УКРАЇНСЬКА
ПРАВОСЛАВНА
ГРОМАДА
СВ. ВОЛОДИМИРА

ST. VLADIMIR’S
UKRAINIAN
ORTHODOX
CONGREGATION

404 Meredith Rd. N.E.
Calgary, AB
T2E 5A6

404 Meredith Rd. N.E.
Calgary, AB
T2E 5A6

SUNDAY, APRIL 2, 2017

VESPERS / CONFESSION:
3RD AND 6TH HOURS:
DIVINE LITURGY:

Saturdays / Eve of Feast Days
Sundays
Sundays
Weekday Feast Days

6:30 PM
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM

www.stvlads.com
PASTOR:
ASSOCIATE PASTOR:
PARISH COUNCIL PRESIDENT:
CULTURAL CENTRE:

Rt. Rev. Fr. Taras Krochak
Rev. Fr. Timothy Chrapko
Joan Popowich
Michele Faryna
-1-

403-241-7742 / 403-264-3437
403-453-5407 / 403-264-3437
403-932-7724 / 403-264-3437
403-264-3437 / 403-264-3437

Т. 24. – Ч. 30 — V. 24. – N. 30

2-ГО КВІТНЯ, 2017 Р.Б.

SUNDAY, APRIL

2, 2017

5-ТА НЕДІЛЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ

5TH SUNDAY OF THE HOLY GREAT FAST

( ПРОПОДОБНОЇ МАРІЇ ЄГИПИТСЬКОЇ
(421); І ПРИПОДОБНИХ ОТЦІВ ВБИТИХ В ОБИТЕЛІ СВ . САВИ (796). ГОЛОС 8- ИЙ . АПОСТОЛ : ЄВР . 9:11-14
[ ЗАЧАЛО 321] І ГАЛ . 3:23-29
[ ЗАЧАЛО 208]. ЄВАНГЕЛІЯ : МК . 10:32-45 [ ЗАЧАЛО 47] І ЛК . 7:36-50
[ ЗАЧАЛО 33].)

(THE VENERABLE MARY OF EGYPT; AND
THE HOLY FATHERS WHO WERE SLAIN AT
THE MONASTERY OF ST. SABBAS (796).
TONE 8. EPISTLE: HEB. 9:11-14
[BEGINNING 321] & GAL. 3:23-29
[BEGINNING 208]. GOSPEL: MK. 10:3245 [BEGINNING 47] & LK. 7:36-50
[BEGINNING 33].)

СВ. ВЕЛИКИЙ ПІСТ — ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
ВИНО І ОЛІЯ

THE HOLY GREAT FAST — WINE AND OIL
ALLOWED

Тропар Воскресний – Голос 8: З
висоти зійшов єси, Благоутробний, погребіння прийняв триденне, щоб нас визволити від пристрастей. Життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі.

Tropar of the Resurrection – Tone
8: You descended from on high, О Merciful One. You accepted the three-day burial
to free us from our passions. Our life and
resurrection; O Lord, glory to You.

Тропар Преподобній Марії – Голос 8: У тобі, Мати, образ Божий явним став, взявши бо хрест, пішла ти за
Христом і цим ділом навчала нас не
дбати про тіло, бо воно тимчасове, а піклуватися про душу – бо вона безсмертна; тому разом із ангелами, преподобна
Маріє, радіє дух твій.

Tropar to the Venerable Mary –
Tone 8: The image of God has become
clear in you, O Mother, for taking up the
Cross, you followed after Christ and thereby taught us not to worry about the flesh
for it transitory, but to care for the soul –
for it is immortal; therefore, O Venerable
Mary, your soul rejoices with the angels.

Кондак Воскресний – Голос 8:
Воскресши з гробу, померлих підняв;
Адама воскресив єси, і Єва радується
Твоєму воскресінню, і кінці світу святкують Твоє воскресіння з мертвих, Многомилостивий.

Kondak of the Resurrection –
Tone 8: Having risen from the tomb, You
raised the dead and resurrected Adam.
Eve rejoices in Your resurrection and the
ends of the earth celebrate Your rising
from the dead, O Greatly Merciful One.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

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

Кондак Преподобній Марії –
Голос З: Різними гріхами раніш
сповнена, ти, через покаяння, Христовою невістою нині явилася; ангельське життя бо наслідуючи, зброєю Христа демонів нищиш, тому
явилася єси невістою Царства, Маріє
преславна.

Kondak to the Venerable Mary –
Tone 3: You were previously beset by
various sins, but through repentance, you
have revealed yourself today as a Bride of
Christ; for you followed the angelic life and
destroy demons with the weaponry of
Christ thereby becoming a Bride of the
Kingdom, O Mary most glorious.

І нині, і повсякчас, і на віки віків.

Both now, and ever, and unto the ages
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Амінь.

of ages. Amen.

Богородичний – Голос 6: Заступнице християн усердная, Молитвенице
до Творця надійная, не зневаж молитви
грішників, але прийди швидше як Благая на поміч нам, що з вірою взиваємо
до Тебе: Поспіши на молитву і скоро
прийди на благання, бо Ти заступаєшся
завжди за тих, що шанують Тебе, Богородице.

Theotokion – Tone 6: O Protection
of Christians that cannot be put to shame,
unchanging 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 intercession and come quickly to
make supplication, for You, O Theotokos,
always protect those who honour You.

Прокимен – Голос 8: Помоліться і
хвалу віддайте Господеві Богу нашому.
Стих: Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі
велике Ім’я Його.
Прокимен – Голос 4: Дивний Бог
у святих Своїх, Бог Ізраїлів.

Prokeimen – Tone 8: Pray and give
glory to the Lord our God.
Verse: God is known in Judah; His Name
is great in Israel.
Prokeimen – Tone 4: The God is wonderful in His saints, the God of Israel.

(Євр. 9:11-14) Браття! Але Христос, Первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою й досконалішою скинією, нерукотворною,
цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною
кров'ю увійшов до святині один раз,
та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із
ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж
більш кров Христа, що Себе непорочного Богу приніс Святим Духом,
очистить наше сумління від мертвих
учинків, щоб служити нам Богові
Живому!

(Heb. 9:11-14) Brethren! But Christ
the High Priest of good things to come appeared through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is, not
of this creation, He entered once for all into the Holy Place, taking not the blood of
goats and calves but His own blood, thereby securing an eternal redemption. For if
the sprinkling of defiled persons with the
blood of goats and bulls and with the ashes
of a heifer sanctifies the flesh, how much
more shall the blood of Christ, Who
through the Holy Spirit offered Himself
without blemish to God, purify your conscience from dead works to serve the Living God!

(Гал. 3:23-29) Браття! Але поки
прийшла віра, під Законом стережено
нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Тому то Закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже
ми не під виховником. Бо ви всі сини
Божі через віру в Христа Ісуса! Бо ви
всі, що в Христа охристилися, у Христа
зодягнулися! Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої
статі, ані жіночої, бо всі ви один у Хри-

(Gal. 3:23-29) Brethren! For before
faith came, we were guarded under the Law,
being confined until the coming of faith
which was to be revealed. The Law was
thereby our custodian until Christ, that we
might be justified by faith. But as faith has
come, we are no longer under a custodian;
for you are all sons of God in Christ Jesus
through faith! For all of you, as were baptized into Christ have put on Christ! There is
neither Jew nor Greek, there is neither slave
nor free, neither male nor female; for you are
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сті Ісусі! А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння й за обітницею спадкоємці.

all one in Christ Jesus! And if you are
Christ’s, then you are Abraham’s offspring
and heirs according to promise.

Алилуя – Голос 8: Прийдіть, заспіваймо Господеві, викликуймо Богові,
Спасителю нашому.
Стих: Ходімо перед лицем Його з
хвалою, і в псалмах викликуймо Йому.
Алилуя – Голос 1: Терплячи, потерпів перед Господом, і зважив на мене і
вислухав молитву мою.

Alleluia – Tone 8: Come let us sing
to the Lord; let us call out to God our
Saviour.
Verse: Let us come before His face with
praise; and with psalms let us call out to
Him.
Alleluia – Tone 1: In patience I suffered before the Lord, and He took note of
me and heard my prayer.

(Мк. 10:32-45) Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим. А Ісус ішов
попереду них, аж дуже вони дивувались,
а ті, що йшли вслід за Ним, боялись. І,
взявши знов Дванадцятьох, почав їм розповідати, що з Ним статися має: Оце в
Єрусалим ми йдемо, і первосвященикам
і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть Його, і поганам
Його видадуть, і насміхатися будуть із
Нього, і будуть плювати на Нього, і будуть Його бичувати, і вб'ють, але третього дня Він воскресне! І підходять до
Нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, та й
кажуть Йому: Учителю, ми хочемо, щоб
Ти зробив нам, про що будемо просити
Тебе. А Він їх поспитав: Чого ж хочете,
щоб Я вам зробив? Вони ж відказали
Йому: Дай нам, щоб у славі Твоїй ми сиділи праворуч від Тебе один, і ліворуч
один! А Ісус відказав їм: Не знаєте, чого
просите. Чи ж можете ви пити чашу, що
Я її п'ю, і христитися хрищенням, що Я
ним хрищуся? Вони відказали Йому:
Можемо. А Ісус їм сказав: Чашу, що Я її
п'ю, ви питимете, і хрищенням, що Я
ним хрищусь, ви охриститеся. А сидіти
праворуч Мене та ліворуч не Моє це давати, а кому уготовано. Як почули ж це
Десятеро, то обурились на Якова та на
Івана. А Ісус їх покликав, і промовив до
них: Ви знаєте, що ті, що вважають себе
за князів у народів, панують над ними, а
їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде

(Mk. 10:32-45) And they were on the
road, going up to Jerusalem, and Jesus was
walking ahead of them; and they were
amazed, and those who followed were afraid.
And taking the twelve again, he began to tell
them what was to happen to him, saying: Behold, we are going up to Jerusalem; and the
Son of man will be delivered to the chief
priests and the scribes, and they will condemn him to death, and deliver him to the
Gentiles; and they will mock him, and spit
upon him, and scourge him, and kill him; and
after three days he will rise. And James and
John, the sons of Zebedee, came forward to
him, and said to him: Teacher, we want you
to do for us whatever we ask of you. And he
said to them: What do you want me to do for
you? And they said to him: Grant us to sit,
one at your right hand and one at your left, in
your glory. But Jesus said to them: You do
not know what you are asking. Are you able
to drink the cup that I drink, or to be baptized
with the baptism with which I am baptized?
And they said to him: We are able. And Jesus
said to them: The cup that I drink you will
drink; and with the baptism with which I am
baptized, you will be baptized; but to sit at my
right hand or at my left is not mine to grant,
but it is for those for whom it has been prepared. And when the ten heard it, they began
to be indignant at James and John. And Jesus called them to him and said to them: You
know that those who are supposed to rule
over the Gentiles lord it over them, and their
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між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з
вас бути першим бажає, нехай буде всім
за раба. Бо Син Людський прийшов не
на те, щоб служили Йому, але щоб послужити, і душу Свою дати на викуп за
багатьох.

great men exercise authority over them. But
it shall not be so among you; but whoever
would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you
must be slave of all. For the Son of man also
came not to be served but to serve, and to
give his life as a ransom for many.

(Лк. 7:36-50) А один із фарисеїв просив Його, щоб спожив Він із ним. І, прийшовши до дому того фарисея, Він сів
при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що, Він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши
до ніг Його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми Йому ноги, і волоссям своїм
витирала, ноги Йому цілувала та миром
мастила. Побачивши це, фарисей, що
покликав Його, міркував собі, кажучи:
Коли б був Він пророк, Він би знав, хто
ото й яка жінка до Нього торкається, бож
то грішниця! Озвався Ісус та й говорить
до нього: Маю, Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав: Кажи, Учителю. І
промовив Ісус: Були два боржники в одного вірителя; один був винен п'ятсот
динаріїв, а другий п'ятдесят. Як вони ж
не могли заплатити, простив він обом.
Скажи ж, котрий із них більше полюбить
його? Відповів Симон, говорячи: Думаю,
той, кому більше простив. І сказав Він
йому: Розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, Він промовив до Симона:
Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій
дім, ти на ноги Мої не подав і води, а вона окропила слізьми Мої ноги й обтерла
волоссям своїм. Поцілунку не дав ти Мені, а вона, відколи ввійшов Я, Мої ноги
цілує невпинно. Голови ти Моєї оливою
не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю Я тобі: Численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий
мало любить. А до неї промовив: Прощаються тобі гріхи! А ті, що сиділи з
Ним при столі, почали гомоніти про себе: Хто ж це Такий, що прощає й гріхи?

(Lk. 7:36-50) One of the Pharisees
asked him to eat with him, and he went into
the Pharisee's house, and took his place at
table. And behold, a woman of the city, who
was a sinner, when she learned that he was
at table in the Pharisee's house, brought an
alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, she began to
wet his feet with her tears, and wiped them
with the hair of her head, and kissed his feet,
and anointed them with the ointment. Now
when the Pharisee who had invited him saw
it, he said to himself: If this man were a
prophet, he would have known who and
what sort of woman this is who is touching
him, for she is a sinner. And Jesus answering said to him: Simon, I have something to
say to you. And he answered: What is it,
Teacher? A certain creditor had two debtors; one owed five hundred denarii, and the
other fifty. When they could not pay, he forgave them both. Now which of them will
love him more? Simon answered: The one, I
suppose, to whom he forgave more. And he
said to him: You have judged rightly. Then
turning toward the woman he said to Simon:
Do you see this woman? I entered your
house, you gave me no water for my feet, but
she has wet my feet with her tears and wiped
them with her hair. You gave me no kiss,
but from the time I came in she has not
ceased to kiss my feet. You did not anoint
my head with oil, but she has anointed my
feet with ointment. Therefore I tell you, her
sins, which are many, are forgiven, for she
loved much; but he who is forgiven little,
loves little. And he said to her: Your sins are
forgiven. Then those who were at table with
him began to say among themselves: Who is
this, who even forgives sins? And he said to
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А до жінки сказав Він: Твоя віра спасла
тебе, іди з миром собі!

the woman: Your faith has saved you; go in
peace!

Замість Достойно: Тобою радується, Благодатная, всякая твар, ангельський Собор і людський рід, освячений храме і раю словесний, дівства
похвало. Від Тебе Бог воплотився і
Дитям став, Предвічний Бог наш. Бо
лоно Твоє Престолом учинив і утробу
Твою просторішою небес сотворив.
Тобою, Благодатная, радується всякая
твар; слава Тобі!

Instead of “It is Truly Worthy”: All
creation rejoices in You, О Full of Grace,
the assembly of angels and the human
race; the sanctified temple and spiritual
paradise, the glory of virgins. God was incarnate of You and became a Child – our
God before the ages. He made Your body
into а throne, and Your womb more spacious than the heavens. All of creation rejoices in You, О Full of Grace; glory to You!

Причасники: Хваліте Господа з небес, хваліте Його во вишніх.
В пам’ять вічну буде праведник, лихої
слави він не убоїться. Алилуя, Алилуя,
Алилуя.

Communion Verses: Praise the Lord
from the heavens, praise Him in the highest.
The righteous shall be in everlasting remembrance; he shall not fear evil acclaim.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
Святий Великий Піст — 27-го лютого до 16-го квітня.
Неділя, 2-го квітня - Постова Вечірня - 6:30 вечора в російській церкві (905 - 8th Ave
NE).
Четвер, 6-го квітня - Благовіщення Присвятої Богородиці - Велике Повечір’я з Літією
- 6:30 вечора.
П’ятниця, 7-го квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці - Вечірня з Літургією 10:00 рано.
Субота, 8-го квітня - Лазарева Субота - Св. Літургія о год. 10:00 рано.
Субота, 8-го квітня - Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора.
Неділя, 9-го квітня - Вербна Неділя - Св. Літургія - 9:30 рано.
Середа 12-го квітня - Велика Середа - Таїнство Єлеопомазання o год. 6:30 вечором в
румунській православній церкві (3511 - 3rd Avenue SW).
Четвер, 13-го квітня - Страсний Четвер - Св. Літургія о год. 9:30 рано.
Четвер, 13-го квітня - Страсний Четвер - Страстей Господніх о год. 6:30 вечора.
П'ятниця, 14-го квітня - Велика П’ятниця - Вечірня з Виносом Плащаниці о год. 4:30
вечора.
Субота, 15-го квітня - ПОЧАТОК ВЕЛИКОДНІХ ВІДПРА: Полуношниця Воскресна Утреня і Освячення Пасок - 10:00 год.
вечора.
Неділя, 16-го квітня - СВІТЛЕ ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА, БОГА Й СПАСА
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА: Воскресна Св. Літургія і
Освячення Пасок - 8:00 год. рано.
ОГОЛОШЕНЬ
НАСТУПНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ С.У.К. відбудуться в неділю 2-го квітня
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(сьогодні) зараз після Св. Літургії. Ласкаво просимо, щоб усі члени цього відділу прибули на ці збори!

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 завершення 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.
DIVINE SERVICES
The Holy Great Fast Begins — February 27 to April 16.
Sunday, April 2 - Lenten Vesper Service - 6:30 PM at the Russian Church (905 - 8th Ave
NE).
Thursday, April 6 - The Annunciation of the Most Holy Theotokos - Compline & Litia - 6:30
PM.
Friday, April 7 - The Annunciation of the Most Holy Theotokos - Vesperal Divine Liturgy 10:00 AM.
Saturday, April 8- Lazarus Saturday - Divine Liturgy at 10:00 AM.
Saturday, April 8 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, April 9 - Willow Sunday - Divine Liturgy - 9:30 AM.
Wednesday, April 12 - Holy Wednesday - Holy Unction Service - 6:30 PM. - Romanian
Church (3511 - 3rd Avenue SW)
Thursday, April 13 - Holy Thursday - Divine Liturgy 9:30 AM.
Thursday, April 13 - Holy Thursday - Passions of Christ - 6:30 PM
Friday, April 14 - Great Friday - Vespers - Procession of the Holy Shroud - 4:30 PM
Saturday, April 15 - BEGINNING OF THE PASCHAL DIVINE SERVICES: Nocturnes - Paschal Matins –and Blessing of Baskets - 10:00 PM.
Sunday, April 16 - THE BRIGHT RESURRECTION OF OUR LORD, GOD AND
SAVIOUR JESUS CHRIST: Paschal Divine Liturgy & Blessing
of Baskets - 8:00 AM.
ANNOUNCEMENTS
PASCHAL CHARITY: This year St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Congregation will again
be assisting the less fortunate of our local community as well as in Ukraine through your
Paschal Charity donations. As we approach the glorious Feast of Feasts of the Bright Resurrection of our Lord, God and Saviour Jesus Christ, let us remember those less fortunate
than we are. A sincere thank you and appreciation is extended to every generous donor and
supporter of this blessed project!
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SUNDAY EVENING GREAT LENTEN VESPER SERVICES: This year the Orthodox congregations of our city will once again take turns in having Vespers served in their church at
6:30 pm on the Sunday evenings of the Holy Great Fast. Priests and faithful of all the other
Orthodox Churches of the City of Calgary will participate in these Vesper Services. We sincerely invite all of our congregation members to participate in these special Vesper Services
as well!

SINCEREST APPRECIATION
I wish to take this opportunity to express my sincerest gratitude to everyone
who expressed their concern through various means over my recent hospitalization! I especially thank you for your hospital visits, telephone calls, emails,
cards, letters, ﬂowers, etc. Thank you for the encouragement, continued support and above all else — your prayers! May God bless each and every one of
you!
May God richly bless each and every one of you! — Fr. Taras and
Dobrodijka Donna.
UWAC MEETING ON SUNDAY APRIL 2, 2017. Right after the Divine Liturgy (today).
Please come straight down to the Golden Agers Room. Snacks and coffee will be downstairs. Will have a short meeting then go over and tour the museum. Pass the word on to
Spouses and friends. Thanks—Ethel
MUSEUM SALES TABLE: The Ukrainian Museum of Canada - Calgary Collection will hold
its Annual Easter Egg Sale on Sunday, April 9, during Coffee Hour. Your support of our
museum is much appreciated, both now and throughout the year! —Pat
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 & receive $15 off. Offer expires April 13,2017. Contact events@ukrainianpreschool.ca
FROM THE UKRAINIAN MUSEUM 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 featured. We are open on Tuesdays as well as Sundays on request.
NEW MEMBERS: St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Congregation is pleased to welcome
its newest members – Clarence & Dianne Penner and family. We look forward to continued
worship together and to getting to know you better in the coming months and years. Welcome to our congregation!
SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:
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Subdeacon Stavros Andrews, Sonia

Yarmuch and Kathy Yuzda 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 Birthday
or Anniversary included in or removed from the weekly announcements, please inform
Fr. Taras of your request.
SOUTHERN ALBERTA MISSION PROJECT (SAMP): St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox
Congregation sincerely thanks everyone who generously contributed to the Southern Alberta
Mission Project in the past and humbly requests your continued support of this most worthy
project by voluntarily donating $75/member in support of this important work of the Church.
If you wish to donate to this project, please indicate on your offering envelope that this is a donation to the Southern Alberta Mission Project (SAMP) in order that the congregation may
track the progress 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 “PreAuthorized Debit” section.
OUR YOUTUBE CHANNEL: Please visit our YouTube channel. You can find your way
there by clicking on the YouTube button on our main webpage at stvlads.com. There you
will be able to see and enjoy video clips of recent congregation events.

SUNDAY COFFEE HOUR
The following people have graciously volunteered 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 expression of congregational hospitality and
the opportunity for extended Christian fellowship! God bless you for your generosity
and hospitality!
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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. Donations 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!

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 Orthodox Church, please feel free to speak with Fr. Taras or Fr. Timothy.

ПРЕПОДОБНА МАРІЯ ЄГИПЕТСЬКА
Преподобна Марія Єгипетська народилась V cт. в Єгипті. В дванадцять років
покинула батьків і відправилась в Олександрію, де стала блудницею. Одного
разу, коли крізь місто йшли паломники до Святої Землі, вона приєдналась до їх
мандрів, але не для покаяння, а щоб мати нових клієнтів. З паломниками вона
дійшла до Єрусалиму і вирішила зайти в храм Гробу Господнього. Та невідома
сила не пускала її всередину. Усвідомивши свою гріховність, вона вклякла перед іконою Богородиці, що знаходилась в притворі храму. Після молитви, блудниця змогла зайти і вклонитись Животворячому Хресту. Повернувшись до образу Пречистої Діви, в молитві вона почула голос: "Якщо підеш за Йордан, то
отримаєш блаженний спокій".
Так почалось її нове життя: перетнувши ріку і поселившись в пустелі, в повній
самотності і покаянних молитвах вона провела 47 років. Перші з них її мучили
спогади і спокуси недавнього життя.
Першим її навідав ієромонах Зосіма. За уставом, на час Великого посту, чернець пішов із Йорданського монастиря в пустелю для посту і молитви. Там він
зустрів пустельницю, з якою поділився половиною свого гіматія, бо весь її одяг
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уже давно зітлів. Під час молитви Зосіма побачив: вона припіднялась над землею висотою в лікоть, цитуючи тексти Біблії.
Врешті, Марія повіла свою історію і попросила в
ієромонаха єдине: щоб за рік той прийшов причастити її. Але не в пустелю, а на берег ріки Йордан
неподалік монастиря.
За рік він не зміг відправитись в пустелю, як вимагав устав, бо занедужав. Тому лише у Великодній четвер ієромонах узяв Дари і вийшов на берег
ріки.
І звідти побачив, що Марія, вийшовши з пустелі,
пішла по ріці, як по суші. А зійшовши на берег вона прийняла Христове причастя.
І знову преподобна прохала ченця повернутися за рік. Тепер уже - в пустелю, на місце де вона проживала.
Як прийшов час, Зосіма відправився в дорогу. Двадцять днів він йшов пустелею, та, врешті, знайшов покійне тіло пустельниці. А збоку був напис, останнє
слово святої, у якому вона просила погребти її тіло на цьому місці. Та ще просила молитися за неї, померлу в день прийняття причастя. Зрозумів Зосіма, що
ще рік тому, по причасті свята чудесно перенеслась на місце свого пустельництва і там померла.
Тепер він мав її закопати, але не мав ніяких знарядь. Тому чернець підійшов
до лева, що спочивав неподалік, і попросив у нього викопати могилу, щоб він
міг покласти туди тіло пустельниці. Лев послухався і свята була похована.
Одразу по тому, Зосіма відправився назад в монастир, де розповів братам про
чудеса Марії Єгипетської, історія якої жила в усній формі, поки через двісті років
її записав Софроній Єрусалимський.
Свята вважається покровителькою тих, хто бореться із плотськими спокусами.
В українському малярстві її зображення зустрічаються з 18 ст.
Пам'ять преподобної Марії Єгипетської Православна Церква згадує у 5-ту неділю Великого посту та 14 квітня. (джерел: http://hram.lviv.ua)

****

FIFTH SUNDAY OF LENT
On the Fifth Sunday of Lent the Orthodox Church commemorates our Righteous Mother
Mary of Egypt. The feast day of Saint Mary of Egypt is April 1, however, she is also com- 11 -

memorated on this Sunday due to her recognition by the Church as a model of repentance.
The Orthodox Church also commemorates the Saint on the Fifth Sunday of Lent. As a
Sunday of Great Lent, the commemoration is celebrated with the Divine Liturgy of Saint
Basil the Great, which is preceded by a Matins (Orthros) service. A Great Vespers is conducted on Saturday evening.
Scripture readings for the Fifth Sunday of Lent are the following: At the Orthros (Matins):
The prescribed weekly Gospel reading. At the Divine Liturgy: Hebrews 9:11-14; Mark
10:32-45.
Saint Mary of Egypt is also commemorated on the Thursday before the Fifth Sunday of
Lent, when her life is read during the Great Canon of Saint Andrew of Crete. A canon in her
honor is read at the end of each Ode. In parish churches the service and the canon is most
often conducted on Wednesday evening.
(Source: http://lent.goarch.org/
saint_mary_of_egypt/learn/)

UKRAINIAN WOMEN’S ASSOCIATION
OF CANADA - UWAC

St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox
CHURCH SCHOOL

UKRAINIAN SELF RELIANCE
ASSOCIATION OF CANADA - TYC

Ethel Tacey - President
Tel: 403-264-3437
Tel: 403-264-3437

Joanna Calkins - Director
Tel: 403-278-0822
Tel: 403-264-3437

Michael Zubkow - President
Tel: 403-246-1609
Tel: 403-264-3437

UKRAINIAN MUSEUM OF CANADA
Calgary Collection

St Vladimir’s Ukrainian Orthodox
CHURCH CHOIR

St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox
LIBRARY & ARCHIVES

Zennovia Haydey
Tel: 403-238-3071
Tel: 403-264-3437

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

Tel: 403-264-3437

SADOCHOK (Ukrainian Preschool)
Ages 3-5

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

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

Tasha Drynych & Joanne Inkster
Tel: 403-863-2428
Tel: 403-277-8600

Director - Marta Sudyk
Tel: 403-217-3506
Tel: 403-264-3437

Laudie Collins - President
Tel: 403-284-3788
Tel: 403-264-3437

St Vladimir’s Ukrainian Orthodox
ORTHODOX RESOURCE CENTRE

St Vladimir’s Ukrainian Orthodox
CULTURAL CENTRE

ORDER OF ST. ANDREW

Annie Kulmacz
Tel: 403-264-3437
Tel: 403-264-3437

Michele Faryna - Administrator
Tel: 403-264-3437
Fax: 403-264-3438

Paul Amiot - President
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Tel: 403-257-5778

Tel: 403-264-3437
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