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Т. 23. – Ч. 38. — V. 23. – N. 38 

29-ГО ТРАВНЯ, 2016 Р.Б. 

5-ТЯ НЕДІЛЯ ПАСХИ  
НЕДІЛЯ ПРО САМАРЯНКУ 

ПІСЛЯ- СВЯТО ПРЕПОЛОВЕННЯ  

(ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА ОСВЯЧЕНО-

ГО, УЧНЯ СВ. ПАХОМІЯ ВЕЛИКОГО 
(368).  ГОЛОС 4-ИЙ.  АПОСТОЛ: ДІЇ 

11:19-26, 29-30 [ЗАЧАЛО 28].  ЄВАН-

ГЕЛІЯ:  ІН. 4:5-42 [ЗАЧАЛО 123].) 

Початок:  Священик:  Благос-
ловенне Царство Отця, і Сина, і 
Святого Духа і нині, і повсякчас, і 
на віки віків.  

Вірні:  Амінь.  
Священик:  Христос Воскрес із мерт-

вих, смертю смерть подолав, і тим, що в 
гробах, життя дарував.  (1 раз)  

Вірні:  Христос Воскрес із мертвих, 
смертю смерть подолав, і тим, що в гро-
бах, життя дарував.  (1 раз)  

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

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

Тропар – Голос 4:  Світлую воск-
ресіння проповідь від ангела почув-
ши, Господні учениці, і прадідне осу-
дження відкинувши, апостолам хва-
лячися,  промовляли:  Знищена 
смерть, Воскрес Христос Бог, дарую-
чи світові велику милість.  

Тропар Преполовення – Голос 8:  
В преполовення празника спраглу душу 
мою напій водами благочестя, до всіх бо, 
Спасе, закликав Ти:  Спраглий нехай 
гряде до Мене і нехай п’є.  Джерело жит-
тя нашого, Христе Боже, слава Тобі. 

Слава Отцю... 

Кондак – Голос 8:  З вірою прийшо-
вши до колодязя самарянка побачила 
Тебе – Воду премудрости, якої напивши-
ся обильно, Царство вишнє наслідувала 

SUNDAY, MAY 29, 2016 

5TH SUNDAY OF PASCHA 
SUNDAY OF THE SAMARITAN WOMAN 

POST-FEAST OF MID-PENTECOST  

(THE VENERABLE THEODORE THE SANCTI-

FIED, DISCIPLE OF ST. PACHOMIUS THE 
GREAT (368).  TONE 4.  EPISTLE: ACTS 

11:19-26, 29-30 [BEGINNING 28].  GOS-

PEL: JN. 4:5-42 [BEGINNING 123].)  

Beginning:  Priest:  Blessed is the 
Kingdom of the Father, and of the Son, and 
the of Holy Spirit, now, and ever, and unto 
the ages of ages.  

Faithful:  Amen.  
Priest:  Christ is risen from the dead, 

trampling down death by death, and on 
those in the tombs, bestowing life.  (1 time)  

Faithful:  Christ is risen from the dead, 
trampling down death by death, and on 
those in the tombs, bestowing life.  (1 time) 

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

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

Tropar – Tone 4:  When the women 
disciples of the Lord learned from the an-
gel the joyous message of Your Resurrec-
tion, they cast away the ancestral curse 
and with gladness told the Apostles:  
Death is overthrown.  Christ God is risen, 
granting the world great mercy.  

Tropar of Mid-Pentecost – Tone 8:  
Having come to the middle of the feast, fill 
my thirsting soul with the waters of piety, as 
You, O Saviour, cried out to all:  Let him who 
thirsts, come to Me and drink!  O Christ 
God, Fountain of our Life, glory to You. 

Glory to the Father... 

Kondak – Tone 8:  With faith the Sa-
maritan Woman came to the well.  She saw 
You, the Water of Wisdom, and drank 
abundantly.  She inherited the Kingdom 
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повік, як приснославна.   

І нині... 

Кондак Преполовення – Голос 4:  
В преполовення законного празника Ти, 
Христе Боже – всіх Творець і Владика, 
до присутніх мовив:  Прийдіть і зачерп-
ніть воду безсмертя.  Тому до Тебе при-
падаємо і вірно взиваємо:  Милосердя 
Твої даруй нам, бо Ти єси Джерело жит-
тя нашого.  

Прокимен – Голос 3:  Співайте Бо-
гові нашому, співайте.  Співайте Цареві 
нашому, співайте.  

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

(Діян 11:19-26, 29-30)  Тими дня-
ми...  Ті, хто розпорошився від переслі-
дування, що знялося було через Степа-
на, перейшли навіть до Фінікії, і Кіпру, і 
Антіохії, не звістуючи слова нікому, крім 
юдеїв. А між ними були мужі деякі з Кі-
пру та з Кірінеї, що до Антіохії прийшли, 
і промовляли й до греків, благовістячи 
про Господа Ісуса.  І Господня рука була 
з ними; і велике число їх увірувало, і на-
вернулось до Господа!  І вістка про них 
досягла до вух єрусалимської Церкви, і 
до Антіохії послали Варнаву.  А він, як 
прийшов і благодать Божу побачив, зве-
селився, і всіх став просити, щоб серцем 
рішучим трималися Господа.  Бо він до-
брий був муж, повний Духа Святого та 
віри.  І прилучилось багато народу до 
Господа!  Після того подався Варнава до 
Тарсу, щоб Савла шукати.  А знайшов-
ши, привів в Антіохію.  І збирались у Це-
ркві вони цілий рік, і навчали багато на-
роду, і в Антіохії найперш християнами 
названо учнів.  Тоді учні, усякий із своєї 
спроможности, постановили послати до-
помогу братам, що в Юдеї жили.  Що й 
зробили, через руки Варнави та Савла, 
пославши до старших. 

Алилуя – Голос 4:  Натягни лука та 

on High and is ever glorified.  

Both now... 

Kondak of Mid-Pentecost – Tone 
4:  When the feast of the Law was half 
over, You said to those present, O Christ 
God, Creator and Master of all:  Come and 
draw the water of immortality.  Therefore, 
we fall down before You and cry out faith-
fully:  Grant us Your compassions, for You 
are the Source of our Life.  

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 a joyful voice.  

(Acts 11:19-26, 29-30)  In those days…  
They who were scattered abroad by the persecu-
tion that rose about Stephen traveled as far as 
Phoenicia and Cyprus and Antioch, preaching 
the Word to no one except the Jews.  And some 
of them were men of Cyprus and Cyrene; who, 
when they had come to Antioch, spoke to the 
Hellenists, preaching the gospel of the Lord Je-
sus.  And the hand of the Lord was with them, 
and a great number believed and turned to the 
Lord.  And the Word was heard in the ears of 
the church in Jerusalem.  And they sent out 
Barnabas, that he should go as far as Antioch; 
who was glad when he had come and had seen 
the grace of God.  And he exhorted all with pur-
pose of heart to remain near to the Lord.  For he 
was a good man and full of the Holy Spirit and 
faith.  And many people were added to the Lord.  
And Barnabas went out to Tarsus to seek Saul.  
And finding him, he brought him to Antioch.  
And it happened to them a whole year they were 
assembled in the church.  And they taught a 
considerable crowd.  And the disciples were first 
called Christian in Antioch.  And the disciples, 
as any were prospered, determined each of 
them to send for ministry to those brothers who 
lived in Judea, which they also did, sending to 
the elders by the hand of Barnabas and Saul.  

Alleluia – Tone 4:  Bend your bow 
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йди щасливо і царствуй по правді, лагід-
но і справедливо.  

Ст их :   Ти полюбив правду і знена-
видів беззаконня.  

(Ін. 4:5-42)  Одного разу, прибуває 
Він до самарійського міста, що зветься 
Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав 
своєму синові Йосипові.  Там же була 
Яковова криниця.  І Ісус, дорогою зморе-
ний, сів отак край криниці.  Було коло 
години десь шостої.  Надходить ось жінка 
одна з Самарії набрати води.  Ісус каже 
до неї: Дай напитись Мені!  Бо учні Його 
відійшли були в місто, щоб купити пожи-
ви.  Тоді каже Йому самарянка: Як же Ти, 
юдеянин бувши, та просиш напитись від 
мене, самарянки?  Бо юдеї не сходяться із 
самарянами.  Ісус відповів і промовив до 
неї: Коли б знала ти Божий дар, і Хто 
Той, Хто говорить тобі: Дай напитись Ме-
ні, ти б у Нього просила, і Він тобі дав би 
живої води.  Каже жінка до Нього: І чер-
пака в Тебе, Пане, нема, а криниця гли-
бока, звідки ж маєш Ти воду живу?  Чи 
Ти більший за нашого отця Якова, що 
нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, 
і сини його, і худоба його?  Ісус відповів і 
сказав їй: Кожен, хто воду цю п'є, буде 
прагнути знову.  А хто питиме воду, що Я 
йому дам, прагнути не буде повік, бо во-
да, що Я йому дам, стане в нім джерелом 
тієї води, що тече в життя вічне.  Каже 
жінка до Нього: Дай мені, Пане, цієї во-
ди, щоб я пити не хотіла, і сюди не при-
ходила брати.  Говорить до неї Ісус: Іди, 
поклич чоловіка свого та й вертайся сю-
ди.  Жінка відповіла та й сказала: Чолові-
ка не маю.  Відказав їй Ісус: Ти добре ска-
зала: Чоловіка не маю.  Бо п'ятьох чоло-
віків ти мала, а той, кого маєш тепер, не 
муж він тобі.  Це ти правду сказала.  Ка-
же жінка до Нього: Бачу, Пане, що Про-
рок Ти. Отці наші вклонялися Богу на цій 
ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те 
місце, де потрібно вклонятись.  Ісус про-
мовляє до неї: Повір, жінко, Мені, що на-

and proceed prosperously, and reign in 
truth, meekness, and righteousness.  

Verse:  You have loved truth and hated 
iniquity.  

(Jn. 4:5-42)  Then He came to a city of 
Samaria, called Sychar, near the parcel of 
ground that Jacob gave to his son Joseph.  
And Jacob's well was there.  Jesus, therefore, 
being wearied with His journey, sat thus up-
on the well.  It was about the sixth hour.  A 
woman of Samaria came to draw water.  Je-
sus said to her: Give me to drink.  For His 
disciples had gone away into the city to buy 
food.  Then the woman of Samaria said to 
Him: How do you, being a Jew, ask a drink 
of me, who am a woman of Samaria?  For the 
Jews do not associate with Samaritans.  Je-
sus answered and said to her: If you knew 
the gift of God, and who it is that says to you: 
Give Me to drink, you would have asked of 
Him, and He would have given you living 
water.  The woman said to Him: Sir, you 
have no vessel, and the well is deep.  From 
where then do you have that living water?  
Are you greater than our father Jacob, who 
gave us the well, and drank of it himself, and 
his children and his cattle?  Jesus answered 
and said to her: Whoever drinks of this water 
shall thirst again, but whoever drinks of the 
water that I shall give him shall never thirst, 
but the water that I shall give him shall be in 
him a well of water springing up into ever-
lasting life.  The woman said to Him: Sir, give 
me this water, so that I may not thirst nor 
come here to draw. Jesus said to her: Go, call 
your husband and come here.  The woman 
answered and said: I have no husband.  Je-
sus said to her: You have well said, I have no 
husband for you have had five husbands, and 
he whom you now have is not your husband.  
In that you spoke truly.  The woman said to 
Him: Sir, I perceive that you are a prophet.  
Our fathers worshiped in this mountain, and 
you say that in Jerusalem is the place where 
men ought to worship.  Jesus said to her: 
Woman, believe Me, the hour is coming 
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дходить година, коли ні на горі цій, ані в 
Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете 
ви.  Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знає-
те, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо 
спасіння від юдеїв.  Але наступає година, 
і тепер вона є, коли богомільці правдиві 
вклонятися будуть Отцеві в дусі та в пра-
вді, бо Отець Собі прагне таких богоміль-
ців.  Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняють-
ся, повинні в дусі та в правді вклонятись.  
Відказує жінка Йому: Я знаю, що прийде 
Месія, що зветься Христос, як Він при-
йде, то все розповість нам.  Промовляє до 
неї Ісус: Це Я, що розмовляю з тобою.  І 
тоді надійшли Його учні, і дивувались, 
що з жінкою Він розмовляв.  Проте жа-
ден із них не спитав: Чого хочеш? або: 
Про що з нею говориш?  Покинула жінка 
тоді водоноса свого, і побігла до міста, та 
й людям говорить: Ходіть но, побачте То-
го Чоловіка, що сказав мені все, що я 
вчинила.  Чи Він не Христос?  І вони по-
виходили з міста, і до Нього прийшли.  
Тим часом же учні просили Його та й ка-
зали: Учителю, їж!  А Він їм відказав: Я 
маю поживу на їдження, якої не знаєте 
ви.  Питали тоді один одного учні: Хіба 
хто приніс Йому їсти?  Ісус каже до них: 
Пожива Моя чинити волю Того, Хто пос-
лав Мене, і справу Його довершити.  Чи 
не кажете ви: Ще чотири от місяці, і на-
стануть жнива?  А Я вам кажу: Підійміть 
свої очі, та гляньте на ниви, як для жнив 
уже пополовіли вони!  А хто жне, той за-
плату бере, та збирає врожай в життя віч-
не, щоб хто сіє й хто жне разом раділи.  
Бо про це поговірка правдива: Хто інший 
сіє, а хто інший жне.  Я вас жати послав, 
де ви не працювали: працювали інші, ви 
ж до їхньої праці ввійшли.  З того ж міста 
багато-хто із самарян в Нього ввірували 
через слово жінки, що свідчила: Він ска-
зав мені все, що я вчинила була!  А коли 
самаряни до Нього прийшли, то благали 
Його, щоб у них позостався.  І Він пере-
був там два дні.  Значно ж більш вони 
ввірували через слово Його.  А до жінки 

when you shall neither worship the Father in 
this mountain nor yet at Jerusalem.  You 
worship what you do not know, we know 
what we worship, for salvation is of the Jews.  
But the hour is coming, and now is, when the 
true worshipers shall worship the Father in 
spirit and truth, for the Father seeks such to 
worship Him.  God is spirit, and they who 
worship Him must worship in spirit and in 
truth.  The woman said to Him: I know that 
Messiah is coming, who is called Christ.  
When He has come, He will tell us all things.  
Jesus said to her: I AM, the One speaking to 
you.  And upon this His disciples came and 
marveled that He talked with the woman.  
However, no one said: What do You seek, or 
why do You talk with her?  The woman then 
left her waterpot and went into the city and 
said to the men: Come see a man who told 
me all things that I ever did.  Is this One not 
the Christ?  And they went out of the city and 
came to Him.  In the meantime His disciples 
were asking Him, saying: Master, eat.  But 
He said to them: I have food to eat which you 
do not know.  Therefore the disciples said to 
one another: No one brought Him anything 
to eat?  Jesus said to them: My food is to do 
the will of Him who sent Me and to finish 
His work.  Do you not say: It is yet four 
months, and the harvest comes?  Behold, I 
say to you: Lift up your eyes and look on the 
fields, for they are white to harvest already.  
And he who reaps receives wages and gath-
ers fruit to life eternal, so that both he who 
sows and he who reaps may rejoice together.  
And in this is the saying true: One sows and 
another reaps.  I sent you to reap that on 
which you bestowed no labor.  Other men 
labored, and you have entered into their la-
bor.  And many of the Samaritans of that city 
believed upon Him because of the saying of 
the woman, who testified: He told me all that 
I ever did.  Then as the Samaritans had come 
to Him, they begged Him that He would stay 
with them.  And He stayed there two days.  
And many more believed because of His own 
word.  And they said to the woman: Now we 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Неділя, 29-го травня - Проводи (Queen’s Park) - о год. 1:00 пополудні. 
Субота, 4-го червня - Вечірня й Сповідь—о год. 6:30 вечора.  
Неділя, 5-го червня - Св. Літургія - о год. 9:30 рано. 
Середа, 8-го червня - Вознесіння Господнє - Вечірня з Літією - о год. 6:30 вечора. 
Четвер, 9-го червня - Вознесіння Господнє - Св. Літургія - о год.10:00 рано. 
Субота, 11-го червня - Вечірня й Сповідь—о год. 6:30 вечора. 
Неділя, 12-го червня - Св. Літургія - о год. 9:30 рано. 

ОГОЛОШЕНЬ 

УВАГА:  місячні збори місцевого відділу Союзу Українок Канади (С.У.К.), які мали ві-

- 6 - 

казали вони: Не за слово твоє ми вже ві-
руємо, самі бо ми чули й пізнали, що 
справді Спаситель Він світу! 

Задостойник:   Ангел звістив 
Благодатній:  Чистая Діво, радуй-
ся, і  ще раз кажу:  Радуйся!  Твій 
Син воскрес на третій день із гро-
бу і  мертвих воздвигнув; люди, ве-
селіться!  

Ірмос:  Світися, світися, Новий Єруса-
лиме, слава бо Господня над Тобою зій-
шла.  Радій нині й веселися, Сіоне, а Ти, 
Чистая, красуйся, Богородице, бо Воск-
рес Народжений Тобою.  

Причасні:  Тіло Христове приймі-
те, і Джерела безсмертного споживі-
те.  

Хваліте Господа з небес, хваліте 
Його во вишніх.  Алилуя, Алилуя, 
Алилуя.  

3амість “Ми бачили Світло Істин-
не ...” (ст. 336), співаємо тропар Пас-
хи раз: Христос Воскрес із мертвих...  (1 
раз)  

На виголос священика – “Слава То-
бі, Христе Боже...” – люди співають:  
Христос Воскрес із мертвих...  (3 рази.)   

І священик виголошує звичайний від-
пуст недільний.   

believe, not because of your saying, for we 
have heard Him ourselves and know that this 
is truly the Christ, the Savior of the world! 

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

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

Communion Verses:  Receive the 
Body of Christ; and taste the Fountain of 
Immortality.   

Praise the Lord from the heavens, praise 
Him in the highest.  Alleluia, Alleluia, Alle-
luia.  

Instead of “We have seen the True 
Light...” (pg. 337), we sing the Paschal Tro-
par once: Christ is risen from the dead...  (1 
time)  

After the priest intones – “Glory to You, 
O Christ our God…” – the people sing:  
Christ is risen from the dead...  (3 times.) 

The priest intones the regular Sunday 
Dismissal.   



дбутися в місяці червні відкликані до наступного місяця.  

DIVINE SERVICES 

Sunday, May 29 - Provody (Graveside Processions - Queen's Park Cemetery) - 1:00 PM. 
Saturday, June 4 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, June 5 - Divine Liturgy 9:30 AM. 
Wednesday, June 8 - Ascension of the Lord - Vespers & Litia - 6:30 PM. 
Thursday, June 9 - Ascension of the Lord - Divine Liturgy at 10:00 AM. 
Saturday, June 11 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, June 12 - Divine Liturgy 9:30 AM. 

ANNOUNCEMENTS 

FR. TARAS IS SERVING IN LETHBRIDGE TODAY. 

NOTE:  the monthly meeting of the local branch of 
the Ukrainian Women’s Association of Canada 
(UWAC), which was to be held in June has been post-
poned to the next month.  

PROVODY—PASCHAL GRAVE PROCESSIONS:  
During the Paschal season we have the beautiful and 
comforting tradition of visiting the graves of our re-
posed loved ones to proclaim the joyous news of 
Christ’s glorious Resurrection.  During this year’s 
Paschal season Provody—Paschal Grave Processions 
will be held at the Orthodox Section at Mountainview 
Cemetery on Saturday, May 28 beginning at 11:00 
AM and at Queen’s Park Cemetery on Sunday, May 
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ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє Причастя, 
як повну спільність у духовному житті, приналежність до одного віросповідання, і 
що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є членами Православної Церкви, 
і які належно підготували себе до цього через молитву, піст і нещодавню Сповідь.  
Після отримання Святого Причастя, ми повинні залишатися в церкві до завер-
шення Літургії.  Наше спілкування починається після того, як ми поцілуємо Хрест 
і отримаємо просфору (Антидор - яку можуть брати усі присутні).  Якщо у вас є 
питання, щодо вищої примітки, або якщо ви хотіли б стати членом Православної 
Церкви, будь ласка, звертайтеся до о. Тараса або о. Тимофія.  

УВАГА:  ДРУГІ КВАРТАЛЬНІ ЗБОРИ Української Православної Громади Св. Володимира від-

будуться в неділю 12-го червня зараз після Св. Літургії.  Ласкаво просимо, щоб усі члени 

цієї громади прибули на ці важливі збори! 



29 beginning at 1:00 PM.  Anyone wishing to have their reposed loved ones’ graves visited 
and blessed at other cemeteries are asked to make arrangements with either Fr. Taras or Fr. 
Timothy before Sunday, June 5. 

PLEASE NOTE:  POTENTIAL TRAFFIC DISRUPTIONS:  The Calgary Marathon is sched-
uled to take place on Sunday, May 29; as a result, there will be traffic restrictions on the 
streets near to our church.  Please take this information into consideration when leaving for 
church on that day. 

GRADUATE AND ACOLYTE RECOGNITION: St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Congrega-
tion is pleased to hold its annual Graduate Recognition and Acolyte Recognition ceremonies 
on Sunday, June 5 following the Divine Liturgy.  If you are graduating from high school, col-
lege, a technical institution, university or trade school or if you know of someone who is, 
please contact Greg Syrnick at 403-461-9771 or gsyrnick@gmail.com with this information as 
soon as possible but not later than Sunday, May 29. 

IMPORTANT SADOCHOK INFORMATION:  Sadochok summer camp dates are July 4-8, 
July 11-15 and August 8-12.  Camps are open to all children between the ages of 3-10 years 
old at a cost of $250/week.  Sadochok is also now accepting registrations for the 2016-2017 
school term.  If you are interested in signing up for summer camp or for Sadochok's 2016-17 
program year, please contact direc-
tor@ukrainianpreschool.ca  

THE UKRAINIAN MUSEUM OF 
CANADA - CALGARY COLLECTION 
GIFT SHOP has just received a lim-
ited number of wooden items, hand-
painted in Petrykivka, Ukraine, each 
signed by the master painter.  Pet-
rykivka painting (Ukrainian decora-
tive folk art) gained worldwide recog-
nition in 2013 when it was included 
in the Representative List of the In-
tangible Cultural Heritage of Human-
ity by UNESCO.  

SINCEREST GREETINGS ARE EX-
TENDED TO:  Katrina Michayluk, 
Milana Polukorova and Brenda 
Zubkow who recently celebrated their 
birthdays.  May the Lord bless them 
with good health and grant them 
Many Years – На Многі Літа! 
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SUNDAY COFFEE HOUR 

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

May 29 – Marlene Mysak & Lesia Woloschuk  

June 5 – Carlanne Poli-Huber & Dianne Pen-
ner  

June 12 – Nataliya Butynets & Nadiya Melny-
chuk  

June 19 – Janet Godwin & Iryna Koval  

June 26 – Rita Irwin & Zena Woron-Quinn  

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! 

NOTE:  THE SECOND QUARTERLY MEETING of St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation 

will be held on Sunday, June 12 following the Divine Liturgy.  All members of this congregation 

are asked to be present at this important meeting! 



SOUTHERN ALBERTA MISSION 
PROJECT (SAMP):  St. Vladimir’s 
Ukrainian Orthodox Congregation 
sincerely thanks everyone who gener-
ously contributed to the Southern Al-
berta Mission Project in the past and 
humbly requests your continued sup-
port 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 offer-
ing envelope that this is a donation to 
the Southern Alberta Mission Project 
(SAMP) in order that the congrega-
tion 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 “Pre-
Authorized Debit” section.   

HUMANITARIAN AID TO UKRAINE:  The Ukrainian Canadian Congress continues to accept 
donations for material assistance to those in need in Ukraine as a result of the unrest there.  Do-
nations can be sent directly to the Ukrainian Canadian Congress (c/o Head Office, 203 – 952 
Main Street, Winnipeg, MB R2W 3P4).  Thank you for your support and help! 

САМАРЯНКА ТА ІСУС ХРИСТОС 

Досить часто людина буває не готова до змін в собі, не здатна відкрити душу для 
діалогу з Богом.  Але раптові події в житті, несподівані чудесні зустрічі можуть стати 
тим першим кроком, завдяки якому відкривається Світло Істини, а Слово Боже стає 
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A NOTE REGARDING COMMUNION – The Holy Orthodox Church understands 
Communion to mean that we have all things in common, sharing an identical Faith, 
and only those who are members of the Orthodox Church and who have prepared 
themselves through prayer, fasting and recent confession may participate in Holy 
Communion.  Following reception of Holy Communion, we should stay in the church 
until the conclusion of the Liturgy.  Our fellowship begins after we venerate the Cross 
and receive the Blessed Bread (Antidoron - of which all may partake).  If you have 
questions concerning the above, or if you would like to become a member of the Or-
thodox Church, please feel free to speak with Fr. Taras or Fr. Timothy.  



вказівною зіркою на життєвому шля-
ху.  Саме таке перетворення ми спо-
стерігаємо в історії зустрічі Ісуса з 
жінкою-самарянкою, описаною в 
Євангелії від Іоанна.  

Зустріч з самарянкою 

Спекотним літнім днем Ісус зі свої-
ми учнями мандрував з Юдеї до Галі-
леї через Самарію.  Зупинившись по-
близу міста Сихар (давня назва Си-
хем), Він залишається біля криниці 
праотця Іакова очікувати учнів, які 
пішли купити їжі.  В цей час по воду 
прийшла місцева жителька, самарян-
ка.  Ісус звернувся до неї, попросив-
ши води, чим викликав у жінки не-
абиякий подив.  В ті часи не тільки 
існувала ворожнеча між юдеями та 
самарянами і точилися запеклі суперечки, хто з них правдивіше розуміє Господа, але й 
розмова чоловіка-юдея з жінкою-іноплеменкою вважалася чимось непристойним.  

Та для Сина Божого не існує різниці між людьми, Він, покликаний для спасіння люд-
ства, читає душу кожного і знаходить слова, що пробуджують Любов і Віру.  Так стало-
ся і того разу.  На здивоване запитання жінки про те, як юдей насмілився заговорити з 
самарянкою, Ісус відповів: “Коли б ти знала дар Божий, коли б ти знала, хто говорить 
із тобою, то ти б попросила Його, а він дав би тобі живої води…” Самарянка не зрозу-
міла глибокої сутності слів Господа і зацікавилася, а де ж в нього вода.  Подальша бе-
сіда прояснила, що мав на увазі Ісус, говорячи про “живу воду”.  І самарянка, яка не 
відрізнялася благочестивою поведінкою, зажадала пізнати правдиву віру.  Палке ба-
жання припасти до джерела живої води йшло з самого серця грішниці.  Жінка вияви-
лася обізнаною про пришестя Месії на ім’я Христос, і Ісус зізнався, що це Він і є.  

Натхненна Істиною, що відкрилася перед нею, самарянка покликала й інших жите-
лів міста, щоб і вони переконалися в тому, що ця людина перед нею і є Месія.  Ісус 
провів з жителями Самарії 2 дні.  За цей час спілкування з Ним докорінно змінило їх 
розуміння Бога, допомогло відкрити душі для справжньої Віри і зробило їх Його учня-
ми.  Самаряни надали Ісусові титул “Спаситель світу”, чим відразу показали глибину 
свого сприйняття Божого вчення.  

Готовність Сина Божого до спілкування з будь-ким незалежно від статі і вірувань, 
Його здатність бачити в душах людей і розпалювати в них вогонь Віри, має стати всім 
нам прикладом.  Ми не можете заздалегідь знати, хто зустрінеться нам на життєвому 
шляху, хто потребує від нас слів підтримки, кому ми допоможемо пізнати Бога.  Але 
відкрита душа й істина Віра в Господа нашого підтримає кожного в благих намірах.  
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Самарянка після зустрічі з Ісусом стала християнкою і разом із синами прийняла му-
ченицьку смерть в 66 році в Римі.  З жінки живцем здерли шкіру і вкинули до колодязя.  
Православна Церква вшановує самарянку в п’яту Неділю після Пасхи та 2 квітня.  

(Source: http://blyzhchedoboga.com.ua/) 

* * * * * 

НАШІ ПЕРШІ КРОКИ В БОЖОМУ ХРАМІ 
Митрополит Іларіон (Огіенко) 

Увійшовши до Храму Господнього, тричі осіняємо себе Хресним Знамен-
ням (цебто тричі хрестимось) із трьома поясними поклонами, проказуючи 
Митареву Молитву: “Боже, будь милостивий до мене грішного!” (Луки 18: 

13).   

Або цю Молитву: “Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене гріш-

ного!” Нехай це буде часта наша молитва як у Церкві, так і поза Нею. 

Увійшовши до Святого Храму, приложіться (поцілуйте) до Ікон, що покла-

дені на Аналойчику (Тетраподі). 

З найдавнішого часу прийнято, щоб вірний, прийшовши до Святого Хра-
му, поставив перед Іконою чи на ставнику воскову свічку, як знак теплоти 
своєї Молитви й чистоти своєї Віри.  Ставляться свічки одна чи кілька в мі-

ру своєї спроможности. 

Хто прикладається (цілує) до Святого Хреста, чи Ікон, чи до Мощей, чи до 
Святого Євангелія, той перше чинить два поясні поклони з Хресним Зна-
менням, і по цьому цілує Ікону, Мощі чи Євангеліє, а по цьому творить тре-

тій поясний поклін із Хресним Знаменням, і тихо відходить. 

(Джерело:  http://godimage.org.ua) 

* * * * * * 

“The candles lit before icons of saints reflect their ardent love for God for Whose 
sake they gave up everything that man prizes in life, including their very lives, as 
did the holy apostles, martyrs and others.  These candles also mean that these 
saints are lamps burning for us and providing light for us by their own saintly liv-
ing, their virtues and their ardent intercession for us before God through their con-
stant prayers by day and night.  The burning candles also stand for our ardent zeal 
and the sincere sacrifice we make out of reverence and gratitude to them for their 
solicitude on our behalf before God.”— + St. John of Kronstadt  
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