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Т. 24. – Ч. 12 — V. 24. – N. 12 

27-ГО ЛИСТОПАДА, 2016 Р.Б. 

23-ТЯ НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

(СВЯТОГО І ВСЕХВАЛЬНОГО АПОСТОЛА 
ФИЛИПА (I СТ.).  ГОЛОС 6.  АПОСТОЛ:  
ЄФ. 2:4-10 [ЗАЧАЛО 220] І І КОР. 4:9-

16 [ЗАЧАЛО 131].  ЄВАНГЕЛІЯ: ЛК. 
10:25-37 [ЗАЧАЛО 53] І ІН. 1:43-51 

[ЗАЧАЛО 5].) 

Тропар Воскресний – Голос 6:  
Ангельські сили на гробі Твоїм і ті, що 
стерегли, умертвіли, і стояла Марія у 
гробі, шукаючи Пречистого Тіла твого.  
Полонив Ти ад, не спокушений ним; 
зустрів єси Діву, даруючи життя.  Гос-
поди, що воскрес із мертвих, слава То-
бі. 

Тропар Апостолу – Голос 4:  Все-
лена прикрашається, Ефіопія радіє, 
наче вінцем красується, тобою просві-
тившись, та врочисто святкує твою па-
м’ять, Филипе богопроповіднику; всіх 
бо ти навчив у Христа вірувати і життя 
завершив гідно Євангелія; тому сміли-
во підносить Ефіопія руки до Бога.  
Моли Його, щоб подав нам велику ми-
лість. 

Кондак Воскресний – Голос 6:  
Життєдавець Христос Бог, животвор-
чою рукою з темряви безодні воскре-
сивши всіх померлих, воскресіння 
подав людському родові.  Він бо є 
Спаситель, Воскресіння, Життя і Бог 
усіх. 

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

Кондак Святому – Голос 8:  
Учень і друг Твій і наслідувач страж-
дань Твоїх, богопроповідник Филип, 
усій вселенній Тебе, Бога, проповіду-
вав.  Його молитвами і Богородиці ра-
ди збережи, Багатомилостивий, від 
беззаконних ворогів Церкву Твою і 
всяке місто. 

SUNDAY, NOVEMBER 27, 2016 

23RND SUNDAY AFTER PENTECOST 

(THE HOLY AND ALL PRAISED APOSTLE 
PHILIP (1ST C.).  TONE 6.  EPISTLE:  EPH. 
2:4-10 [BEGINNING 220] & I COR. 4:9-

16 [BEGINNING 131].  GOSPEL: LK. 
10:25-37 [BEGINNING 53] & JN. 1:43-51 

[BEGINNING 5].) 

Tropar of the Resurrection – Tone 
6:  The angelic powers were at Your tomb; 
and the guards became as dead men; and 
Mary stood by Your grave seeking Your 
Most Pure Body.  You captured hades, not 
being tempted by it; You came to the Vir-
gin, granting life.  O Lord, Who arose from 
the dead, glory to You. 

Tropar to the Apostle – Tone 4:  
The universe adorns itself, Ethiopia rejoic-
es, having been graced as with a crown, 
having been enlightened by you, and radi-
antly celebrates your memory, O eloquent 
preacher Philip; for you taught all to be-
lieve in Christ and fittingly completed your 
life in accordance to the Gospel; therefore, 
Ethiopia boldly lifts up its hands to God.  
Pray that He grant us great mercy. 

Kondak of the Resurrection – Tone 
6:  When Christ God, the Giver-of-life, 
raised all of the dead from the valleys of 
darkness with His life-giving hand; He be-
stowed resurrection on the human race.  
He is the Saviour, the Resurrection, the 
Life and the God of all. 

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

Kondak to the Apostle – Tone 8:  
Your disciple and friend and emulator of 
Your sufferings, the divinely eloquent 
preacher Philip, proclaimed You as God to 
the entire universe.  Through his prayers 
and because of the Theotokos, protect Your 
Church and every city from lawless ene-
mies, O Greatly Merciful One. 
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І нині, і повсякчас, і на віки віків.  
Амінь. 

Богородичний – Голос 6:  Заступ-
нице християн усердная, Молитвенице 
до Творця надійная, не зневаж молитви 
грішників, але прийди швидше як Бла-
гая 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, Бого-
родице.  

Прокимен – Голос 6:  Спаси, Гос-
поди, людей твоїх і благослови насліддя 
Твоє.  

Стих:  До Тебе, Господи, взиваю, Бо-
же мій, не мовчи передо мною.  

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

(Єф. 2:4-10)  Браття...  Бог же, ба-
гатий на милосердя, через Свою преве-
лику любов, що нею Він нас полюбив, і 
нас, що мертві були через прогріхи, 
оживив разом із Христом, спасені ви 
благодаттю, і разом із Ним воскресив, 
і разом із Ним посадив на небесних мі-
сцях у Христі Ісусі, щоб у наступних 
віках показати безмірне багатство бла-
годаті Своєї в добрості до нас у Христі 
Ісусі.  Бо спасені ви благодаттю через 
віру, а це не від вас, то дар Божий, не 
від діл, щоб ніхто не хвалився.  Бо ми 
Його твориво, створені в Христі Ісусі 
на добрі діла, які Бог наперед приготу-
вав, щоб ми в них перебували. 

(I Кор. 4:9-16)  Браття...  Бо я ду-
маю, що Бог нас, апостолів, поставив 
за найостанніших, мов на смерть засу-
джених, бо ми стали дивовищем сві-
тові, і Анголам, і людям.  Ми нерозум-
ні Христа ради, а ви мудрі в Христі; 
ми слабі, ви ж міцні; ви славні, а ми 
безчесні!  Ми до цього часу і голодує-
мо, і прагнемо, і нагі ми, і катовані, і 
тиняємось, і трудимось, працюючи 

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

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.  

Prokeimen – Tone 6:  O Lord, 
save Your people, and bless Your inher-
itance.  

Verse:  O Lord, to You I cry out, O my 
God, be not silent unto me.  

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

(Eph. 2:4-10)  Brethren…  But God, 
who is rich in mercy, for His great love with 
which He loved us even when we were dead 
in sins has made us alive together with 
Christ, by grace you are saved, and has 
raised us up together and made us sit to-
gether in the heavenlies in Christ Jesus, so 
that in the ages to come He might show the 
exceeding riches of His grace in His kind-
ness toward us through Christ Jesus.  For 
by grace you are saved through faith, and 
that not of yourselves, it is the gift of God, 
not of works, lest anyone should boast.  For 
we are His workmanship, created in Christ 
Jesus to good works, which God has before 
ordained that we should walk in them. 

(I Cor. 4:9-16)  Brethren…  For I think 
that God has exhibited us apostles as last of 
all, like men sentenced to death; because 
we have become a spectacle to the world, 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 held in 
honour, but we in disrepute.  To the present 
hour we hunger and thirst, we are ill-clad 
and buffeted and homeless, and we labour, 
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своїми руками.  Коли нас лихослов-
лять, ми благословляємо; як нас пере-
слідують, ми терпимо; як лають, ми 
молимось; ми стали, як сміття те для 
світу, аж досі ми всім, як ті викидки!  
Не пишу це для того, щоб вас осоро-
мити, але остерігаю, як своїх любих 
дітей.  Бо хоч би ви мали десять тисяч 
наставників у Христі, та отців не бага-
то; а я вас породив у Христі Ісусі че-
рез Євангелію.  Тож благаю я вас: бу-
дьте наслідувачами мене! 

Алилуя – Голос 6:  Хто живе під 
охороною Всевишнього, той під покро-
вом Бога небесного оселиться.  

Стих:  Каже він до Господа:  Ти прис-
тановище і захист мій, Бог мій, і я упо-
ваю на Нього.  

Алилуя – Голос 1:  Небеса прослав-
лять чудеса Твої, Господи, й істину Твою 
в церкві святих.  

(Лк. 10:25-37)  І підвівсь ось закон-
ник один, і сказав, Його випробовуючи: 
Учителю, що робити мені, щоб вічне 
життя осягнути?  Він же йому відказав: 
Що в Законі написано, як ти читаєш?  А 
той відповів і сказав: Люби Господа Бога 
свого всім серцем своїм, і всією душею 
своєю, і всією силою своєю, і всім своїм 
розумом, і свого ближнього, як самого 
себе.  Він же йому відказав: Правильно 
ти відповів.  Роби це, і будеш жити.  А 
той бажав сам себе виправдати, та й ска-
зав до Ісуса: А хто то мій ближній?  А 
Ісус відповів і промовив: Один чоловік 
ішов з Єрусалиму до Єрихону, і попався 
розбійникам, що обдерли його, і завда-
ли йому рани, та й утекли, покинувши 
ледве живого його.  Проходив випадком 
тією дорогою священик один, побачив 
його, і проминув.  Так само й Левит на-
дійшов на те місце, поглянув, і теж про-
минув.  Проходив же там якийсь сама-
рянин, та й натрапив на нього, і, побачи-
вши, змилосердився.  І він підійшов, і 
обв'язав йому рани, наливши оливи й 

working with our own hands.  When re-
viled, we bless; when persecuted, we en-
dure; when slandered, we try to conciliate; 
we have become, and are now, as the refuse 
of the world, the offscouring of all things.  I 
do not write this to make you ashamed, but 
to admonish you as my beloved children.  
For though you have countless guides in 
Christ, you do not have many fathers.  For I 
became your father in Christ Jesus through 
the gospel.  I urge you, then, be imitators of 
me! 

Alleluia – Tone 6:  He that dwells in 
the help of the Most High will abide in the 
shelter of the God of heaven  

Verse:  He will say to the Lord:  My help-
er are You, and my refuge.  He is my God 
and I will hope in Him.  

Alleluia – Tone 1:  The heavens, O 
Lord, shall declare Your wonders, and Your 
truth in the church of the saints.  

(Lk. 10:25-37)  And, behold, a certain 
lawyer stood up and tempted Him, saying: 
Master, what shall I do to inherit eternal life?  
He said to him: What is written in the Law?  
How do you read it?  And answering, he said: 
You shall love the Lord your God with all 
your heart, and with all your soul, and with 
all your strength, and with all your mind, and 
your neighbour as yourself.  And He said to 
him: You have answered right; do this and 
you shall live.  But he, willing to justify him-
self, said to Jesus: And who is my neighbour?  
And answering, Jesus said: A certain man 
went down from Jerusalem to Jericho and 
fell among robbers, who stripped him of his 
clothing and wounded him, and departed, 
leaving him half dead.  And by coincidence a 
certain priest came down that way and see-
ing him, he passed by on the opposite side.  
And in the same way a Levite, also being at 
the place, coming and seeing him, he passed 
on the opposite side.  But a certain traveling 
Samaritan came upon him, and seeing him, 
he was filled with pity.  And coming near, he 
bound up his wounds, pouring on oil and 
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вина.  Потому його посадив на худобину 
власну, і приставив його до гостиниці, та 
й клопотався про нього.  А другого дня, 
від'їжджавши, вийняв він два динарії, та 
й дав їх господареві й проказав: Заопі-
куйся ним, а як більше що витратиш, за-
плачу тобі, як вернуся.  Котрий же з цих 
трьох на думку твою був ближній тому, 
хто попався розбійникам?  А він відка-
зав: Той, хто вчинив йому милість. Ісус 
же сказав йому: Іди, і роби так і ти. 

(Ів. 1:43-51)  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 Андрія й Петра.  
Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йо-
му: Ми знайшли Того, що про Нього писав 
був Мойсей у Законі й Пророки, Ісуса, си-
на Йосипового, із Назарету.  І сказав йому 
Нафанаїл: Та хіба ж може бути з Назарету 
що добре?  Пилип йому каже: Прийди та 
побач.  Ісус, угледівши Нафанаїла, що до 
Нього йде, говорить про нього: Ото справ-
ді ізраїльтянин, що немає в нім підступу.  
Говорить Йому Нафанаїл: Звідки знаєш 
мене?  Ісус відповів і до нього сказав: Я ба-
чив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кли-
кав, як під фіґовим деревом був ти.  Відпо-
вів Йому Нафанаїл: Учителю, Ти Син Бо-
жий, Ти Цар Ізраїлів.  Ісус відповів і до 
нього сказав: Через те віриш ти, що сказав 
Я тобі, що під фіґовим деревом бачив те-
бе? 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 підійма-
ються та спускаються. 

Причасники:   Х в алі ть  Гос п о-
да  з  н ебес,  х в алі ть  Йог о  в о  в иш-
н іх .    

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

wine, and set him on his own animal and 
brought him to an inn, and took care of him.  
And going on the next day, he took out two 
denarii and gave them to the innkeeper, and 
said to him: Take care of him.  And whatever 
more you spend, when I come again I will 
repay you.  Then which of these three, do you 
think, was neighbour to him who fell among 
the robbers?  And he said: The one doing the 
deed of mercy to him.  And Jesus said to 
him: Go and do likewise. 

(Jn. 1:43-51)  The next day Jesus de-
cided to go to Galilee.  And 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 of whom 
Moses in the law and also the prophets 
wrote, Jesus of Nazareth, the son of Jo-
seph.  Nathaniel said to him: Can anything 
good come out of Nazareth?  Philip said to 
him: Come and see.  Jesus saw Nathaniel 
coming to him, and said of him:  Behold, 
an Israelite indeed, in whom is no guile.  
Nathaniel said to him: How do you know 
me?  Jesus answered him: Before Philip 
called you, when you were under the fig 
tree, I saw you.  Nathaniel answered him: 
Rabbi, you are the Son of God.  You are 
the King of Israel.  Jesus answered him: 
Because I said to you, I saw you under the 
fig tree, do you believe?  You shall see 
greater things than these.  And he said to 
him: Truly, truly, I say to 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 high-
est.   

Their proclamation has gone out into all 
the earth, and their words to the ends of the 
universe.  Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



Від понеділок 28-го листопада до п’ятниці 6-го січня - Різдвяний Піст 
(Пилипівка) 
Субота, 3-го грудня - Введення у Храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Прис-
нодіви Марії - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.  
Неділя, 4-го грудня - Введення у Храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Прис-
нодіви Марії - Св. Літургія - 9:30 год. Рано. 
Субота, 10-го грудня - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора. 
Неділя, 11-го грудня - Св. Літургія - 9:30 год. рано.  
Понеділок, 12-го грудня - Святого Апостола Андрея Первозванного - Апостол України 
- Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора. 
Вівторок, 13-го грудня - Святого Апостола Андрея Первозванного - Апостол України - 
Св. Літургія - 10:00 год. рано. 
Субота, 17-го грудня - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора. 
Неділя, 18-го грудня - Св. Літургія - 9:30 год. рано.  

ОГОЛОШЕНЬ 

ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДОК відбудеться цього року 4-го грудня о 15:00 г. 
при концертові залі Белла (Bella Concert Hall – 4825 Mt Royal Gate SW).  Ласкаво за-
прошуємо всіх до участі!  

DIVINE SERVICES 

Monday, November 28 to Friday, January 6 - Nativity Fast (St. Philip’s Fast) 
Saturday, December 3 - The Entry into the Temple of the Most Holy Theotokos and Ever 
Virgin Mary - Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, December 4 - Entry into the Temple of the Most Holy Theotokos and Ever Virgin 
Mary - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Saturday, December 10 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, December 11 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
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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.  

РІЧНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ СВ. ВОЛОДИМИРА відбудуться в 
неділю 4-го грудня після Св. Літургії.  Ласкаво просимо, щоб усі члени цієї громади прибули 
на ці важливі збори! 



Monday, December 12 - The Holy Apostle Andrew - Apostle of Ukraine - Great Vespers with 
Litia and Confession - 6:30 PM.  
Tuesday, December 13 - The Holy Apostle Andrew - Apostle of Ukraine - Divine Liturgy - 
10:00 AM. 
Saturday, December 17 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, December 18 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 

ANNOUNCEMENTS 

FR. TIMOTHY IS SERVING IN RED DEER TODAY 

KITCHEN BEE:  Volunteers are required to assist with making Varenyky on Wednesday, No-
vember 30 beginning at 10:00 AM.  Please confirm with Ethel Tacey @ 403-934-4688 
as to your availability to help on these dates.  “Many hands make light work”.  Thank you,—
Ethel. 

UKRAINIAN CAROL FESTIVAL:  The Calgary Branch of the Ukrainian Canadian Congress, 
the Ukrainian Canadian Professional and Business Association of Calgary and Echoes of 
Ukraine presents Calgary’s 20th Annual Festival of Carols on Sunday, December 4th at 3:00 
PM at the Bella Concert Hall Mount Royal University (4825 Mt. Royal Gate SW).  All are in-
vited to this festive event!  

FAMILY ZOOLIGHTS EXCURSION:  St. Vladimir’s Little Lambs, Pathways Jr and Path-
ways Sr. Groups will once again be holding their Zoolights event on Sunday December 4, 
2016.  Dinner and a session will begin at 5:30 pm at the Cultural Centre followed by the Zoo-
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ST. VLADIMIR'S UKRAINIAN ORTHODOX CONGREGATION ANNUAL MEETING will be held on 
Sunday, December 4 following the Divine Liturgy.  All members of this congregation are 
asked to be present at this important meeting! 

The congregation’s Nomination Committee is looking for volunteers to fill various posi-
tions on the Parish Council Executive and various other committees for the continued 
operation of our congregation for 2017.  Please call us to discuss where you wish to 

volunteer.  Joanna Calkins 403 278-0822, Nestor Papish 403 560-1499, Greg Syrnick 
403 246-0610. 

As faithful stewards of God’s Holy House, we have a sacred obligation and responsibil-
ity not simply to volunteer a few extra moments, but rather to humbly and joyfully of-
fer our time, our talents, and our resources back to God in the management and care 
of that which He has given to us.  “Who then is the faithful and wise steward, whom 
his master will set over his household, to give them their portion of food at the proper 
time?  Blessed is that servant whom his master when he comes will find so doing.  

Truly, I say to you, he will set him over all his possessions” (Luke 12:42-44) 



lights excursion.  If you wish to attend, or have any questions, please contact Fr. Timothy @ 
403-700-9947 or fr.t.chrapko@gmail.com  

2017 CALENDAR DATES:  The 2017 Congregation Calendar of Services and Events is cur-
rently being prepared.  All congregation organizations are asked to supply a list of dates and 
events you wish to have included in this calendar to Fr. Taras via e-mail: krochakt@shaw.ca 
no later than Sunday, December 4.  Thank you for your co-operation in this  matter! 

ST. NICHOLAS CONCERT:  A St. Nicholas concert will be on Sunday, December 18.  On this 
day our children will be performing in concert for St. Nicholas.  Everyone is welcome to join 
us at Coffee Hour with the concert to follow.  Our children look forward to entertaining you! 

HELP REBUILD:  As many of you know, our sister church of the Western Eparchy, Sts. Peter 
& Paul Ukrainian Orthodox Church of Thorhild, Alberta was destroyed by fire in February, 
2015.  The parish is in the process of rebuilding their church.  If you are able to support this 
important project, donations may be made and sent to: Sts. Peter & Paul Ukrainian Orthodox 
Church, PO Box 153, Thorhild AB T0A 3J0.  Thank you to all donors for your generous sup-
port! 

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  David McCrank, Oleksa McCrank, Kathy 
Sushko, Lykera Syrnick and Christie Teterenko who recently celebrated their birthdays.  
May the Lord bless them with good health and grant them Many Years – На Многі Літа! 

MEMBERSHIPS:  It’s a few weeks into the 
new Church Year.  Your Parish Council 
wants to remind those who have not yet 
taken the opportunity to pay the 2016 
membership dues to please do so prior to 
the Annual General Meeting on December 
4th to be eligible to vote on the important 
matters that occur at the AGM.  Also, for 
2016 income tax receipts, it’s important 
that payment must be received at the Cul-
tural Centre office by December 31.—Don 
Popowich, President Parish Council  

AUTOMATED FUNDS TRANSFER:  St. 
Vladimir's Congregation now offers Auto-
mated 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.   
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SUNDAY COFFEE HOUR 

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

November 27 – Lori Chomik & Gini-Lynne 
Sovyn  

December 4 – Daria McDonald, Alana 
Preusser & Stella Riesen  

December 11 – Marla Belsheim & Mila 
Gryba  

December 18 – ST NICHOLAS CON-
CERT—Coordinators:  Maryann Kowalsky & 
Michele Faryna  

December 25 – Oksana Golubkova & Ole-
na Pavlyshyna  

We sincerely thank our Coffee Hour hosts 
and volunteers for providing us with this ex-
pression of congregational hospitality and 
the opportunity for extended Christian fel-
lowship!  God bless you for your generosity 
and hospitality! 



SOUTHERN ALBERTA MISSION PROJECT (SAMP):  St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
Congregation sincerely thanks everyone who generously contributed to the Southern Alberta 
Mission Project in the past and humbly requests your continued support of this most worthy 
project by voluntarily donating $75/member in support of this important work of the Church.  
If you wish to donate to this project, please indicate on your offering envelope that this is a do-
nation to the Southern Alberta Mission Project (SAMP) in order that the congregation may 
track the progress of this program. 

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! 

* * * * * 

ON STEWARDSHIP AND THE ORTHODOX LIFE 

PART 3: STEWARDSHIP BLESSINGS  

And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been 
given to me.  Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the 
name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe 
all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the 
age". (Matthew 28:18-20 RSV) 

As one of His last acts while on this earth, Jesus Christ assigned to human beings 
the task of extending the knowledge of God and God’s plan for all time.  Some, like 
the Apostles and their successors, the Bishops of the Church, go forth to preach.  
Others, like the rest of us, He is calling to give of themselves in support this ex-
tending of the Kingdom.  In order to allow this work to flow through these human 
channels, God has placed into our hands the means for this support.  

After all, every good thing of earth was placed here by the bountiful hand of God 
as an expression of His love.  The poor are His.  The cause of the Church is His.  
Gold and silver are His (and he could rain them from heaven if He so chose).  But 
instead of this He has made man His steward.  He has entrusted him with means, 
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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.  



not to be hoarded, but to be used in 
benefitting others.  God has thus made 
human beings the medium, the channel, 
though which to distribute His bless-
ings on earth.  

It was God Himself who planned stew-
ardship as His means to allow human 
beings to become as He is: kind, loving, 
generous, unselfish in character, and 
finally a partner and partaker with 
Christ of the eternal and glorious life 
with Him forever.  

Last week we recalled the centrality of 
the Cross in Orthodox life.  Can we ever 
look at the Cross in which the Son of 
God gave His all for the salvation of all 
humanity – can we ever look at the 
Cross and say, “I have nothing to give”?  

The love of Christ draws us to the Cross in self-sacrifice and self-denial.  The Cross 
is the constant reminder that we are to put off the “old man” and his characteristic 
selfishness.  Rather, the Cross, as the center of our lives, is to bind us to the One 
who died there, and to one another in love and care.  (Source:  http://
www.acrod.org/)  

* * * * * 

ПОЧИНАЄТЬСЯ РІЗДВЯНИЙ ПІСТ: ЯК ПРАВИЛЬНО ПОСТУВАТИ?  

Від 28 листопада до 6 січня включно триватиме Різдвяний піст або Пилипівка. 
В цей час згідно традицій Православної Церкви та церковного Уставу християни 
обмежують себе в їжі, а також намагаються уникати в своєму житті того, що від-
даляє людину від Бога, для того, щоб духовно приготуватися до зустрічі велико-
го свята Різдва Христового.  

Протягом посту християни не повинні вживати в їжу продукти тваринного похо-
дження - м’ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Різдвяний піст відносить-
ся до не суворих постів, а тому за церковним Уставом під час нього може вжива-
тися риба та олія. На час посту ті, хто перебувають у шлюбі, повинні утриматися 
від статевих відносин.  

Є ряд обставин, які дозволяють людині послаблювати свій піст - хвороба, важ-
ка фізична праця, похилий вік, перебування в дорозі. В таких випадках суворість 
посту може бути послаблена - наприклад може вживатися молоко - але для цьо-
го необхідно звернутися за благословенням до священика, разом з яким визна-
чити міру послаблення посту. Також від посту звільняються вагітні жінки, малі ді-
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ти та ті, хто з вагомих причин не має можливості сам обирати, чим йому харчува-
тися - наприклад особи, які перебувають у відрядженні.  

Протягом посту можна вживати продукти рослинного походження - картоплю та 
вироби з неї, різного роду супи та каші, консервовані та квашені овочі (помідори, 
огірки, капусту, тощо), консервовані салати. Не бажано вживати майонез, до 
складу якого входять яйця, але можна вживати різні види харчового маргарину 
(без домішок молокопродуктів). Загалом пісна їжа повинна бути простою та недо-
рогою (наприклад, в наших умовах важко назвати пісними продуктами ананаси 
чи омарів), а її вживання помірним (бо об’їстися можна і печеною картоплею). 

Якщо вас протягом посту запросили на відзначення дня народження або інше 
святкування, пов’язане зі святковим столом, і ви не можете відмовитися - по можли-
вості попередьте господарів про те, що ви дотримуєтеся посту. Якщо цього не мож-
на зробити - намагайтеся їсти тільки ті страви, які дозволені в піст, а якщо таких не-
має - то зовсім небагато тих, які стоять поруч з вами. Під час святкової трапези не 
потрібно без прохання інших самим розповідати про те, що ви постите, привертати 
увагу до цього, або дорікати іншим за недотримання церковних уставів. 

В піст також не потрібно вживати алкогольні напої, особливо міцні - горілку, ко-
ньяк, тощо. Лише у суботу та неділю, а також на свята дозволяється випити тро-
хи вина.  Дотримуючись посту, потрібно пам’ятати, що він відрізняється від зви-
чайного голодування своєю духовною складовою. А тому той, хто постить, пови-
нен більше уваги приділяти своєму духовному життю: молитися в храмі і вдома, 
читати Святе Письмо та християнську релігійну літературу, обмежити все те, що 
відволікає від спілкування з Богом - перегляд телепрограм, слухання радіо, відві-
дування розважальних заходів. Якщо хтось перебуває у сварці чи тримає на ко-
гось гнів - необхідно примиритися з цією особою, бо гріхи гордості, гніву, осуду, 
ненависті, злоби позбавляють того, хто постить, всіх плодів його праці.  

Якщо є можливість, то бажано було б протягом посту щодня бувати у храмі, 
хоча б на короткий час - для того, щоб помолитися і попросити у Бога допомоги 
у проходженні цього духовного і тілесного подвигу. Необхідно також щонеділі бу-
ти зранку на Божественній лі-
тургії, а по можливості відвіду-
вати і інші богослужіння, розк-
лад яких ви можете довідатися 
в самому храмі. Православно-
му християнину протягом пос-
ту також обов’язково потрібно 
прийняти таїнства Сповіді і 
Причастя.  Бажаю всім допо-
моги Божої у постуванні!  Дже-
рело: http://hram.lviv.ua 
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