
Moleben to the 
Mother of God 

 

              Sunday  April 28, 2019 

Душпастирі: 
о. Янко Колошняї 

Резиденція тел: 306-244-2604 
chan.skeparchy@sasktel.net 

Диякон Мирон Ямнюк 

Pastoral Team: 
Very Rev. Janko Kolosnjaji 
Residence tel: 306-244-2604 
chan.skeparchy@sasktel.net 

Deacon Myron Yamniuk 

CATECHETICAL PROGRAMS:                              
See inside for specifics 

BAPTISM:   By appointment                                       
(Pre-Baptismal preparation) 

CONFESSIONS - СПОВІДЬ:                               
30 minutes before Liturgy  

MATRIMONY: By appointment                   
(one year in advance) 

FUNERALS: By arrangement 

VISITATION OF THE SICK:   
Call any time 

HOLY COMMUNION AT HOMES:  
First Friday of the month 

DIVINE LITURGY 

       Sunday:   10:00 a.m.  

10:00 a.m. 

      Daily:         8:00 a.m. 



    Schedule for Sundays 

THOMAS  SUNDAY  (10:00 a.m.) April 28th (English)

 Readers:    I.B.  (Uk.6)   
  Sydney Hiebert (Eng.6) 

 Cantor: Curtis Hiebert  

 Sacristan:  Alex Komarnicki 

 Ushers: John Luby & John Bomok 

   Altar Servers:  Please Volunteer 

SUNDAY  (10:00 a.m.) May 5th (Bilingual)

 Readers:    Lesya Krushelnytska (Uk.11) 
  Natalie Reed (Eng.11) 

 Cantor: Curtis Hiebert 

 Sacristan:  David Nahachewsky 

 Ushers: 

   Altar Servers:  Please Volunteer 

  SUNDAY  (10:00 a.m.) May 12th (Ukrainian)

 Readers:    Olya Kowaluk (Uk.18)  
  Alexa Kowaluk (Eng.18) 

 Cantor: Nadia P. / Nissa Baran 

 Sacristan:  Mike Luczka 

 Ushers: Leonard P. /John & Maria Kowaluk

   Altar Servers:  Please Volunteer 

 

У Великодньому часi, по церквах в Епархiї 

переводиться спецiаяльна збiрка, яку вiрнi 

жертвують для своїх  священослужителiв, так 

звана “Дар Любови”. Для того можете вжити 

ковертку  «Великодний Дар», або іншу ковертку 

зазначивши “Дар Любови”.  

At Easter time a “Dar Lubovy” donation can be made 

that is intended for your Pastor and Bishop. Please 

use the special envelope “Easter Offering” or any 

other envelope by proper marking.   

 Нехай Воскреслий Христос 

Своєю любов'ю та всіма 
дарами Святого Духа, 

необхідними  для спасіння. 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!  

May the peace and  
grace of the Risen Christ 

descend upon you! 
Holy and Happy Easter! 

Christ is Risen! 
Indeed He is Risen ! 

Вітаємо всіх гостей, приятелів та рідних, які 
зєдналися сьогодні  разом брати                   

участь в цій Службі Божій. 

 Нехай наш Господь благословить 
Вас і Вашу родину! 

 We extend our welcome to all guests, 
friends, visiting relatives  and                            

parishioners  in  celebrating this                                
Divine Liturgy together.  

   For the sake of  His  sorrowful Passion,  
Have mercy on us and on the whole world. 

O Blood and Water, which gushed 
forth from the Heart of Jesus as a 

fountain of  Mercy for us,                                    
I trust in You!  

Задля болючих Його терпінь,                       
май Милосердя над нами                                     

і  цілим світом. 
О Крове і Водо, що виплила з 

Найсвятішого Серця Ісусового як 
цілюще джерело Милосердя для 
нас, на Тебе я уповаю і в Тобі всю 

свою надію покладаю!                                                                                
Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю! 

Ісусе, уповаю                  

на Тебе  

ТОМИНА НЕДІЛЯ – THOMAS SUNDAY 

«Щасливі ті, які не бачили, і 
увірували!» 

 “Blest are they who  have not 
seen and have  believed.”                                          
                John 20: 29 

 

Moleben to the Mother of God 

During the month of May there is 
Moleben every Wednesday and Friday 

at 7:00 p.m. 
 



 

ВЕЛИКДЕНЬ / EASTER SUNDAY, April 28th:  Resurrection Matins & Easter D. Liturgy                         
 7:00 a.m.   Воскресна Утреня і Празнична Божественна Літургія    (Ukrainian) 
    Освячення Пасок - Blessing of Easter food  (Julian / Юліянський календар )                              

ТОМИНА НЕДІЛЯ  /  THOMAS  SUNDAY, April 28th                                           

10:00 a.m. Divine Liturgy /Свята Літургія (English)  

Baptismal  Sunday - during the Divine Liturgy , we welcome into our Church  Community: 
                             Anna Alexandra Dueck

Emma Bryksa   
            Lexi  Lopinski                          

ПОНЕДІЛОК - MONDAY, April 29th    

 8:00 a.m. NO DIVINE LITURGY  

   ВІВТОРОК -  TUESDAY, April 30th 

       8:00 a.m. +Kathleen Rose Logel ………………………………………....….Estate of K.R. Logel 

 СЕРЕДА - WEDNESDAY, May 1st  

        8 :00 a.m.         Birthday Blessings for Slavka S. …………………………………..……………..family 

         7:00 p.m.   

 ЧЕТВЕР - THURSDAY, May 2nd 

        8:00 a.m           Health of UCWLC members 

П’ЯТНИЦЯ / FRIDAY, May 3rd (Julian / Юліянський календар ) 

       8:00 a.m. +Kathleen Rose Logel ………………………………………....….Estate of K.R. Logel 

       7:00 p.m.   

СУБОТА / SATURDAY, May 4th  

       11:00 a.m. First  Reconciliation / Перша  Сповідь

НЕДІЛЯ  /   SUNDAY, May 5th:  Sunday of  Myrrh-Bearing Women; Неділя Мироносиць

10:00 a.m. Divine Liturgy /Свята Літургія (Bilingual)   

                                  First Holy Communion / Перше Урочисте Святе Причастя 

                                  St. George’s Praznyk 



ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 
Високопреосвященним і преосвященним владикам,всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, 

преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам  Української Греко-Католицької Церкви 

Христос воскрес!  

Від раннього ранку чуваймо 
і, замість мира, пісню принесім Владиці, 

і Христа побачимо - правди Сонце, 
що всім життя освітлює. 

Пісня 5 Канону Воскресної утрені 
Beloved in Christ! 

Дорогі в Христі! 

 

Сьогодні небо і земля, ангели і люди проголошують на весь всесвіт найповніший вияв істини: 

Христос воскрес! Силу цього привітання відчуває кожен із нас, від наймолодшого до найстаршого, 

відповідаючи: воістину, насправді, дійсно Христос воскрес! Усіма мовами ми цю істину урочисто 

сповіщаємо словами пасхального Євангелія: «...і ми славу його бачили, - славу Єдинородного від Отця, 

благодаттю та істиною сповненого» (Ів. 1, 14). Усі ми піднесені невимовною радістю і оживлені 

Воскресінням Христовим - Він бо воскресає і живе для того, щоб жили і воскресали в Ньому та разом 

із Ним і ми. 

Від раннього ранку чуваймо і, замість мира, пісню принесім Владиці... 

Сяйво воскресіння Сонця правди першими побачили жінки-мироносиці серед темряви ночі 

розчарування, зневіри і страху. Зі сльозами на очах несуть миро для померлого і журяться, хто їм 

відкотить великий камінь від входу до гробу. Кожен із нас, переживши смерть і похорон близької 

особи, може зрозуміти, з яким болем у серці жінки-мироносиці йдуть провести в останню путь свого 

Вчителя. Проте натрапляють на іншу, неочікувану істину. Ангел у білому одязі їм сповіщає: «Не 

жахайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його 

були поклали» (Мр. 16, 6). 

Наша Пасхальна утреня закликає нас «чувати», тобто прокинутися зі сну і відкритися на 

несподіване Боже. Чувати тут означає бути чутливими до того, що є правдивим, справжнім та 

істинним: чувати, щоб пізнати Істину; чувати, щоб не дати себе одурити тому, що фальшиве та 

оманливе; чувати, щоб зустріти Воскреслого. Його сяйво виявляє нам правду про себе, про те, чого 

варті наші зусилля, праця і страждання, чого варте наше діло як Церкви, громади і всього народу. 

Правда, що Христос воскрес, є такою ж дійсною і певною, як і те, що сонце зійде і ніч поступиться 

місцем дневі. Воскресіння Христа, як Сонця правди, нам «життя освітлює» - показує нам не лише 

справжній зміст пошуку мироносиць, а й сенс життя, страждань і навіть смерті кожної людини: ми 

сотворені для воскресіння в Христі і наше земне життя є чуванням-очікуванням цього воскресіння. 

Хай слова псалмоспівця стануть нашою піснею у світлі Воскресіння: «Співайте Господеві нову пісню, 

співайте Господеві, уся земле! Співайте Господеві, благословіть його ім'я; звіщайте день у день його 

спасіння» (Пс. 96, 1-2). 

...І Христа побачимо - правди Сонце... 

Ми живемо у світі культури фейків і неправди, фальшивих продуктів і облудних ідеологій. Настала 

епоха постправди, коли дійсність наче твориться для чиїхось приватних інтересів, «на замовлення», 

незалежно від того, що насправді відбувається з цілими народами, культурами та поодинокими 

особами. 

Правда для сучасної людини перестає бути цінністю. Тому кожен християнин, який вірить, що 

Христос воістину воскрес, повинен спитати себе самого: чи істина для мене важлива? Чи, можливо, я 

деколи нехтую правдою, бо мені комфортніше жити без неї, не турбуватися її пошуком? Чи я вмію 

сказати собі правду про власне життя і свої недоліки, а не приписую їх іншим і скидаю на інших свої 

гріхи? 

Нинішнє середовище життя серед «підробок та обману» є ніччю для людства і, фактично, 



вмиранням і погребінням людського духу. Бо без правди людина гине, як квітка без сонця. Пророк 

Ісая напоумляє про таке лихо, кажучи: «Горе тим, що зло добром звуть а добро - злом; що з пітьми 

роблять світло, а зо світла - пітьму; що гірке роблять солодким, а солодке гірким! Горе тим, хто у своїх 

очах мудрі та перед собою самими розумні!» (Іс. 5, 20-21). 

Святкувати Пасху, Воскресіння Господнє, серед такої ночі означає бути служителем Істини, 

світочем Сонця правди - Христа, що освітлює нам життя. Приклад жінок-мироносиць є закликом до 

всіх нас шукати воскреслого Спасителя. Миро, яке вони несуть, щоб помазати тіло покладеного до 

гробу Ісуса, - це символ нашого особистого обов'язку шукати правду і йти до неї, їй служити і про неї 

свідчити перед могутніми світу цього, навіть ризикуючи власним життям. Свідчити істину - це 

пасхальне покликання кожного християнина. 

Правда має власну силу, яка перемагає брехню так само звитяжно, як Христос подолав смерть, 

як світло усуває темряву, а сонце виганяє рештки ночі. Коли матимемо відвагу жити в правді, то 

станемо свідками сили Воскресіння Христового, побачимо, що її треба не так боронити, як, радше, 

показувати власним життям, за прикладом мироносиць, які запевняли апостолів про воскресіння 

Ісуса, навіть коли ті не йняли віри. 

...Що всім життя освітлює 

Ми, як народ, часто відчуваємо на собі вбивчу силу неправди. У нас крали і далі крадуть правду 

про наше минуле. Нам накидали і далі накидають фальшиві ідеології, щоб зруйнувати наше 

сьогодення. Нас обманювали і далі обдурюють у час передвиборчих перегонів, щоб украсти наше 

майбутнє. Війна, яку веде наш народ, насправді є війною з нічим іншим, як із неправдою, брехнею 

та всім, до чого вона призводить у житті людини і суспільства, у міждержавних відносинах і в самому 

існуванні світової спільноти. 

Ось чому таким важливим для нас є благовіст у день Пасхи: Христос воістину воскрес! Наука 

нашого Господа і Вчителя є для нас світилом і дороговказом. Адже боротьба з неправдою 

починається в глибині людського серця. Верховний апостол Петро закликав: «Очистивши послухом 

правди душі ваші для братньої нелицемірної любови, любіть гаряче один одного щирим серцем, 

відроджені наново не з тлінного насіння, а з нетлінного: словом Божим живим і вічним» (1 Пт. 1, 22-

23). 

Живімо, отже, у світлі Воскреслого, перед яким жодна темрява і неправда не можуть встоятися. 

Вірмо в Христову істину і служімо правді в усіх сферах людського життя - і Україна, її народ будуть 

непереможні. Усяке діло, що збудоване на брехні, завалиться, як це колись сталося з комуністичною 

імперією зла. Будуймо нашу державу на істині та правді, хоч би якою гіркою і важкою вона нам 

видавалася. Воскреслий Христос має силу освітити наше життя та воскресити нас до нового майбуття. 

Саме сьогодні у світлі справжньої Істини-Христа нам треба пізнавати своє минуле і з довірою до 

воскреслого Спасителя впорядковувати своє теперішнє. Саме тепер силою Його перемоги над 

брехнею будуймо своє майбутнє - не примарне, темне чи сумне, а просвітлене і радісне, у повноті 

життя, яке маємо в Господі. 

Дорогі в Христі браття і сестри! У цей світлий, радісний день прагну привітати всіх вас із Пасхою 

Господньою. Нехай світло Христа - Сонця правди - просвічує кожного з вас до відповідального 

служіння істині та дає вам відвагу і витривалість перед темною брехнею лукавого. Усім, в Україні й на 

поселеннях сущим, засилаю свої щирі молитви і сердечні вітання. Нашим воїнам, що на передовій, та 

їхнім сім'ям, вимушено переселеним особам і мешканцям окупованих територій, полоненим і 

в'язням сумління, молодим і старшим, здоровим і немічним - кожному з вас бажаю радості життя, 

поставленій на правді про Божу безмежну любов до нас. Обіймаю вас батьківською любов'ю і щиро 

бажаю вам благословенних Великодніх свят, смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості! 

Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа 

нехай будуть з усіма вами! 

Христос воскрес! Воістину воскрес! 

 +Святослав 



Your Return Gift  to God :  
     Last  Sunday & Feast Days Collection  .....................................….......................    $     920.00 
      Open Collection ……………………….……….....……...………..........................  $       40.00 

Automatic Debits ………………………………………………………………….. $       95.00  
     Vigil Lights …………………………………...…………………............................ $       76.00 

Meetings & Events - Сходини та Події 

Apr   28  (Sun) Thomas Sunday ( Gregorian Calendar) 

Apr   28 (Sun) RESURRECTION OF JESUS CHRIST / ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ  (Julian Calendar) 

May    4 (Sat) First Confession/Перша Cповідь 
May    5 (Sun)  First Holy Communion / Перше Урочисте Святе Причастя  

May    5 (Sun)  St. George’s Praznyk & Spilne Sviachene 

May 23  (Thu)    Eparchial Convention, Steak Night Fundraiser at the Longbranch, Ramada 

May 25   (Sat) Sacred Sound Concert,  Cathedral Fundraiser   

Jun      2 (Sun) UCWLC Appreciation Meeting  after Divine Liturgy 

Jun      2 (Sun)     UCBC Monthly meeting after Divine Liturgy 

Jun      8 (Sat) Divine Liturgy –Sorokousty (5) 

Jun      9 (Sun) PENTECOST / ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

Jun      9 (Sun) UCBC Bishop Roborecki Tag Day at Cathedral 

Jun   16 (Sun) Cemetery service at Woodlawn cemetery at 3:30p.m. 

Jun   11 - 14 Clergy Retreat 

Jun   13 (Thu) Steak Night , Cathedral Fundraiser  at  Gordie Howe Center 

Jun   23 (Sun) Cemetery service at Hillcrest cemetery at 3:30p.m.  

Jul    19 - 28 St. Volodymyr Camp  at St. Volodymyr Eparchial Park 

Jul    28 (Sun) UCBC Bishop Roborecki Branch - St. Volodymyr Praznyk at Park 

Sep  22 (Sun) Parish Fall Supper 

SOCIAL JUSTICE COMMITTEE UPDATE 
Please continue to help and support these ongoing or upcoming programs. 

Fashion Show Plus 

So many of our youth and adult Parishioners have been working hard to prepare for the Fashion Show on May 2 at 6:30 pm in 

the St. George’s Cathedral Auditorium.  Please, please come and support our Youth.  

This is a Fashion Show Plus.  There will be other presentations.  Representatives from our partners in Sambir, Ukraine and 

Guadalupe Parish will join our Youth at the Fashion Show. 

Food Hamper Donations 

The food bag donations to our hamper at the Church entrance are low.  Please share canned and dry goods with our less for-

tunate neighbours.  We are blessed that Guadalupe has a neighbourhood distribution program for such food that we collect. 

VOLUNTEER OPPORTUNITIES 

We have many opportunities for volunteer programs if you wish to be involved.  Contact Gerald Seniuk or Victoria Marko or 

Teresa Bodnar-Hiebert if you can help with programs such as the Friendship Inn (serving lunch) or the Prison Ministry (various 

opportunities to help).  There are two new opportunities to volunteer.  One is Habitat for Humanity's Family Fun Day on June 

15.  The other is as a member of our joint committee with the other two Eastern Rite Churches in Saskatoon (Syrian and Indi-

an).  Mike Luczka will represent Parish Council on the committee, but we hope a Parishioner will volunteer to be a member. 

GUADALUPE - Watch for news soon about an exciting new program with our friends at Guadalupe Parish.  



2019 ANNUAL EPARCHIAL APPEAL 

This weekend marks the kick-off to our 2019 and 5thAnnual Eparchial Appeal. The Appeal 
will run to June 9th, 2019.  
Our theme for this year is “Whoever Sows Generously, Reaps Generously”.  We already know that our Ukrain-

ian Catholic Faithful in our Eparchy indeed sow generously in all aspects of their life. We are humbly and            

respectfully asking you to share a small portion of the fruits of your labor to help promote our Faith and our 

Ukrainian Catholic Church in Saskatchewan. As in past years, the funds raised in the 2019 Annual Eparchial 

Appeal will go towards funding the costs of the programs offered through our Eparchial Ministries.   

Over the next few weeks, you will have the opportunity to learn more about our Eparchial Ministries and how 

they contribute to create Vibrant Parishes as a place to encounter the Living Christ.  Next week the 2019 Annu-

al Eparchial Appeal Video will demonstrate just how important it will be to earn your support of the Appeal 

and the Eparchial Ministries programs.   

In the next week or so, you will be receiving your Annual Eparchial Appeal Letter Package in the mail, which 

will contain detailed information on the various Eparchial ministries and programs supported by the 2019          

Appeal. As it has in the last four years, your gift to the 2019 Appeal will make a significant difference, and will 

serve as a powerful witness of God’s love and mercy  

The 2019 Annual Eparchial Goal is set at $250,000. Each Parish in the Eparchy is assigned an Eparchial           

Appeal goal based on the number of parish families in the Parish.  This may seem like a big number, however, when broken 

down to an amount per each Parish Family in the Eparchy, it amounts to slightly less than $100 per each Parish Family. 

We have added a new twist to the 2019 Annual Eparchial Appeal.  We wish to reward those Parish families that share their 

resources at the higher level.  For example, Parish Families who make a financial contribution to the 2019 Annual Eparchial 

Appeal of $251 or more will receive a very extensive and deeply profound prayer book entitled, “Beneath the Mantle of Your 

Mercy”.  We refer to this book as the “Operating Manual for Ukrainian Catholics”.  Those Parish Families making a contri-

bution of between $155 - $250 will receive a beautiful Pope Francis Rosary and a Rosary Prayer book.    
With gratitude and appreciation, we ask you to please find it in your heart to support the 2019 Annual Eparchial Appeal.  

Please call the Foundation Office at 306-653-0183, EXT 223 if you have any questions, or  refer  to our  website at 

www.ucfsask.org for more information.    

Congratulations to the following draw winners:  

50/50s: Vivian Tomlenovich.  Pysanky draws: Zenia Gabruch, Paska Basket: Ed Rogalski 

Bucket & Raffles: Vivian Tomlenovich, Mary Holowachuk (2), Sylvia Olynyk, Natalie Reed, Zoria Sirman, 

Blair Farthing, Fred Muranetz, Genka Kolosnjaji, Ed & Liz Werbecki, Marlene Bodnar (2), Paul Shumay, Alice 

Steckler (2), Connie Crichton, Merv Yaseniuk, Delores Line, Helen Yablonski, Rosemarie Starosta, 

Pat de Jong(2), Trevor Longhorst, Ed Rogalski, Bob & Darlene Harasymchuk, Orest Sirman, Chris Pidwerbeski

(2), Emily Polanik, Janine Johnston(2). Maxim Limin, Hanna Knihniski (2), Bernie Bodnar, Liz Werbicki, Joni 

Orenchuk, Teana Starosta, Shirley Kostyniuk, John Starosta. 

Thank you again for attending our Easter Tea, and invite you to join us again next year.  God’s Blessings! 

UCWLC extends a SINCERE thank you to all the volunteers and      

donors who gave of their time and efforts in making our Easter Tea 

held April 13, 2019 such a success. We sincerely thank all the donors for their              

generous donations  towards our raffles and bucket draws. 

http://www.ucfsask.org


PARISH OFFICE:  Monday to Thursday 
9:00 a.m. - 4:00 p.m. 

 St. George’s Praznyk 

     & Spilne Sviachene 
        

 

Let’s Celebrate Together! 

           Tickets 
Office   306 664 3459 
Bernie   306 382 1647 
Gladys  306 382 7657 

Unique Fundraising Event 
 “COME TO ME ALL” 

 Thursday, May 2nd at 6.30 pm 
Presented by the Social and Justice Committee 

of the Ukrainian Catholic Cathedral of St. George responsible 
for the Cooperation with  Ukraine and Youth from Ukraine in 
support of the Holy Mother Church in the city of Sambir, 
Ukraine.  

You are invited to an amazing FASHION SHOW 
With the imagination pondering… 

Despite life obstacles EVERYONE is called to              
encounter Christ! The dream of many Ukrainians 
who heartily wish to worship God in His temple  
Link to Promo Video “With and To Christ!”»» 

https://www.facebook.com/viktoria.marko.96/
videos/2386380554719925 

- A FASHION SHOW with young models you may recognize 

- A short  VIDEO explaining the need to fundraise 
- A PRESENTATION OF THE UKRAINIAN PARISH COMMUNITY 
Church Auditorium of St. George’s Cathedral  Please 
RSVP to vitamarko77@gmail.com or call 306-914-
0355 (Viktoriia Marko) by MONDAY, APRIL 29. 

Please see poster for more information. 

 BIRTHDAY PARTY at ST. JOSEPH'S HOME:   
Sunday, May 5th at 1:30 p.m. Celebrating the bir th-
days of the residents for the month of May. Sponsored 
by Ss. Peter & Paul UCWLC. Come join the Sisters of        
St. Joseph, the celebrants, their families, residents and 
sponsoring group for an  afternoon birthday party cele-
bration, with a snack and entertainment. 

   MUSÉE UKRAINA MUSEUM FUNDRAISER – 

"VYSHYVANKA DAY EVE CELEBRATIONS" – Wednesday, 

May 15, 2019 from 7:00 - 10:00 p.m. at our Museum. 

This is a 19+ Event . . . Tickets are $40 (includes a sou-

venir glass & your first fill is on us, and snacks). For tick-

ets contact: Nissa at 306-260-5950 or Marlene at 306-262

-1647, or  at Museum on Sundays between 11:30 a.m. 

and 4:30 p.m. Deadline for tickets is Sunday, May 12/19. 

-3459 
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