинуть грішники 
від лиця Божого, а праведники нехай зве-
селяться.  

Вхідний Стих:  В церквах благослов-
ляйте Бога, Господа від джерел Ізраїле-
вих.  

Тропар Пасхи:  Христос Воскрес із 
мертвих, смертю смерть подолав, і тим, 
що в гробах, життя дарував.  

Іпакой – Голос 4:  Світання попере-
дивши, і знайшовши камінь одвалений 
од гробу, ті, що були з Марією, від ангела 
почули:  Чому шукаєте серед мертвих, як 
людину, Того, Хто в світлі вічному пере-
буває?  Погляньте на похоронні пелени, 
поспішіть й світові звістіть, що воскрес 
Господь, умертвивши смерть, Він бо є 
Син Бога, що спасає рід людський.  

Слава Отцю... і нині... 

Кондак Пасхи – Голос 8:  Хоч і до 
гробу зійшов єси, Безсмертний, проте пе-
кельну переміг Ти силу, і воскрес єси, як 
переможець, Христе Боже, що Жонам-
Мироносицям сказав:  Радуйтеся! і спо-
кій дарував Твоїм Апостолам, а впавшим, 
подав воскресіння. 

Замість Трисвятого:  Усі ті, що в 
Христа хрестилися, у Христа зодягнули-
ся.  Алилуя.  

Прокимен – Голос 8:  Цей день сот-
ворив Господь, – радіймо й веселімся в 
нім.  

Стих:  Прославляйте Господа, бо Він 
Благий, бо повіки милість Його. 

(Діян 1:1-8)  Тими днями...  Першу 
книгу я був написав, о Теофіле, про все 
те, що Ісус від початку чинив та навчав, 
аж до дня, коли через Духа Святого по-

Tropar:  Christ is risen from the dead, 
trampling down death by death, and on 
those in the tombs, bestowing life.  

Verse 2:  As smoke vanishes, so let them 
vanish: as wax melts before the fire.  

Verse 3:  So let the sinners perish before 
the Face of God, but let the righteous be 
glad.  

Entrance Verse:  In the churches 
bless God, the Lord from the fountain of 
Israel.  

Paschal Tropar:  Christ is risen from 
the dead, trampling down Death by death 
and on those in the tombs, bestowing life.  

Hypakoe – Tone 4:  Anticipating the 
dawn, and finding the stone rolled away 
from the tomb, those who were with Mary 
heard from the angel:  Why do you seek 
among the dead as mortal Him, Who abides 
in everlasting light?  Behold the grave 
clothes.  Go and proclaim to the world that 
the Lord is risen and has slain death, for He 
is the Son of God who saves the human race. 

Glory to the Father... both now... 

Paschal Kondak – Tone 8:  You did 
descend into the tomb, O Immortal One and 
destroyed the power of hades.  You did arise 
as victor, O Christ God, proclaiming to the 
Myrrh-Bearing Women:  Rejoice!  You 
granted peace to Your Apostles and be-
stowed resurrection upon the fallen.  

Instead of the Trisagion Hymn:  As 
many as have been baptized into Christ, have 
put on Christ.  Alleluia.  

Prokeimen – Tone 8:  This is the day 
which the Lord has made; let us rejoice and 
be glad in it. 

Verse:  O Give thanks unto the Lord for 
He is Good; for His mercy endures forever.  

(Acts 1:1-8)  In those days...  In the first 
book, O Theophilus, I have dealt with all that 
Jesus began to do and teach, until the day 
when he was taken up, after he had given com-
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дав Він накази апостолам, що їх вибрав, 
і вознісся.  А по муці Своїй Він ставав 
перед ними живий із засвідченнями ба-
гатьма, і сорок день їм з'являвся та про 
Божеє Царство казав.  А зібравшися з 
ними, Він звелів, щоб вони не відходили 
з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, 
що про неї казав ви чули від Мене.  Іван 
бо водою христив, ви ж охрищені будете 
Духом Святим через кілька тих днів!  А 
вони, зійшовшись, питали Його й гово-
рили: Чи не часу цього відбудуєш Ти, 
Господи, царство Ізраїлеві?  А Він їм від-
казав: То не ваша справа знати час та 
добу, що Отець поклав у владі Своїй.  Та 
ви приймете силу, як Дух Святий злине 
на вас, і Моїми ви свідками будете в 
Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та 
аж до останнього краю землі. 

Алилуя – Голос 4:  Ти воскреснеш, і 
змилосердишся над Сіоном.  

Стих:  Господь із неба на землю 
поглянув.  

(Ін. 1:1-17)  Споконвіку було Слово, а 
Слово в Бога було, і Бог було Слово.  Воно 
в Бога було споконвіку.  Усе через Нього 
повстало, і ніщо, що повстало, не повстало 
без Нього.  І життя було в Нім, а життя бу-
ло Світлом людей.  А Світло у темряві сві-
тить, і темрява не обгорнула його.  Був 
один чоловік, що від Бога був посланий, 
йому ймення Іван.  Він прийшов на свідо-
цтво, щоб засвідчити про Світло, щоб по-
вірили всі через нього.  Він тим Світлом 
не був, але свідчити мав він про Світло.  
Світлом правдивим був Той, Хто просвічує 
кожну людину, що приходить на світ.  Во-
но в світі було, і світ через Нього повстав, 
але світ не пізнав Його.  До свого Воно 
прибуло, та свої відцурались Його.  А всім, 
що Його прийняли, їм владу дало дітьми 
Божими стати, тим, що вірять у Ймення 
Його, що не з крови, ані з пожадливости 
тіла, ані з пожадливости мужа, але наро-
дились від Бога.  І Слово сталося тілом, і 

mandment through the Holy Spirit to the apos-
tles whom he had chosen.  To them he present-
ed himself alive after his passion by many 
proofs, appearing to them during forty days, 
and speaking of the kingdom of God.  And 
while staying with them he charged them not 
to depart from Jerusalem, but to wait for the 
promise of the Father, which, he said: You 
heard from me, for John baptized with water, 
but before many days you shall be baptized 
with the Holy Spirit.  So when they had come 
together, they asked him: Lord, will you at this 
time restore the kingdom to Israel?  He said to 
them: It is not for you to know times or seasons 
which the Father has fixed by his own authori-
ty.  But you shall receive power when the Holy 
Spirit has come upon you; and you shall be my 
witnesses in Jerusalem and in all Judea and 
Samaria and to the end of the earth. 

Alleluia – Tone 4:  You shall rise up and 
have pity on Zion.  

Verse:  The Lord from Heaven has looked 
upon the earth.  

(Jn. 1:1-17)  In the beginning was the 
Word, and the Word was with God, and the 
Word was God.  He was in the beginning 
with God; all things were made through him, 
and without him was not anything made that 
was made.  In him was life, and the life was 
the light of men.  The light shines in the 
darkness, and the darkness has not over-
come it.  There was a man sent from God, 
whose name was John.  He came for testi-
mony, to bear witness to the light, that all 
might believe through him.  He was not the 
light, but came to bear witness to the light.  
The true light that enlightens every man was 
coming into the world.  He was in the world, 
and the world was made through him, yet 
the world knew him not.  He came to his 
own home, and his own people received him 
not.  But to all who received him, who be-
lieved in his name, he gave power to become 
children of God; who were born, not of blood 
nor of the will of the flesh nor of the will of 
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перебувало між нами, повне благодаті та 
правди, і ми бачили славу Його, славу як 
Однородженого від Отця.  Іван свідчить 
про Нього, і кликав, говорячи: Це був Той, 
що про Нього казав я: Той, Хто прийде за 
мною, існував передо мною, бо був перше, 
ніж я.  А з Його повноти ми одержали всі, 
а то благодать на благодать.  Закон бо че-
рез Мойсея був даний, а благодать та пра-
вда з'явилися через Ісуса Христа. 

Задостойник:   Ангел звістив 
Благодатній:  Чистая Діво, радуйся, 
і  ще раз кажу:  Радуйся!  Твій Син 
воскрес на третій день із гробу і  
мертвих воздвигнув; люди, весе-
літься!  

Ірмос:  Світися, світися, Новий Єруса-
лиме, слава бо Господня над Тобою зійш-
ла.  Радій нині й веселися, Сіоне, а Ти, Чи-
стая, красуйся, Богородице, бо Воскрес 
Народжений Тобою.  

Причасний:  Тіло Христове прийміте, 
і Джерела Безсмертного споживіте. Али-
луя, Алилуя, Алилуя.  

ВІДПУСТ 

Священик:  Христос Воскрес із мерт-
вих, смертю смерть подолав. 

Вірні:  … і тим, що в гробах, життя да-
рував.  

Священик:  Христос, що воскрес із 
мертвих, смертю смерть подолав, і 
тим, що в гробах, життя дарував, Іс-
тинний Бог наш, молитвами Пречистої 
Своєї Матері і всіх святих, помилує і 
спасе нас, бо Він Благий і Чоловіколю-
бець.  

Вірні:  Амінь.  Христос Воскрес із 
мертвих, смертю смерть подолав, і 
тим, що в гробах, життя дарував.  
(тричі) 

Потім:  І нам дарував життя вічне; по-
клоняємось Його триденному Воскре-
сінню!  

man, but of God.  And the Word became 
flesh and dwelt among us, full of grace and 
truth; we have beheld his glory, glory as of 
the only Son from the Father.  John bore 
witness to him, and cried: This was he of 
whom I said: He who comes after me ranks 
before me, for he was before me.  And from 
his fullness have we all received, grace upon 
grace.  For the law was given through Moses; 
grace and truth came through Jesus Christ. 

Instead of “It Is Truly Worthy”:  The 
angel cried to the Lady Full of Grace:  Re-
joice, Pure Virgin.  Again I say:  Rejoice!  
Your Son is risen on the third day from the 
tomb, and He has raised up all the dead:  Re-
joice, all you people!  

Irmos:  Shine forth, Shine forth, O New 
Jerusalem, for the Glory of the Lord has 
shone upon you.  Exult now and be glad O 
Zion, and rejoice, O pure Theotokos, in the 
Rising of the One born of you.  

Communion Verse:  Receive the Body 
of Christ, and taste the Fountain of Immor-
tality.  Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

DISMISSAL 

Priest:  Christ is risen from the dead, 
trampling down death by death. 

Faithful:  ... and on those in the tombs, be-
stowing life.  

Priest:  May Christ our true God Who 
rose from the dead, trampling down death 
by death, and on those in the tombs bestow-
ing life, through the intercessions of His 
Most Pure Mother and of all the saints, have 
mercy on us and save us, forasmuch as He is 
Good and the Lover-of-Mankind.  

Faithful:  Amen.  Christ is risen from the 
dead, trampling down death by death, and 
on those in the tombs, bestowing life.  
(thrice) 

Then:  And He has granted us eternal life, 
let us bow down before His third-day Resur-
rection!  



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Понеділок, 17-го квітня - Світлий Понеділок - Св. Літургія о год. 10:00 рано. 
Вівторок, 18-го квітня - Світлий Вівторок - Св. Літургія о год. 10:00. 
Субота, 22-го квітня - Велика Вечірня з Літією і Сповідь - 6:30 вечором.  
Неділя, 23-го квітня - Фомина Неділя - Св. Літургія о год. 9:30 рано - Спільне Свячене 
слідує зараз після Св. Літургії. 
Субота, 29-го квітня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.  
Неділя, 30-го квітня - Св. Літургія о год. 9:30 рано. 
Субота, 6-го травня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.  
Неділя, 7-го травня - Св. Літургія о год. 9:30 рано. 
Неділя, 7-го травня - Проводи (Queen’s Park) о год. 2:30 пополудні. 
Субота, 13-го травня - Проводи (Mountainview) о год. 11:00 рано. 
Субота, 13-го травня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.  
Неділя, 14-го травня - Св. Літургія о год. 9:30 рано. 

ОГОЛОШЕНЬ 

СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ:  Щиросердечно запрошуємо вас на Спільний Свячений Пасха-
льний Сніданок, який відбудеться в нашім Культурнім Осередку в неділю 23-го квітня 
зараз після св. Літургії.  Ласкаво просимо всіх до участі! 

НАСТУПНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ ОРДЕННУ СВ. АНДРЕЯ відбудуться в неді-
лю 30-го квітня після Св. Літургії.  Ласкаво просимо, щоб усі члени цього відділу при-
були на ці збори! 
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ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє Причастя, 
як повну спільність у духовному житті, приналежність до одного віросповідання, і 
що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є членами Православної Церкви, 
і які належно підготували себе до цього через молитву, піст і нещодавню Сповідь.  
Після отримання Святого Причастя, ми повинні залишатися в церкві до завер-
шення Літургії.  Наше спілкування починається після того, як ми поцілуємо Хрест 
і отримаємо просфору (Антидор - яку можуть брати усі присутні).  Якщо 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.  

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Духовенство та управа Української Православної Громади Святого Воло-
димира сердечно вітають усіх членів і прихильників громади, усіх органі-
зацій при громаді та усіх людей доброї волі зі Світлим Святом Воскресіння 
Христового.  Бажаємо всім Вам веселих свят, кріпкого здоров’я та постій-
ної духовної насолоди з нагоди радісного празника Воскресіння Господа, 
Бога й Спаса нашого Ісуса Христа!  Христос Воскрес!  Воістину Воскрес! 



DIVINE SERVICES 
Monday, April 17 - Bright Monday - Divine Liturgy - 10:00 AM. 
Tuesday, April 18 - Bright Tuesday - Divine Liturgy - 10:00 AM. 
Saturday, April 22 - Great Vespers, Litia and Conferssion - 6:30 PM. 
Sunday, April 23 - Thomas Sunday - Divine Liturgy 9:30 AM. - A Communal Easter Break-
fast will follow this Divine Liturgy. 
Saturday, April 29 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, April 30 - Divine Liturgy 9:30 AM. 
Saturday, May 6 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, May 7 - Divine Liturgy 9:30 AM. 
Sunday, May 7 - Provody (Graveside Processions - Queen's Park Cemetery) - 2:30 PM. 
Saturday, May 13 - Provody (Graveside Processions - Mountainview) - 11:00 АM. 
Saturday, May 13 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, May 14 - Divine Liturgy 9:30 AM. 

ANNOUNCEMENTS 
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CHRIST IS RISEN! 

On the joyous occasion of the Bright Feast of Christ’s Resurrection, the Cler-
gy and Parish Council of St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation ex-
tend sincerest greetings to: all Members and Adherents of St. Vladimir’s 
Ukrainian Orthodox Congregation; all congregation organizations and all peo-
ple of good will.  We wish you a joyous Feast, good health and continued 
spiritual contentment with the Bright Feast of the Resurrection of our Lord, 
God and Saviour Jesus Christ!  Christ is Risen!  Truly He is Risen! 



COMMUNAL PASCHAL BREAKFAST:  We sincerely invite you to our Communal Blessed 
Paschal Breakfast, which will be held in our Cultural Centre immediately following Divine 
Liturgy on Sunday, April 23.  We cordially invite everyone to participate! 

THE NEXT ORDER OF ST. ANDREW GENERAL MEETING will be held on Sunday, April 
30 following the Dvine Liturgy.  All Order members are encouraged to attend this meeting. 

ST. VLADIMIR’S SADOCHOK ALL AGES FAMILY SOCK HOP:  Ukrainian Cultural Centre 
404 Meredith Road NE.  Friday, May 5, 2017 – 5:30-10:00 pm.  Ukrainian Cuisine, Root Beer 
Floats, Family Dance, Prizes for Best Dressed, Face Painting, Silent Auction &Much More.  
Tickets: Adult $35 & Kids 3-12 yrs $15; Early Bird Special: Purchase a table of 8 or 10 & re-
ceive $15 off. Offer expires April 13,2017.  Contact events@ukrainianpreschool.ca  

PROVODY—PASCHAL GRAVE PROCESSIONS:  During the Paschal season we have the 
beautiful and comforting tradition of visiting the graves of our reposed loved ones to pro-
claim the joyous news of Christ’s glorious Resurrection.  This year Paschal season Provody—
Paschal Grave Processions will be held at Queen’s Park Cemetery on Sunday, May 7 begin-
ning at 2:30 PM and at the Orthodox Section at Mountainview Cemetery on Saturday, May 
13 beginning at 11:00 AM.  Anyone wish-
ing to have their reposed loved ones’ 
graves visited and blessed at other ceme-
teries are asked to make arrangements 
with either Fr. Taras or Fr. Timothy be-
fore Sunday, May 21. 

G R A D U A T E  A N D  A C O L Y T E 
RECOGNITION: St. Vladimir's 
Ukrainian Orthodox Congregation is 
pleased to hold its annual Graduate 
Recognition and Acolyte Recognition 
ceremonies on Sunday, June 11 fol-
lowing the Divine Liturgy.  If you are 
graduating from high school, college, 
a technical institution, university or 
trade school or if you know of some-
one who is, please contact Greg Syr-
nick at 403-461-9771 or gsyr-
nick@gmail.com with this infor-
mation as soon as possible but not 
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SUNDAY COFFEE HOUR 

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

April 2 – Pamela Osadec & Valerie Sushko  

April 9 – Smaragdi Ginakos & Kathrina 
Ivanus  

April 16 – HOLY PASCHA 

April 23 – Paschal Breakfast  

April 30 – Victoria Panchuk & Julia 
Trischuk  

We sincerely thank our Coffee Hour hosts 
and volunteers for providing us with this ex-
pression of congregational hospitality and 
the opportunity for extended Christian fel-
lowship!  God bless you for your generosity 
and hospitality! 

Volunteers are needed to help prepare for our Communal Paschal 

Breakfast on Saturday April 22 and on Sunday April 23.  Volunteers re-

quired for prep, serving and clean up.  Please call Ethel Tacey @  

getacey@telus.net or 403 934 4688.  



later than Sunday, June 4, 
2017.  

FROM THE UKRAINIAN MU-
SEUM OF CANADA (CALGARY 
COLLECTION):  The Calgary 
Collection, UWC, invites you to 
share a showing of historical 
and new pysanky in this exhibit 
"The Spirit of the Pysanka".  
Beautifully written pysanky by 
the late Cester Kuc and eggs 
from Eastern Europe are fea-
tured.  We are open on Tuesdays 
as well as Sundays on request.  

SOUTHERN ALBERTA MIS-
SION PROJECT (SAMP):  St. 
Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
Congregation sincerely thanks 
everyone who generously con-
tributed to the Southern Alber-
ta Mission Project in the past 
and humbly requests your con-
tinued support of this most 
worthy project by voluntarily 
donating $75/member in sup-
port of this important work of 
the Church.  If you wish to do-
nate to this project, please indi-
cate on your offering envelope 
that this is a donation to the 
Southern Alberta Mission Pro-
ject (SAMP) in order that the 
congregation may track the pro-
gress of this program. 

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 top of the home page, then 
clicking on “Forms” and reviewing the information located under the heading “Pre-
Authorized Debit” section.   

HUMANITARIAN AID TO UKRAINE:  The Ukrainian Canadian Congress continues to accept 
donations for material assistance to those in need in Ukraine as a result of the unrest there.  Do-
nations 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! 
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СЛОВО ОТЦЯ НАШОГО СВЯТОГО ІОАНА ЗОЛОТОУСТОГО 
У СВЯТИЙ І СВІТЛОНОСНИЙ ДЕНЬ 

ПРЕСЛАВНОГО І СПАСИТЕЛЬНОГО ХРИСТА БОГА НАШОГО ВОСКРЕСІННЯ 

Якщо хто благочестивий і любить Бога, нехай насолодиться цим світлим тор-
жеством.  Якщо хто раб благорозумний, нехай увійде, радіючи, у радість Госпо-
да свого.  Якщо хто потрудився, постячися, нехай прийме нині винагороду.  Як-
що хто від першої години працював, нехай отримає нині справедливу заплату.  
Якщо хто після третьої години прийде, дякуючи, нехай святкує.  Якщо хто після 
шостої години з’явився, нехай не засумнівається, тому що нічого не втратив.  
Якщо хто затримався до дев’ятої години, нехай з’являється без усякого сумніву, 
нічого не боячись.  Якщо хто прийшов тільки об одинадцятій годині, нехай не 
тривожиться тим, що запізнився, бо щедрий Владика і останнього приймає нарі-
вні з першим; заспокоює того, хто прийшов об одинадцятій годині, як і того, що 
працював від першої: і останнього милує, і про першого турбується, і тому дає, і 
цьому дарує.  І діла приймає, і наміри вітає, і діяння шанує, і думки хвалить.  

Тому-то увійдіть всі в радість Господа свого: і перші, і другі, винагороду 
прийміть.  Багаті і бідні, один з одним святкуйте!  Стримані і ліниві, день вша-
нуйте!  Ті, що постилися, і ті, що не постилися — звеселіться сьогодні!  Трапеза 
готова: насолоджуйтесь усі!  Тілець вгодований, нехай ніхто не вийде голодним, 
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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.  



всі прийміть багатство благости!  Ніхто нехай не ридає від убо-гости, тому що 
явилося загальне Царство.  Ніхто нехай не оплакує гріхів: прощення бо засяяло 
із гробу!  Ніхто нехай не убоїться смерти, визволила бо нас Спасова смерть; схо-
плений нею — подолав її.  Зійшовши в пекло — полонив пекло, засмутив його, 
коли воно спробувало плоті Його.  Це й Ісайя передбачив, коли взивав: пекло 
засмутилося, зустрівши Тебе в безодні.  Засмутилося, бо знищене; засмутилося, 
бо зневажене; засмутилося, бо смерть йому заподіяно; засмутилося, бо повале-
не; засмутилося, бо зв’язане.  Узяло тіло, а знайшло Бога; взяло землю, а зу-
стріло небо; взяло те, що бачило, а впало через те, чого не бачило.  Де твоє, 
смерте, жало?  Де твоя, пекло, перемога?  Воскрес Христос — і ти повалене!  
Воскрес Христос — і попадали демони!  Воскрес Христос — і радіють ангели!  
Воскрес Христос — і життя триває!  Воскрес Христос — і немає жодного мертво-
го в гробі! 

Христос, що воскрес із мертвих, став початком померлих.  Йому слава і дер-
жава на віки віків.  Амінь.  
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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 

 
Michael Zubkow - President 

Tel: 403-246-1609 Tel: 403-264-3437 

UKRAINIAN MUSEUM OF CANADA 
Calgary Collection 

 
Zennovia Haydey 

Tel: 403-238-3071 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 Inkster 

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 


