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23-ГО СЕРПНЯ, 2015 Р.Б.
12-ТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

SUNDAY, AUGUST 23, 2015
12TH SUNDAY AFTER PENTECOST

(ПІСЛЯСВЯТО ПРЕОБРАЖЕННЯ; СВЯТОГО

(POSTFEAST OF TRANSFIGURATION; THE HOLY

МУЧЕНИКА АРХИДИЯКОНА ЛАВРЕНТІЯ І ІН-

MARTYR AND ARCHDEACON LAWRENCE OF

(258). ГОЛОС 3-ІЙ. АПОСТОЛ: І
КОР. 15:1-11 [ ЗАЧАЛО 158]. ЄВАНГЕЛІЯ:
МТ. 19:16-26 [ ЗАЧАЛО 79].)

3. EPISTLE: I COR. 15:1-11 [BEGINNING
158]. GOSPEL: MT. 19:16-26 [BEGINNING 79].)

Успенський Піст — дозволяється їжа з олією

Dormition Fast — Food with oil is allowed

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

Tropar – Tone 3: Let the heavens rejoice.
Let the earth be glad. For the Lord has
shown strength with His arm. He has trampled 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.

Тропар – Голос 7: Преобразився Ти
на горі, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою за їх спроможністю. Нехай засяє і нам грішним, світло
Твоє повсякчасне. Молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі.

Tropar – Tone 7: You were transfigured on
the mountain, O Christ God, showing Your
Glory to Your disciples as far as they could
endure it. Let Your Everlasting Light shine
on us sinners. Through the prayers of the
Theotokos, O Giver-of-Light, glory to You.

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

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.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

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

Кондак – Голос 7: На горі преобразився єси і ученики бачили славу Твою, Христе Боже, скільки змогли – щоб коли побачать Тебе розп’ятого зрозуміли, що
Твоє страждання було добровільне, і світові проповідували, що Ти єси воістину
Отцівське сяйво.

Kondak – Tone 7: You were transfigured
upon the mountain, O Christ God, and Your
disciples beheld Your Glory as much as they
could bear; so that when they saw You crucified, they would understand that You suffered willingly and preach to the world that
You are truly the radiance of the Father.

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

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

ШІ З НИМ

ROME ALONG WITH HIS COMPANIONS

(258).

TONE
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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 3: Співайте Богові
нашому, співайте. Співайте Цареві нашому, співайте.
Стих: Всі народи, заплещіть руками,
кликніть до Бога голосом радости.

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.

(І Кор. 15:1-11) Браття! Звіщаю ж
вам, Євангелію, яку я вам благовістив,
і яку прийняли ви, в якій і стоїте,
Якою й спасаєтесь, коли пам’ятаєте,
яким словом я благовістив вам, якщо
тільки ви ввірували не наосліп. Бо я
передав вам найперш, що й прийняв,
що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за
Писанням, і що з’явився Він Кифі, потім Дванадцятьом. А потім з’явився
нараз більше як п’ятистам браттям,
що більшість із них живе й досі, а дехто й спочили. Потому з’явився Він
Якову, опісля усім апостолам. А по
всіх Він з’явився й мені, мов якому
недородкові. Я бо найменший з апостолів, що негідний зватись апостолом, бо я переслідував був Божу Церкву. Та благодаттю Божою я те, що є,
і благодать Його, що в мені, не даремна була, але я працював більше всіх
їх, правда не я, але Божа благодать,
що зо мною вона. Тож чи я, чи вони,
ми так проповідуємо, і так ви ввірували.

(I Cor. 15:1-11) Brethren! I declare to you
the gospel which I preached to you, which
also you have received, and in which you
stand; by which you also are being kept safe,
if you hold fast the word which I preached to
you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures; and that He was
seen by Cephas, then by the Twelve. Afterward He was seen by over five hundred
brothers at once, of whom the greater part
remain until this present day, but also some
fell asleep. Afterward He was seen by James,
then by all the apostles. And last of all He
was seen by me also, as one born out of time.
For I am the least of the apostles and am not
sufficient to be called an apostle, because I
persecuted the church of God. But by the
grace of God I am what I am, and His grace
which was toward me has not been without
fruit, but I laboured more abundantly than
all of them; yet not I, but the grace of God
with me. Therefore whether it was I or they,
so we preach, and so you believed.
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Алилуя – Голос 3: На Тебе, Господи,
уповаю, щоб не осоромитися повік.
Стих: Будь мені Богом, оборонцем, і
домом пристановища, щоб спасти мене.

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.

(Мт. 19:16-26) І підійшов ось один, і
до Нього сказав: Учителю Добрий, що
маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав: Чого
звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, крім Бога Самого. Коли ж хочеш
ввійти до життя, то виконай заповіді.
Той питає Його: Які саме? А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу,
не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір, і Люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до
Нього юнак: Це я виконав все. Чого
ще бракує мені? Ісус каже йому: Коли
хочеш бути досконалим, піди, продай
добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь
та й іди вслід за Мною. Почувши ж
юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же
сказав Своїм учням: Поправді кажу
вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне. І ще вам кажу: Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство ввійти! Як учні ж Його це зачули, здивувалися дуже й сказали: Хто ж тоді може
спастися? А Ісус позирнув і сказав їм:
Неможливе це людям, та можливе все
Богові.

(Мt.. 19:16-26) And behold, one came and
said to Him: Good Master, what good thing
shall I do that I may have eternal life? And
He said to him: Why do you call Me good?
There is none good but One, that is, God.
But if you want to enter into life, keep the
commandments. He said to Him: Which?
Jesus said: You shall not murder, you shall
not commit adultery, you shall not steal, you
shall not bear false witness, honour your father and mother, and, you shall love your
neighbour as yourself. The young man said
to Him: I have kept all these things from my
youth up; what do I lack yet? Jesus said to
him: If you want to be perfect, go, sell what
you have and give to the poor, and you shall
have treasure in Heaven. And come, follow
Me. But when the young man heard that
saying, he went away sorrowful; for he had
great possessions. Then Jesus said to His
disciples: Truly I say to you it is difficult for
a rich man to enter into the Kingdom of
Heaven. And again I say to you: It is easier
for a camel to go through the eye of a needle
than for a rich man to enter into the Kingdom of God. When His disciples heard this,
they were very amazed, and said: Who then
can be saved? But Jesus looked upon them
and said to them: With men this is impossible, but with God all things are possible.

Задостойник – Ірмос – Голос 4: Величай душе моя, Господа, що на Фаворі преобразився.

Instead of “It Is Truly Worthy” – Irmos –
Tone 4: Magnify, O my soul, the Lord Who
was transfigured on Tabor.

Ірмос – Голос 4: Різдво Твоє нетлінне
явилося – Бог з утроби Твоєї вийшов, в
плоті явився на землі між людьми пожив.
Тим то, Богородице, ми всі Тебе величає-

Irmos – Tone 4: Your birth-giving was undefiled – God came forth from Your womb
and appeared on earth in the flesh, and
dwelt among men. Therefore, O Theotokos,
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мо.

we all magnify You.

Причасники: Хваліть Господа з небес,
хваліть Його во вишніх.
Господи, в світлі лиця Твого підемо і
Іменем Твоїм радіємо повіки. Алилуя,
Алилуя, Алилуя.

Communion Verses: Praise the Lord
from the heavens, praise Him in the highest.
We will walk in the light of Your countenance, O Lord, and exult in Your Name forever. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
П’ятниця 14-го серпня до п’ятниці 28-го серпня - Успенський Піст.
Четвер, 27-го серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви
Марії - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора.
П’ятниця, 28-го серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви 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
24-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: 23 серпня 2015 року о 3 год. пополудні в Olympic Plaza відбудуться святкування 24 річниці Незалежності України під патронатом
місцевого відділу Конгрес Українців Канади (КУК). Велика святкова програма за участю - Хор Коріння, Тетяна Онищенко, Беата Пасека, Ірина Мельник-Калинович, Гурт
Галичани, і Заслужений Артист України Ігор Богдан. Запрошуємо всю українську
громаду!
НАСТУПНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ СОЮЗУ УКРАЇНОК КАНАДИ відбудуться в неділю 30-го серпня 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
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Friday, August 14 to Friday, August 28 - Dormition Fast.
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
FR. TIMOTHY IS SERVING IN RED DEER TODAY.
24TH ANNIVERSARY OF THE INDEPENDENCE OF UKRAINE: The celebration of the
24th anniversary of the Independence of Ukraine will take place on Sunday, August 23,
2015 at Olympic Plaza sponsored by the local branch of the Ukrainian Canadian Congress
(UCC). This great festive program will include the participation of Korinnya Choir,
Tatyana Onishenko, Beata Pasieka, Iryna Melnyk-Kalynovych, the performing group Halychany and Merited Artist of Ukraine Ihor Bohdan. The entire Ukrainian community is invited!
THE NEXT MEETING OF THE LOCAL UKRAINIAN WOMEN’S ASSOCIATION
BRANCH will be held on Sunday, August 30 following the Divine Liturgy. All members
are welcome and encouraged to attend this meeting!
EDUCATING OURSELVES AND OUR CHILDREN IN GODLINESS: The Orthodox Christian 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 Orthodox Church (3107 - 40th Street SW). St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation encourages all of her Church School teachers to attend this important Workshop! For more information, please contact Joanna Calkins, our Church School Director or Fr. Taras.
“ORTHODOXY 101” - OUR ORTHODOX RELIGIOUS EDUCATION SERIES will resume
it’s sessions on Thursday, September 17 at 7:00 PM at St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox
Cultural Centre (Board Room). Practicing Orthodox Christians understand that learning
about their Holy Faith is an unending process that continues throughout their lives.
“Orthodoxy 101” is an instructional series that is meant to stimulate and encourage this
process of continued growth in Faith and knowledge in “cradle” Orthodox Christians, recent converts to the Faith, as well as those wishing to discover this “Pearl of Great Price” for
the first time. Please join us for this study series. For more information, please contact Fr.
Timothy @ 403-453-5407 or chrapkot@hotmail.com.
ORTHODOX WOMEN’S RETREAT: Our 15th annual Orthodox Women's Retreat will be
held September 18-20, 2015 at Entheos Retreat Centre. The speaker for this year’s retreat
will be Mother Melania from Holy Assumption Monastery Calistoga, CA. The weekend
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COFFEE HOUR
The following people have graciously volunteered 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

theme will be “The Powers & Passions of
Our Souls: How our souls were meant to
function, 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 @ 403-9327724 or jrpopowichdv@xplornet.com.
Registration forms are available at the
Cultural Centre information rack or
online at http://stvlads.com/
womensretreat.html

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!

UKRAINIAN SELF-RELIANCE
LEAGUE (CYC/URSL) NATIONAL
CONVENTION—THANK YOU: A sincere thankyou and appreciation is extended to Greg Faryna and all of the volunteers who assisted him in making this
year’s Ukrainian Self-Reliance League
(CYC/USRL) Convention of the lay organizations of our Church a resounding success! This convention was held in Calgary from
August 5-9 under the banner of “Together as One”. Thank you for your countless volunteer
hours in putting on this major national event! God bless you all!
DEEPEST SYMPATHIES ARE EXTENDED TO: Marusia Stefanyk and family of upon the
recent repose of her beloved mother Ivanka. May the Merciful Lord ease your sorrow and
grant His newly reposed servant Ivanka Memory Eternal – Вічна Пам’ять!
SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO: Mary Charuk, Mary Chernezky, Lesia
Woloschuk and Bob Yanicki who recently celebrated their birthdays; and to Peter & Mary
Charuk, Fr. Timothy & Dobr. Julie Chrapko and Tim & Audrey Michayluk 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 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.
SADOCHOK REGISTRATIONS: St. Vladimir's Sadochok is now accepting registrations for
summer camp and the 2015-2016 school term. For more information please contact director@ukrainianpreschool.ca.
HUMANITARIAN AID TO UKRAINE: The Ukrainian Canadian Congress continues to ac-7-

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!
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.
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.

****
24 РІЧНИЦЯ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ - 24 СЕРПНЯ, 2015
ДУХОВЕНСТВУ ТА ВІРНИМ СВЯТОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ТА УСІМ УКРАЇНЦЯМ НА УКРАЇНІ І ПО ЦІЛОМУ СВІТІ
ХТО СВЯТКУЄ ЦЮ СИМВОЛІЧНУ РІЧНИЦЮ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ - 24
СЕРПНЯ 2015
Благодать Божа привела Україну та всіх її вірних людей до цього священного дня святкування - двадцять четвертої Річниці її виходу із злобної імперії, проголошення її Декларації про Незалежность та довгоочікуваного насолоди свободою, справедливістю та рівністю. Сьогодні наша прабатьківщина
стоїть перед черговою загрозою, яка нависла над її незалежністю - вторгненням терористичних військ, які спонсорує та підтримує, а про це знає
увесь світ, наш сусід, який просто напросто не може змиритися з втратою
свого незаконного панування над нацією людей, які протягом тисячоліття,
були для цього сусіда найглибшої прикладом духовного, культурного та суспільного життя.
Постійна Конференція Українських Православних Єпископів поза межами
України молитовно радіє з цієї знаменної та символічної річниці. В цей день
святкування священного дару свободи, незалежності та суверенітету, ми разом з нашим духовенством та вірними приєднюємося до щирих вітань нашим
братам та сестрам на Україні та усім тим, українського походження, хто роз-8-

сіяні по всьому світу.Україна ніколи не відступала від викликів, що повставали перед нею в продовж всієї історії. Навіть у найважчі часи, коли розмовляти українською мовою загрожувало смертною карою, коли були спроби знищити саму ідею Української Нації, в середині - в підсвідомості людей - їхня
ідентичність залишалася живою і зберігалася, чекаючи щоб повстати з попелу, як повстає Фенікс, щоб стати нацією якою вона є сьогодні. Інші нації світу також пережили такі ж проблеми в час зародження їхньої незалежності,
що стало для них добрим уроком - і так сподіваємося буде з Україною.
Святкуючи, завдяки Всемогутньому Богу, такий великий та цінний дар як
незалежність і суверенітет, ми вкотре переконуємося, що цей дар є в дійсності від Бога. Він буде корисним для нації та людей тільки якщо в повні прийнятий і якщо жити згідно нього та насолоджуватися ним. Отже, ми закликаємо громадян України до пильності в боротьбі за свободу і вживати її з глибоким почуттям відповідальності та без зловживань. Ми закликаємо всіх до
спільного бачення якою повинна бути нація, - нація де всі мають можливість
рости та розвиватися з власної важкої праці в кожному аспекті їхнього життя, без корупції та жадібності, які руйнують нас зсередини.
Пам'ятаючи про велику відповідальність, яка лежить на тих, хто є покликаний урядувати, ми молимося до Христа, який є нашою Дорогою, Правдою
та Життям, та Його Матері і всім Святим за нашого Почесного Президента
України - Петра Порошенка, Уряд та за тих, хто служать у Збройний Силах.
Ми нагадуємо, що їхнім священним обов'язком є керувати та охороняти. Цей
обов’єзок вони виконують з волі Бога - Подателя всякого блага та добрих
дарів - і цей обов’язок повинен бути виконаний так, щоб всі жителі України
мали спокійне і мирне життя, у всьому благочестя і святість - за що ми молимося на кожній Божественній Літургії.
Нехай Богом любива та Богом береженна Україна, продовжує розвиватися
під проводом Святого Духа. Нехай вона буде фортецею Віри та Праведності,
якою її бачили наші святі отці та матері - багато з яких стали мучениками та
приєдналися до Свв. Володимира та Ольги у шляху, який веде до Христа повноти нашого життя. Нехай вона буде землею справедливості, базованій на основі чесної правової системи. Нехай вона буде домом, з якого її
громадяни більше не відчуватимуть необхідність тікати. Нехай вона буде
зразком для всіх країн в світі, що розвиваються.
Ми молимось до Господа Бога за нашу Богом любиву та Богом бережену
Україну, уряд, військо та всю людність її.
† ЮРІЙ,
ЮРІЙ Митрополит
Української Православної Церкви в Канаді
† АНТОНІЙ,
АНТОНІЙ Митрополит
Української Православної Церкви США
Місцеблюститель Української Православної Церкви в Діаспорі
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† ІОАН,
ІОАН Архиєпископ
Української Православної Церкви в Діаспорі
† ЄРЕМІЯ,
ЄРЕМІЯ Архиєпископ
Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки
† ІЛАРІОН,
ІЛАРІОН Єпископ
Української Православної Церкви в Канаді
† АНДРІЙ,
АНДРІЙ Єпископ
Української Православної Церкви в Канаді
† ДАНИЇЛ,
ДАНИЇЛ Єпископ
Української Православної Церкви США
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