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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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Т. 23. – Ч. 14. — V. 23. – N. 14 

13-ГО ГРУДНЯ, 2015 Р.Б. 

28-МА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

(СВЯТОГО ВСЕХВАЛЬНОГО АПОСТОЛА 
АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО (62).  ГОЛОС 3.  

АПОСТОЛ: КОЛ. 1:12-18 [ЗАЧАЛО 250] І І 
КОР. 4:9-16 [ЗАЧАЛО 131].  ЄВАНГЕЛІЯ: ЛК. 
13:10-17 [ЗАЧАЛО 71 - ІЗ 27-ОЇ НЕДІЛІ] І ІН. 

1:35-51 [ЗАЧАЛО 4].) 

Різдвяний піст — дозволяється риба, 
вино та олія 

Тропар – Голос 3:  Нехай весе-
ляться небесні, нехай радуються зе-
мні, бо сотворив державу силою 
Своєю Господь, подолав смертю 
смерть, первістком мертвих став, із 
безодні аду визволив нас і подав 
світові велику милість. 

Тропар – Голос 4:  Як первозванний 
з апостолів і брат верховного, Владиці 
всіх молися, Андрію, мир вселенній 
дарувати, і душам нашим велику ми-
лість. 

Кондак – Голос 3:  Воскрес Ти днесь із 
гробу, Щедрий, і нас вивів Ти із врат сме-
ртних, сьогодні Адам торжествує, і раду-
ється Єва, а разом пророки з патріярхами 
безперестанно оспівують Божественну 
могутність Твоєї влади. 

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

Кондак – Голос 2:  Мужности одноі-
менного Богопроповідника і перво-
званний учеників Спасових, Петрового 
родича прославмо, бо він, як колись то-
го, так нині й нас призиває:  Прийдіть - 
ми знайшли Жаданого.  

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

SUNDAY, DECEMBER 13, 2015 

28TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

(THE HOLY AND ALL-PRAISED APOSTLE AN-

DREW THE FIRST-CALLED (62).  TONE 3.  EPIS-

TLE:  COL. 1:12-18 [BEGINNING 250] & I COR. 
4:9-16 [BEGINNING 131].  GOSPEL:  LK. 13:10-17 
[BEGINNING 71 – OF THE 27TH SUNDAY] & JN. 

1:35-51 [BEGINNING 4])  

Nativity Fast — fish, wine and oil 
allowed 

Tropar – Tone 3:  Let the heavens rejoice.  
Let the earth be glad.  For the Lord has 
shown strength with His arm.  He has tram-
pled down death by death.  He has become 
the First-Born of the Dead.  He has delivered 
us from the depths of hades and has granted 
to the world great mercy. 

Tropar – Tone 4:  As the First-Called of 
the Apostles, and brother of their leader, O 
Andrew, entreat the Master of All, that He 
grant peace to the world and great mercy to 
our souls. 

Kondak – Tone 3:  Today You arose 
from the tomb, О Merciful One, leading us 
from the gates of death.  On this day Adam 
exults as Eve rejoices.  Together with the 
prophets and patriarchs they unceasingly 
praise the divine might of Your Power. 

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

Kondak – Tone 2:  Let us acclaim the 
namesake of courage, the herald of things 
divine, First-Called of the Saviour’s Disci-
ples and kinsman of Peter.  As he of old 
cried out to him, so today he cries to us:  
Come, we have found the desired One.  

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

Прокимен – Голос 3:  Співайте Богові 
нашому, співайте.  Співайте Цареві нашо-
му, співайте. 

Стих:  Всі народи, заплещіть руками, 
кликніть до Бога голосом радости.  

Прокимен – Голос 8:  По всій землі 
лунає голос їх і до краю вселенної слова 
їх.  

(Кол. 1:12-18)  Браття...  Дякуючи 
Отцеві, що вчинив нас достойними 
участи в спадщині святих у світлі, що 
визволив нас із влади темряви й пере-
ставив нас до Царства Свого улюбле-
ного Сина, в Якім маємо відкуплення і 
прощення гріхів.  Він є образ невиди-
мого Бога, роджений перш усякого 
творива.  Бо то Ним створено все на 
небі й на землі, видиме й невидиме, 
чи то престоли, чи то господства, чи 
то влади, чи то начальства, усе через 
Нього й для Нього створено!  А Він є 
перший від усього, і все Ним стоїть.  І 
Він Голова тіла, Церкви.  Він початок, 
первороджений з мертвих, щоб у всьо-
му Він мав першенство.  

(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 

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

Prokeimen – Tone 3:  Sing praises to our 
God, sing praises.  Sing praises to our King, 
sing praises.  

Verse:  Clap your hands, all you peoples.  
Shout to God with а joyful voice.  

Prokeimen – Tone 8:  Their proclamation 
has gone out into all the earth and their 
words to the ends of the universe.  

(Col. 1:12-18)  Brethren…  Give thanks to 
the Father, who has made us meet to be par-
takers of the inheritance of the saints in light  
that He delivered us from the power of dark-
ness and translated us to the kingdom of His 
beloved Son in Whom we have redemption 
and the remission of sins.  He is the image of 
the invisible God, being begotten before all cre-
ation.  For all things in heaven and on earth 
were created by Him, the visible and the invisi-
ble, whether the thrones or dominions or prin-
cipalities or powers, all things were created 
through Him and for Him!  And He is the first 
in all things, everything stands through Him.  
He is the Head of the body, the Church.  He is 
the beginning, the First-born from the dead, 
that He be pre-eminent in all things.  

(I Cor. 4:9-16)  Brethren…  For I think that 
God has exhibited us apostles as last of all, as 
though sentenced to death, because we have 
become a spectacle to the world, to angels and 
to mortals.  We are fools for the sake of Christ, 
but you are wise in Christ.  We are weak, but 
you are strong.  You are held in honour, but we 
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цього часу і голодуємо, і прагнемо, і нагі 
ми, і катовані, і тиняємось, і трудимось, 
працюючи своїми руками.  Коли нас ли-
хословлять, ми благословляємо; як нас 
переслідують, ми терпимо; як лають, ми 
молимось; ми стали, як сміття те для сві-
ту, аж досі ми всім, як ті викидки!  Не 
пишу це для того, щоб вас осоромити, 
але остерігаю, як своїх любих дітей.  Бо 
хоч би ви мали десять тисяч наставників 
у Христі, та отців не багато; а я вас поро-
див у Христі Ісусі через Євангелію.  Тож 
благаю я вас: будьте наслідувачами ме-
не! 

Алилуя – Голос 3:  На Тебе, Господи, 
уповаю, щоб не осоромитися повік.  

Стих:  Будь мені Богом, оборонцем, і 
домом пристановища, щоб спасти мене.  

Алилуя – Голос 1:  Небеса прославлять 
чудеса Твоїх, Господи, і істину Твою в це-
ркві святих. 

(Лк. 13:10-17)  І навчав Він в одній з 
синагог у суботу.  І ось там була одна 
жінка, що вісімнадцять років мала ду-
ха немочі, і була скорчена, і не могла 
ніяк випростатись.  А Ісус, як побачив 
її, то покликав до Себе.  І сказав їй: 
Жінко, звільнена ти від недуги своєї.  І 
Він руки на неї поклав, і вона зараз 
випросталась, і стала славити Бога!  
Озвався ж старший синагоги, обуре-
ний, що Ісус уздоровив у суботу, і ска-
зав до народу: Є шість день, коли пра-
цювати належить, приходьте тоді та 
вздоровлюйтеся, а не дня суботнього.  
А Господь відповів і промовив до ньо-
го: Лицеміре, хіба ж не відв'язує ко-
жен із вас у суботу свого вола чи осла 
від ясел, і не веде напоїти?  Чи ж цю 
дочку Авраамову, яку сатана був зв'я-
зав вісімнадцять ось років, не нале-
жить звільнити її суботнього дня від 

in disrepute.  To the present hour we are hun-
gry and thirsty, we are poorly clothed and beat-
en and homeless, and we grow weary from the 
work of our own hands.  When reviled, we 
bless; when persecuted, we endure; when slan-
dered, we speak kindly.  We have become like 
the rubbish of the world, the dregs of all things, 
to this very day.  I am not writing this to make 
you ashamed, but to admonish you as my be-
loved children.  For though you might have ten 
thousand guardians in Christ, you do not have 
many fathers.  Indeed, in Christ Jesus I became 
your father through the gospel.  I appeal to 
you, then, be imitators of me! 

Alleluia – Tone 3:  І have hoped in You О 
Lord; let me never be put to shame.  

Verse:  Be а God of protection for me, а 
house of refuge, to save me.  

Alleluia – Tone 1:  The heavens, O Lord, 
shall declare Your wonders and Your Truth 
in the assembly of the Saints.  

(Lk. 13:10-17)  And He was teaching in one 
of the synagogues on the Sabbath.  And be-
hold, there was a woman who had a spirit of 
infirmity eighteen years, and she was bowed 
together and was not able to be completely 
erect.  And when Jesus saw her, He called and 
said to her: Woman, you are delivered from 
your infirmity.  And He laid His hands on her.  
And instantly she was made erect, and she glo-
rified God.  And answering, the synagogue 
ruler, being angry because Jesus had healed on 
the Sabbath day, said to the crowd: There are 
six days in which it is right to work.  Therefore 
in them come and be healed, and not on the 
Sabbath day.  And the Lord answered him and 
said: Hypocrite!  Does not each one of you on 
the Sabbath loosen his ox or ass from the stall 
and lead it away, to give it drink?  And ought 
not this woman, being a daughter of Abraham 
whom Satan has bound, lo these eighteen 
years, be loosened from this bond on the Sab-
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цих пут?  А як Він говорив це, засоро-
милися всі Його супротивники.  І ті-
шився ввесь народ всіма славними 
вчинками, які Він чинив! 

(Ів. 1:35-51)  Наступного дня стояв знову 
Іван та двоє з учнів його.  І, поглянувши на 
Ісуса, що проходив, Він сказав:  Ото Агнець 
Божий!  І почули два учні, як він говорив, 
та й пішли за Ісусом.  А Ісус обернувся й 
побачив, що вони йшли за Ним, та й каже 
до них:  Чого ви шукаєте?  А вони відказа-
ли Йому:  Равві перекладене це визначає:  
Учителю, де Ти живеш?  Він говорить до 
них: Ходіть і побачте!  Ті пішли та й поба-
чили, де Він жив, і в Нього той день перебу-
ли.  Було ж коло години десятої.  А один із 
тих двох, що чули від Івана та йшли вслід 
за Ним, був Андрій, брат Симона Петра.  
Він знайшов перше Симона, брата свого, та 
й говорить до нього:  Знайшли ми Месію, 
що визначає: Христос.  І привів він його до 
Ісуса. На нього ж споглянувши, промовив 
Ісус:  Ти Симон, син Йонин; будеш званий 
ти Кифа, що визначає:  скеля.  Наступного 
дня захотів Він піти в Галілею.  І знайшов 
Він Пилипа та й каже йому: Іди за Мною!  
А Пилип із Віфсаїди походив, із міста Анд-
рія й Петра.  Пилип Нафанаїла знаходить 
та й каже йому:  Ми знайшли Того, що про 
Нього писав був Мойсей у Законі й Проро-
ки, Ісуса, сина Йосипового, із Назарету.  І 
сказав йому Нафанаїл:  Та хіба ж може бути 
з Назарету що добре?  Пилип йому каже:  
Прийди та побач.  Ісус, угледівши Нафана-
їла, що до Нього йде, говорить про нього:  
Ото справді ізраїльтянин, що немає в нім 
підступу!  Говорить Йому Нафанаїл:  Звід-
ки знаєш мене?  Ісус відповів і до нього ска-
зав:  Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип те-
бе кликав, як під фіґовим деревом був ти.  
Відповів Йому Нафанаїл:  Учителю, Ти 
Син Божий, Ти Цар Ізраїлів!  Ісус відповів і 

bath day?  And when He had said these 
things, all His adversaries were ashamed.  And 
all the people rejoiced for all the glorious 
things that were done by Him! 

(Jn. 1:35-51)  The next day John again was 
standing with two of his disciples, and as he 
watched Jesus walk by, he exclaimed:  Look, 
here is the Lamb of God!  The two disciples 
heard him say this, and they followed Jesus.  
When Jesus turned and saw them following, 
he said to them:  What are you looking for?  
They said to him:  Rabbi (which translated 
means Teacher), where are you staying?  He 
said to them:  Come and see.  They came 
and saw where he was staying, and they re-
mained with him that day.  It was about four 
o’clock in the afternoon.  One of the two 
who heard John speak and followed him 
was Andrew, Simon Peter’s brother.  He first 
found his brother Simon and said to him:  
We have found the Messiah’ (which is trans-
lated Anointed).  He brought Simon to Jesus, 
who looked at him and said:  You are Simon 
son of John.  You are to be called Cephas 
(which is translated Peter).  The next day Je-
sus decided to go to Galilee.  He found Phil-
ip and said to him:  Follow me.  Now Philip 
was from Bethsaida, the city of Andrew and 
Peter.  Philip found Nathaniel and said to 
him:  We have found him about whom Mo-
ses in the law and also the prophets wrote, 
Jesus son of Joseph from Nazareth.  Na-
thaniel said to him:  Can anything good 
come out of Nazareth?  Philip said to him:  
Come and see.  When Jesus saw Nathaniel 
coming towards him, he said of him:  Here is 
truly an Israelite in whom there is no deceit!  
Nathaniel asked him:  Where did you come 
to know me?  Jesus answered:  I saw you un-
der the fig tree before Philip called you.  Na-
thaniel replied:  Rabbi, you are the Son of 
God!  You are the King of Israel!  Jesus an-
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Від суботи 28-го листопада до середи 6-го січня - Різдвяний Піст (Пилипівка) 
П’ятниця, 18-го грудня - Святого Миколая, Апрхиєпископа Мир Ликійського, Чудо-
творця - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.  
Субота, 19-го грудня - Святого Миколая, Апрхиєпископа Мир Ликійського, Чудотвор-
ця - Св. Літургія - 10:00 год. Рано. 
Субота, 19-го грудня - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора.  
Неділя, 20-го грудня - Св. Літургія - 9:30 год. рано.  
Субота, 26-го грудня - Не Буде Відправлена Вечірня. 
Неділя, 27-го грудня - Св. Літургія - 9:30 год. рано. 

ОГОЛОШЕНЬ 

БУДЕ ВІДПРАВЛЕНИЙ МОЛЕБЕНЬ зараз після сьогоднішньої Св. Літургії.  Цей Мо-
лебень буде відправлений у честь Свято Апостола Андрея Первозванного, апостол 
України та покровителя Ордену Св. Андрея. 

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.  

до нього сказав:  Через те віриш ти, що ска-
зав Я тобі, що під фіґовим деревом бачив 
тебе?  Більш від цього побачиш!  І Він каже 
йому: Поправді, поправді кажу вам:  Відте-
пер ви побачите небо відкрите та Анголів 
Божих, що на Людського Сина підіймають-
ся та спускаються. 

Причасник:  Хваліть Господа з небес, 
хваліть Його во вишніх.   

По всій землі лунає голос їх і до краю 
вселенної слова їх.  Алилуя, Алилуя, Али-
луя.   

swered:  Do you believe because I told you 
that I saw you under the fig tree?  You will 
see greater things than these.  And he said to 
him:  Very truly, I tell you, you will see 
heaven opened and the angels of God as-
cending and descending upon the Son of 
Man. 

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

Their proclamation has gone out into all the 
earth and their words to the ends of the uni-
verse.  Alleluia, Alleluia, Alleluia.  
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DIVINE SERVICES 

Saturday, November 28 to Wednesday, January 6 - Nativity Fast (St. Philip’s Fast) 
Friday, December 18 - Saint Nicholas the Wonderworker, Archbishop of Myra in Litia - Great 
Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.  
Saturday, December 19 - Saint Nicholas the Wonderworker, Archbishop of Myra in Litia - Di-
vine Liturgy - 10:00 AM. 
Saturday, December 19 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, December 20 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Saturday, December 26 - No Vesper Service.   
Sunday, December 27 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 

ANNOUNCEMENTS 

FR. TIMOTHY IS SERVING IN RED DEER TODAY. 

A MOLEBEN will be served immediately following today’s Divine Liturgy in honour of the 
Feast Day of the Holy First-called Apostle  Andrew, Apostle of Ukraine and Patron Saint of 
the Order of St. Andrew. 

ST. NICHOLAS CONCERT:  A St. Nicholas concert will be held today.  Our Church School 
and Sadochok children will be performing for St. Nicholas.  Everyone is welcome to join us 
at Coffee Hour with the concert to follow.  Our children look forward to entertaining you! 

SADOCHOK CHRISTMAS CAMP:  Sadochok is also running an Ukrainian Christmas 
Camp from December 21-23.  Ukrainian Christmas Camp runs from Monday, December 21 
to Wednesday, December 23 (till noon) for children between the ages of 3-10 years old.  
Each day will be filled with Christmas crafts, song, baking and Ukrainian Christmas stories.  
Email director@ukrainianpreschool.ca for more information.  Please register by Friday De-
cember 4, 2015.  Space is limited.  

DEADLINE FOR YEAREND DONATIONS:  Please note—in order for a donation to be in-
cluded in your charitable donation receipt for 2015, such donation must be received by the 
congregation on or before Thursday, December 31, 2015.  Please have in mind that the Gov-

  BAKE SALEBAKE SALEBAKE SALEBAKE SALE 

 TODAY in the Cultural Centre 

Sponsored by Ukrainian Women’s Association of Canada, Calgary Branch (UWAC) 

Come and shop for Homemade Holiday baking!Come and shop for Homemade Holiday baking!Come and shop for Homemade Holiday baking!Come and shop for Homemade Holiday baking!    
-------All proceeds going in support of His Grace, Bishop Ilarion’s Orphanage Project in Ukraine-------    
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ernment of Canada does not allow donations made in January of the new year to be credit-
ed to the previous year.  

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

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://
www.ukrainianpreschool.ca/  or via email director@ukrainianpreschool.ca   

DEEPEST SYMPATHIES ARE EXTENDED TO:  To Elaine Lasko-Wayde upon the recent re-
pose of her beloved husband—Lawrence Wayde.  May the Merciful Lord ease your sorrow 
and grant His newly reposed servants Lawrence.  Memory Eternal – Вічна Пам’ять! 

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  Kay Bilan, Nadia Calkins, Fr. Timothy Chrap-
ko, Marsha Frankiw and Mykola Woron who recently celebrated their birthdays.  May the Lord 
bless them with good health and grant them Many Years – На Многі Літа! 

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

SOUTHERN ALBERTA MISSION PRO-
JECT (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 vol-
untarily 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 Mis-
sion Project (SAMP) in order that the con-
gregation may track the progress of this 
program. 

COFFEE HOUR 

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

December 6 – Daria McDonald, Alana 
Preusser & Stella Riesen  

December 13 – St Nicholas Concert Coor-
dinators:  Michele Faryna & Maryann Kow-
alsky 

December 20 – Marla Belsheim & Mila 
Gryba  

December 27 – Oksana Golubkova & 
Olena Pavlyshyna  

We sincerely thank our Coffee Hour 
hosts and volunteers for providing us with 
this expression of congregational hospitality 
and the opportunity for extended Christian 
fellowship!  God bless you for your generos-
ity and hospitality! 
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HUMANITARIAN AID TO UKRAINE:  The Ukrainian Canadian Congress continues to ac-
cept donations for material assistance to those in need in Ukraine as a result of the unrest 
there.  Donations for such humanitarian aid can be sent directly to the Ukrainian Canadian 
Congress (c/o Head Office, 203 – 952 Main Street, Winnipeg, MB R2W 3P4).  Thank you 
for your support and help!  

ПОСЛАННЯ 
Постійної Конференції Українських Православних Єпископів поза межами України 

На Різдвяний Піст 
 

Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву, та всім вірним дітям Української 
Православної Церкви в Діяспорі і в Укрaїні, 

 

“Піст зціляє хвороби, проганяє диявола, видаляє злі помисли, прояснює розум, 
очищає тіло підносить людину до Престолу Божого.” 

(Св. Афанасій Великий) 
 

Високопреподобні і преподобні отці ! Дорогі брати і сестри! 
 

Слава Ісусу Христу! 
 

Кожного року з великою радістю наша Православна Церква готує своїх віруючих 
до великого свята Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Святитель Хри-
стової Церкви Іоан Золотоустий говорить: “Що день Різдва Христового найважливіший 
серед усіх свят, бо він являється матір’ю усіх свят, не було би Різдва не було би і його 
Воскресіння”.  

За церковним уставом Різдву Христовому передував чотиритижневий піст знаний 
в народі як Пилипівка. Тому церковний устав дивиться на Різдво Христове, як на другу 
Пасху, і так як вірні приготовлялися до Пасхи постом і молитвою, так і Різдвяний піст 
стає для нас християн часом приготування до приходу на землю Спасителя. Cвятий 
Симеон Солунський говорить: “Цей 40-денний піст є подібний до посту Мойсея, що по-
стив сорок днів і ночей та прийняв скрижалі Божих Заповідей. Постімося і ми сорок 
днів і приймемо живе Слово Боже воплочене від Діви і причастимося Його Тіла”. 

Святий Різдвяний піст в нашій Православній Церкві починається 28-го листопада, 
на другий день після дня пам’яті святого апостола Филипа, тому має назву – Пилипів-
ка. Преподобний Анастасій Синаїт у своєму творі каже, що Різдвяний піст має апос-

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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тольське походження і описує таке передання про святого апостола Филипа, “Святий 
апостол Филип перед своєю мученицькою смертю просив у Бога кари на своїх мучите-
лів. Зате, йому було об’явлено, що він за покуту сорок днів по своїй смерті не зможе 
увійти до раю. Тому святий Филип просив інших апостолів, щоб за нього постили про-
тягом сорок днів, а апостоли всім вірним поручили 40-денний піст”. 

Різдвяний піст для нас християн і всіх вірних Церкви Христової є символом моли-
тов і постів старозавітніх патріархів і пророків, що з тугою очікували приходу на землю 
Месії Христа. Різдвяний піст має в своїй основі великий духовний зміст тому, що готує 
нас християн до появи Бога на землі. А взагалі піст, як духовний спосіб вдосконалення 
був відомий людству ще з часів життя перших людей на землі. Заборона споживати 
плід із дерева пізнання добра та зла в земному раю Едемі – це духовний праобраз на-
шого християнського посту, де через приборкання плоті, людина повинна йти до влас-
ної духовної досконалості. 

Піст – це запорука духовного зросту християнина. Можна сміливо сказати, що 
людство завжди відчувало користь від постування і з найдавніших часів пронесло в 
собі усвідомлення того, що чесний піст приносить людині велику фізичну і духовну ко-
ристь. За вченням Церкви, тілесний піст повинен обов’язково супроводжуватися пос-
том духовним. Пам’ятаймо, що час Різдвяного посту, в який ми вступаємо, це для кож-
ного з нас час духовної боротьби, в якій беруть участь і душа, і тіло. Душа бере участь 
через ревнішу молитву, щире покаяння і правдиве виконання християнських чеснот. 
Без умертвлення тіла неможе бути духовного посту. Cв. Василій Великий говорить: 
“Наскільки відіймеш від тіла – настільки додаси своїй душі блиску та духовного здоро-
в’я. Бо не збільшенням сили в нашому тілі, а витривалістю душі й терпеливістю в прик-
рих досвідах здобуваємо силу проти невидимих ворогів”. А також правдивий піст зміц-
нює наше здоров’я, вгамовує нашу плоть, очищає нашу душу і спрямовує нас до Бога. 
Піст – це духовні крила, котрими ми християни перемагаємо сатанинську присутність 
та духовно підносимось на небеса. Через піст Господь говорить з нами, вчить нас покі-
рності та святості. 

Нехай любов до Господа нашого Ісуса Христа будe для нас тією спонукаючою си-
лою, щоб і цього року ми належним чином провели цей Різдвяний піст і приготовили 
наші душі і серця до гідної зустрічі празника Різдва Христового 

 

З архипастирським благословенням,  
 

† ЮРІЙ, Митрополит 
Української Православної Церкви в Канаді 

 

† АНТОНІЙ, Митрополит 
Української Православної Церкви в США 

Місцеблюститель Української Православної Церкви в Діяспорі 
 

† ІОАН, Архиєпископ  
Української Православної Церкви в Діяспорі 

 

† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ  
Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки 

 

† ІЛАРІОН, Єпископ  
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Української Православної Церкви в Канаді 
 

† АНДРІЙ, Єпископ 
Української Православної Церкви в Канаді 

 

† ДАНИЇЛ, Єпископ 
Української Православної Церкви в США 

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 


