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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 

 

PARISH PRIEST: Rt. Rev. Fr. Taras Krochak  403-241-7742 / 403-264-3437 

ASSOCIATE PRIEST: Rev. Fr. Timothy Chrapko  403-453-5407 / 403-264-3437 

PARISH COUNCIL PRESIDENT: Don Popowich  403-932-7724 / 403-264-3437 

CULTURAL CENTRE: Michele Faryna  403-264-3437 / 403-264-3437 
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Т. 22. – Ч. 47. — V. 22. – N. 47. 

9-ГО СЕРПНЯ, 2015 Р.Б. 
10-ТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

(СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕЙМОНА 
(305).  ГОЛОС 1.  АПОСТОЛ: І КОР. 4:9-16 
[ЗАЧАЛО 131].  ЄВАНГЕЛІЯ: MT. 17:14-23 

[ЗАЧАЛО 72].) 

Тропар – Голос 1:  Хоч камінь запе-
чатали юдеї, і воїни стерегли Пречисте 
Тіло Твоє, воскрес Ти на третій день, 
Спасе, даруючи світові життя.  Ради 
цього Сили Небесні взивали до Тебе, 
Життядавче:  Слава Воскресінню Твоє-
му, Христе, слава Царству Твоєму, сла-
ва провидінню Твоєму, Єдиний Чоло-
віколюбче.  

Тропар Святому - Голос 3:  Страсто-
терпче святий і цілителю Пантелеймо-
не, моли милостивого Бога, щоб про-
щення гріхів подав душам нашим. 

Кондак – Голос 1:  Воскрес єси, як Бог із 
гробу у славі, і світ з Собою воскресив, 
людське єство, як Бога, оспівує Тебе, і 
смерть щезла.  Адам же торжествує, Вла-
дико, і Єва, нині з неволі визволяючись, 
радується, взиваючи:  Ти єси Христе - Той, 
що всім подаєш воскресіння. 

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

Кондак Святому - Голос 5:  Як насліду-
вач Милостивого, ти благодать зцілення 
від Нього прийняв, страстотерпче й муче-
нику Христовий.  Молитвами твоїми на-
ші недуги душевні зціли, відганяючи зав-
жди підступи ворожі від тих, хто з вірою 
виголошує:  Спаси нас, Господи. 

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

Богородичний – Голос 6:  Заступни-

SUNDAY, AUGUST 9, 2015 
10TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

(THE HOLY GREAT MARTYR PANTELEIMON 
(305).  TONE 1.  EPISTLE:  I COR. 4:9-16 

[BEGINNING 131].  GOSPEL: MT. 17:14-23 
[BEGINNING 72].)   

Tropar – Tone 1:  When the stone had 
been sealed by the Jews, and the soldiers 
were guarding Your Most Pure Body, You 
arose on the third day, О Saviour, granting 
life to the world.  Therefore, the Powers of 
Heaven cried out to You, О Giver-of-life:  
Glory to Your Resurrection, О Christ.  Glory 
to Your Kingdom.  Glory to Your Provi-
dence, О Only Lover-of-Mankind. 

Tropar of the Saint – Tone 3:  Holy passion
-bearer and Healer Panteleimon, intercede 
with the Merciful God that He may grant to 
our souls forgiveness of transgressions. 

Kondak – Tone 1:  As God, You arose 
from the tomb in glory, raising the world to-
gether with Yourself.  Human nature praises 
You as God, for death has vanished.  Adam 
exults, О Master; Eve rejoices, for she is freed 
from bondage and cries out:  You, О Christ, 
are the One Who gives resurrection to all. 

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

Kondak to the Saint - Tone 5:  As an imi-
tator of the Merciful One, you received the 
grace of healing from Him, O Passion-bearer 
and martyr of Christ.  Heal our spiritual dis-
eases by your intercessions and always dispel 
the snares of the enemy, from them who with 
faith cry out:  Save us, O Lord. 

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

Theotokion – Tone 6:  O Protection of 
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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 1:  Милість Твоя, Го-
споди, нехай буде над нами, бо ми впова-
ємо на Тебе.  

Стих:  Радуйтеся праведні в Господі, 
праведним подобає похвала!  

(I Кор. 4:9-16)  Браття...  Бо я думаю, 
що Бог нас, апостолів, поставив за найо-
станніших, мов на смерть засуджених, 
бо ми стали дивовищем світові, і Анго-
лам, і людям.  Ми нерозумні Христа ра-
ди, а ви мудрі в Христі; ми слабі, ви ж 
міцні; ви славні, а ми безчесні!  Ми до 
цього часу і голодуємо, і прагнемо, і на-
гі ми, і катовані, і тиняємось, і труди-
мось, працюючи своїми руками.  Коли 
нас лихословлять, ми благословляємо; 
як нас переслідують, ми терпимо; як ла-
ють, ми молимось; ми стали, як сміття 
те для світу, аж досі ми всім, як ті вики-
дки!  Не пишу це для того, щоб вас осо-
ромити, але остерігаю, як своїх любих 
дітей.  Бо хоч би ви мали десять тисяч 
наставників у Христі, та отців не багато; 
а я вас породив у Христі Ісусі через 
Євангелію.  Тож благаю я вас: будьте на-
слідувачами мене! 

Алилуя – Голос 1:   Бог відплату дає 
за мене, і покорив мені народи.  

Стих:  Він величає спасіння Свого 
царя, і творить милість помазаникові 
Давиду і родові його довіку.  

(Мт. 17:14-23)  І як вони до народу 

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 1:  Let Your mercy, О 
Lord, be upon us for we have put our hope 
in You.  

Verse:  Rejoice in the Lord, you righteous.  
Praise befits the upright!  

(I Cor. 4:9-16)  Brethren…  For I think that 
God has displayed us, the apostles, last, as 
men condemned to death; for we have been 
made a spectacle to the world, both to angels 
and to men.  We are fools for Christ's sake, 
but you are wise in Christ!  We are weak, but 
you are strong!  You are distinguished, but 
we are dishonored!  To the present hour we 
both hunger and thirst, and we are poorly 
clothed, and beaten, and homeless.  And we 
labor, working with our own hands.  Being 
reviled, we bless; being persecuted, we en-
dure; being defamed, we entreat.  We have 
been made as the filth of the world, the off-
scouring of all things until now.  I do not 
write these things to shame you, but as my 
beloved children I warn you.  For though you 
might have ten thousand instructors in 
Christ, yet you do not have many fathers; for 
in Christ Jesus I have begotten you through 
the Gospel.  Therefore I urge you, imitate me! 

Alleluia – Tone 1:  God avenges me, and 
has subdued peoples under me.  

Verse:  He magnifies the salvation of the 
king and deals mercifully for His anointed, 
for David and for his seed forever.  

(Mt. 17:14-23)  And when they had come 
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

П’ятниця 14-го серпня до п’ятниці 28-го серпня - Успенський Піст. 
Субота, 15-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 16-го серпня - Св. Літургія о год. 9:30 рано. 
Вівторок, 18-го серпня - Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа - Ве-
лика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора. 
Середа, 19-го серпня - Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа - Св. 
Літургія о год. 10:00 рано.  (Після Заамвоної Молитви посвячення овочів.) 
Субота, 22-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 23-го серпня - Св. Літургія о год. 9:30 рано. 
Четвер, 27-го серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви 

прийшли, то до Нього один чоловік при-
ступив, і навколішки впав перед Ним, і 
сказав: Господи, змилуйсь над сином мо-
їм, що біснується у новомісяччі, і мучить-
ся тяжко, бо почасту падає він ув огонь, і 
почасту в воду.  Я його був привів до уч-
нів Твоїх, та вони не могли вздоровити 
його.  А Ісус відповів і сказав: О роде неві-
рний й розбещений, доки буду Я з вами?  
Доки вас Я терпітиму?  Приведіть до Ме-
не сюди його!  Потому Ісус погрозив йо-
му, і демон вийшов із нього.  І видужав 
хлопець тієї години!  Тоді підійшли учні 
насамоті до Ісуса й сказали: Чому ми не 
могли його вигнати?  А Він їм відповів: 
Через ваше невірство.  Бо поправді кажу 
вам: коли будете ви мати віру, хоч як зер-
но гірчичне, і горі оцій скажете: Перейди 
звідси туди, то й перейде вона, і нічого не 
матимете неможливого!  Цей же рід не 
виходить інакше, як тільки молитвою й 
постом. Коли пробували вони в Галілеї, 
то сказав їм Ісус: Людський Син буде ви-
даний людям до рук, і вони Його вб'ють, 
але третього дня Він воскресне.  І тяжко 
вони зажурились. 

Причасники:  Хваліть Господа з небес, 
хваліть Його во вишніх.  Алилуя, Алилуя, 
Алилуя.  

to the multitude, a man came to Him, kneel-
ing down to Him and saying:  Lord, have 
mercy on my son, for he is an epileptic and 
suffers severely; for he often falls into the 
fire and often into the water.  So I brought 
him to Your disciples, but they could not 
cure him.  Then Jesus answered and said:  O 
faithless and perverse generation, how long 
shall I be with you?  How long shall I bear 
with you?  Bring him here to Me.  And Jesus 
rebuked the demon, and it came out of him; 
and the child was cured from that very hour.  
Then the disciples came to Jesus privately 
and said:  Why could we not cast it out?  So 
Jesus said to them:  Because of your unbelief; 
for truly, I say to you, if you have faith as a 
mustard seed, you will say to this mountain:  
Move from here to there, and it will move; 
and nothing will be impossible for you.  
However, this kind does not go out except 
by prayer and fasting.  Now while they were 
staying in Galilee, Jesus said to them:  The 
Son of Man is about to be betrayed into the 
hands of men, and they will kill Him, and 
the third day He will be raised up.  And they 
were exceedingly sorrowful. 

Communion Verses:  Praise the Lord 
from the heavens, praise Him in the highest.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



- 5 - 

 

Марії - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора. 
П’ятниця, 28-го серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Присноді-
ви Марії - Св. Літургія о год. 10:00 рано.  (Після Заамвоної Молитви посвячення зілля і 
квітів.) 
Субота, 29-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 30-го серпня - Св. Літургія - 9:30 рано. 

ОГОЛОШЕНЬ 

ВІДПУСТКА СВЯЩЕНИКА:  Просимо мати на увазі, що Отець Тимофій Храпко буде 
у відпустці від понеділка 10-го серпня до суботи 22-го серпня.  В разі потреби свяще-
ничої обслуги в цей час, просимо вдаватися до Отця Тараса Крочака на число телефо-
ну 403-241-7742. 

DIVINE SERVICES 

Friday, August 14 to Friday, August 28 - Dormition Fast. 
Saturday, August 15 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, August 16 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Tuesday, August 18 - The Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ - Great 
Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.   
Wednesday, August 19 - The Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ - 

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.  

ВІТАЄМО! 

Українська Православна Громада Св. Володимира сьогодні щиросердечно 
вітає Високопреосвященнішого Юрія, Архиєпископа Вінніпегу й Середньої 
Єпархії, Митрополита Канади; Преосвященнішого Іларіона, Єпископа Ед-
монтону й Західної Єпархії; Всечеснішого Прот. Тараса Удода, Канцлера 
Консисторії УПЦК; усіх Всечесніших Отців і Добродійок та всіх учасників 
59–го Всекандського З’їзду Союзу Українців Самостійники Канади!  
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Divine Liturgy - 10:00 АМ.  (Blessing of Fruit follows the Prayer Before the Amvon.) 
Saturday, August 22 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, August 23 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Thursday, August 27 - Dormition of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-virgin Mary - 
Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.   
Friday, August 28 - Dormition of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-virgin Mary - 
Liturgy - 10:00 PM.  (Blessing of Herbs and Flowers follows the Prayer Before the Amvon.) 
Saturday, August 29 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, August 30 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 

ANNOUNCEMENTS 

PRIEST'S HOLIDAYS:  Please have in mind that Fr. Timothy Chrapko will be on holidays 
from Monday, August 10 to Saturday, August 22.  In the event that the services of a priest 
are required during this time, please call Fr. Taras Krochak @ 403-241-7742. 

EDUCATING OURSELVES AND OUR CHILDREN IN GODLINESS:  The Orthodox Chris-
tian Education Commission (OCEC) will be conducting a Church School Teachers’ Workshop  
on Saturday, September 12, 2015 from 8:30 am—4:30 pm at the Annunciation Antiochian Or-
thodox Church (3107 - 40th Street SW).  St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation en-
courages all of her Church School teachers to attend this important Workshop!  For more in-
formation, please contact Joanna Calkins, our Church School Director or Fr. Taras. 

ORTHODOX WOMEN’S RETREAT:  Our 15th annual Orthodox Women's Retreat will be 
held September 18-20, 2015 at Entheos Retreat Centre.  The main speaker for this year’s re-
treat will be Mother Melania from Holy Assumption Monastery Calistoga, CA.  The week-
end theme will be “The Powers & Passions of Our Souls: How our souls were meant to func-
tion, what went wrong, and how to heal it…”.  Registration deadline is September 1, 2015.  
Space is limited, so please register early!  For more information, please contact Joan 
Popowich @ 403-932-7724 or jrpopowichdv@xplornet.com.  Registration forms are available 
at the Cultural Centre information rack or online at http://stvlads.com/
womensretreat.html  

A HEARTFELT THANK YOU:  A sincere thank you to all who, as usual, made our Temple 
Patron Feast Day Dinner so successful with your generous and delicious contributions.  We 

WELCOME! 

St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation today sincerely welcomes His 
Eminence Yurij, Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy, Metropoli-
tan of Canada; His Grace Ilarion, Bishop of Edmonton and the Western Epar-
chy; the Very Reverend Father Taras Udod, Chancellor of the Consistory of the 
UOCC; all Reverend Fathers and Dobrodijkas and all participants of the 59th 
National Ukrainian Self-Reliance League of Canada Convention!  
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are grateful to the keen and eager clean-up volunteers who quickly and efficiently restored 
the kitchen and hall to good order.  Our Congregation Clergy together with our faithful 
guests and all our volunteers celebrated our Temple Patron Feast Day in true community 
spirit.  Thank you to all!  

SOBOR 2015 - DELEGATES:  With the conclusion of SOBOR 2015, St. Vladimir’s Ukrainian 
Orthodox Congregation of Calgary extends it’s sincerest appreciation and gratitude to all of 
our congregation delegates who extended a great deal of sacrifice in order to represent our 
Congregation and Church during SOBOR 2015.  While at Sobor our delegates conducted 
themselves in a respectful and dignified manner, contributing greatly to the future direction 
of our Church and outcome of the Sobor.  Thank you to all of our Sobor Delegates!  

SOBOR 2015 - ELECTIONS:  By the will of SOBOR 2015, the V. Rev. Archpriest Fr. Taras 
Udod was elected as the next Chancellor of the Consistory of the UOCC.  St. Vladimir’s 
Ukrainian Orthodox Congregation of Calgary is also pleased and honoured that her mem-
bers have been elected to various leadership positions in the Church.  These include:  Steph-
ania Luciuk as Member of the Consistory Board of the UOCC; and Paul Amiot and Fr. Tim-
othy Chrapko as members of the Board of Directors of St. Andrew’s College.  Please keep 
these people in your prayers as they endeavour to be good stewards of our Church and her 
component institutions over the next five years! 

FROM READER ANDRIJ KROCHAK:  I wish to express my sincerest thanks and apprecia-
tion to everyone for their kindness, support, messages and prayers throughout my years of 
study away from home! I especially wish to thank you for your expression of best wishes 
through cards and gifts on the occasion of my graduation! It truly means a lot to me and I 
could not achieve anything without your support! Thank you once again and I seek your 
prayers! — Reader Andrij  

DEEPEST SYMPATHIES ARE EXTENDED TO:  Marta Sudyk and family of upon the recent 
repose of her beloved mother Maria Platosz.  May the Merciful Lord ease your sorrow and 
grant His newly reposed servant Maria Memory Eternal – Вічна Пам’ять! 

CONGRATULATIONS are extended to Jean Mekitiak and Mykola Woron, two of this 
year’s Alberta USRL National Awards of Excellence recipients.  They received their awards 
at this year’s National URSL Convention was held in Calgary this past week.  May God 
grant them Many Years—На Многі Літа!  

SINCEREST GREETINGS AND BEST WISHES are extended to Don & Joan Popowich on the 
recent birth of a granddaughter – Alexis Taylor.  May the Lord bless the newly born servant 
of God Alexis Taylor, along with her parents, grandparents and great-grandparents with 
many blessed years - На Многії Літа! 

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  Shauna May and Iaroslav Pankovsky who 
recently celebrated their birthdays; and to Rick & Natalka Sekida and Wayne & Lesia 
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Woloschuk who recently celebrated their 
wedding anniversaries.  May the Lord 
bless them with good health and grant 
them Many Years – На Многі Літа! 

NOTE—BIRTHDAY AND ANNIVER-
SARY GREETINGS: If you wish to have 
your Birthday or Anniversary included in 
or removed from the weekly announce-
ments, please inform Fr. Taras of your re-
quest.  

SADOCHOK REGISTRATIONS:  St. Vla-
dimir's Sadochok is now accepting regis-
trations for summer camp and the 2015-
2016 school term.  For more information 
p l e a s e  c o n t a c t  d i r e c -
tor@ukrainianpreschool.ca.  

HUMANITARIAN AID TO UKRAINE:  
The Ukrainian Canadian Congress contin-
ues to accept 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 Ca-
nadian 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 Funds 
Transfer for donations.  Forms can be found on our website by choosing forms on the right side.  
If you have any questions about the program, please contact our Cultural Centre office. 

* * * * 

COFFEE HOUR 

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

August 2 – Olga Boykiw & Josie Goroniuk  

August 9 – USRL Convention Banquet  

August 16 – Annie Kulmacz & Kathy Sushko  

August 23 – Theresa Klepak & Shauna May  

August 30 – Marj Hnatyshyn, Lea Ann & 
Ihor Triska and Kathy Yuzda  

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! 

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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ПОВЧАННЯ СВ. ІОАННА ЗОЛОТОУСТОГОПОВЧАННЯ СВ. ІОАННА ЗОЛОТОУСТОГОПОВЧАННЯ СВ. ІОАННА ЗОЛОТОУСТОГОПОВЧАННЯ СВ. ІОАННА ЗОЛОТОУСТОГО    

Дивлячись на вашу нечисленність і на те, що зібрання наші дедалі більше 
зменшуються, і журюся, і радію.  Радію за вас, присутніх, журюся за відсут-
ніх.  Ви гідні похвали за те, що й нечисленність присутніх не зменшила ва-
шої ревности й не зробила вас безпечними, а ті тим більше винні, бо навіть 
вашою ревністю не стали трудолюбнішими.  

Чому вас я ублажаю і називаю ревнителями: бо зменшення кількости тих, 
що сюди приходять, зовсім не пошкодило вам, а цих вважаю за нещасних і 
плачу, що жодної користи не принесла їм ваша ревність.  Не послухали вони 
пророка, що каже: Я волів бути погордженим у домі Бога мого, ніж в оселях 
грішників жити (Пс. 83, 11).  Не сказав волів жити в домі мого Бога, перебу-
вати в нім, ані навіть ввійти досередини, а волів бути погордженим — побли-
зу або біля нього.  Любо мені хоч до останніх бути зарахованим, буду вдово-
лений, каже, якщо хоч за поріг увійти вдостоюся, за великий дар матиму, 
якщо хоч до останніх в домі Бога мого зарахують мене.  

Спільного для всіх Владику любов чинить для кожного своїм власним, така
-бо любов.  Люблячий не лише любого любить бачити, і не лише його дім, а 
й сіни, і не тільки сіни дому, а й ґанок і двір.  Він хоч одяг або хоч взуття по-
бачить свого любого, думає, що перед ним він сам.  Такими були пророки.  
Хоч не бачили вони Бога безтілесного, зате бачили Його дім і через нього 
уявляли Його присутність.  Я волів бути погордженим у домі Бога мого, ніж в 
оселях грішників жити.   

Кожне місце порівняно з домом Божим є оселею грішників, назви ти суд чи 
приватний дім.  Бувають і там молитви й моління, але бувають і суперечки, й 
сварки та прирікання і незгоди у справах житейських.  А цей дім (церква) 
від усього цього чистий.  Тому ці суть оселі грішників, а цей є дім Божий.  Як 
пристань, відгороджена від вітрів і хвиль, надає велику безпеку кораблям, 
що входять до неї, так і Божий дім, захищаючи тих, що входять до нього, від 
неспокою житейських справ, як від бурі, дає їм стояти у великій тиші й спо-
кої та слухати слово Боже.  Це місце є налаштуванням до чесноти, училищем 
благочестивого життя, не тільки в час зібрання, коли слухають Писання, ду-
ховні поучення і предстоять шановані отці, а й повсякчас: зайди лише в 
притвір й одразу відкладеш житейські турботи.  Ввійди всередину, й одразу 
якесь духовне віяння обійме твою душу.  Тиша, що в нім панує, трепетно 
твердить і налаштовує до благочестивого життя, збуджує ум, відбирає па-
м'ять про все тутешнє й переносить тебе від землі до неба.  Якщо ж така ко-
ристь тут без зібрання (богослуження), то, коли звучить голос пророків, ко-
ли благовістують апостоли, коли Христос перебуває посеред них, коли 
Отець приймає жертву, коли Святий Дух сповнює духовними радощами, яки-
ми наситившись благами відійдуть звідси ті, що тут перебували!  А відсутні, 
якої вони зазнають шкоди! 
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* * * * * 

In order that you may walk in the way of good and keep the paths of the right-

eous.  For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. 

But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be 

rooted out of it.  (Prov. 2:20-22)  

* * * * * 
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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 

 
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 

 
Mykola Woron - Librarian 

Tel: 403-277-6269 Tel: 403-264-3437 

SADOCHOK (Ukrainian Preschool) 
Ages 3-5 

 
Tasha Drynych & Joanne Inster 

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 

Baptism of the Equal to the Apostles Great Prince Volodymyr 


