
     Sunday  January  3, 2021 

Душпастирі: 
о. Янко Колошняї 

Резиденція тел:  
306-244-2604 
Kанцеляріа: 

306-664-2301 
chan.skeparchy@sasktel.net 
     диякон Мирон Ямнюк 

Pastoral Team: 
Very Rev. Janko Kolosnjaji 

Residence tel:  
306-244-2604 

Office tel: 
306-664-2301 

chan.skeparchy@sasktel.net 
  Deacon Myron Yamniuk 

БОЖЕСТВЕННА  
ЛІТУРГІЯ 

В суботу:   5:00 вечером 

  В неділю: рано              

  Свята:      10:00 рано 
 Щодня:     8:00 рано 

CATECHETICAL PROGRAMS:  See inside for specifics 

BAPTISM:   By appointment (Pre-Baptismal preparation) 

CONFESSIONS - СПОВІДЬ:  Every Sunday @ 9:00 a.m.  

MATRIMONY:  By appointment (one year in advance) 

FUNERALS: By arrangement 

VISITATION OF THE SICK:   any time 

HOLY COMMUNION AT HOMES: First Friday of the month 

Office Hours:  
Wednesday  
9am-1:30pm 

DIVINE LITURGY 
Saturday   5:00 pm 
Sunday:   10:00 a.m.                   

10:00 a.m. 
Daily:         8:00 a.m. 

ALL SAINTS UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH - NORTH BATTLEFORD  

HOLY EUCHARIST UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH - HAFFORD AND DISTRICT  



  

 НЕДІЛЯ / SUNDAY, January  3rd : Sunday before Theophany -Неділя перед  Богоявленням  (Mark 1:1-8)     

        9:30 a.m. Divine Liturgy  for all Parishioners (Bilingual)- Свята Літургія за парафіян  Livestream   
   1:00 p.m. Divine Liturgy  for all Parishioners (Bilingual)- Свята Літургія за парафіян                        
                              Holy Eucharist Ukrainian Catholic Church - Hafford and District  
   4:00 p.m. Divine Liturgy  for all Parishioners (Bilingual)- Свята Літургія за парафіян                        
                     All Saints Ukrainian Catholic Church - North Battleford   
ПОНЕДІЛОК - MONDAY, January 4th       
     8:00 a.m.  No Divine Liturgy  
ВІВТОРОК -  TUESDAY, January 5th Eve of Theophany-  Навечеря Богоявлення    Livestream  
      8:00 a.m.             +Russell Stecyk………………………………………………………………...Lashyn Family 

СЕРЕДА - WEDNESDAY, January 6th    Theophany of Our Lord - Jordan     Livestream  
                                                                           Богоявлення Г.Н.І.Х. - Йордан 
     10:00 a.m.             Kushnerick Family ………………………………………………………..……..Jonathan 
       5:00 p.m.            Divine Liturgy and Blessing of the Water 
                                     All Saints Ukrainian Catholic Church - North Battleford  
    10:00 p.m.             Eve of the Nativity/ Compline , Divine Liturgy (Bilingual) Julian Calendar 
                                     Навечір’я Різдва Христового, Служба Божа   

ЧЕТВЕР - THURSDAY, January 7th  THE NATIVITY OF OUR LORD     Julian Calendar     Livestream 
                                                                                                                       РІЗДВО ХРИСТОBE         
    10:00 a.m. Divine Liturgy   
П’ЯТНИЦЯ / FRIDAY, January 8th       Livestream  
     8:00 a.m.              For Jane’s Intentions…………………………………………………………...………….Jane 

СУБОТА / SATURDAY, January  9th         Saturday after Theophany       Livestream                                                                                                                             
                           Субота по  Богоявленні Г.Н.І.Х. 

   5:00  p.m. Divine Liturgy  for all Parishioners (Bilingual)- Свята Літургія за парафіян  Livestream                                                                                                                             
                                                                                                 Substitute for Sunday Divine Liturgy 
НЕДІЛЯ / SUNDAY, January  10th : Sunday after Theophany -Неділя по  Богоявленні Г.Н.І.Х.  (Matthew 4:12-17     

        9:30 a.m. Divine Liturgy  for all Parishioners (Bilingual)- Свята Літургія за парафіян  Livestream   
   1:00 p.m. Divine Liturgy  for all Parishioners (Bilingual)- Свята Літургія за парафіян                        
                              Holy Eucharist Ukrainian Catholic Church - Hafford  and District 
   4:00 p.m. Divine Liturgy  for all Parishioners (Bilingual)- Свята Літургія за парафіян                        
                     All Saints Ukrainian Catholic Church - North Battleford  

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 cele-

brating t s Divine Liturgy together.  May our Lord bless you  and your family! 



 Registration for each Sunday Divine Liturgy is a MUST due to Cathedral               

limit/Social distancing. To register please phone parish office at 306-664- 3459,    

Father J. Kolosnjaji at 306-380-2866 or by email: saintgeorge@shaw.ca.              

Contact number required. 

 Prior to attending Divine Liturgy, all participants will have to complete            

COVID-19 Screening. 

 As of  November 6th 2020 MASKS ARE MANDATORY  

 Starting midnight, Friday Nov 27th number of liturgy participation is reduced to 30 

people.  Liturgy registration will be done only for next Sunday. Anyone phoning af-

ter the 30 people threshold is reached will be offered a following Sunday placement. 

 Once in church, please pay attention and follow clearly marked EXIT signs.   

ATTENTION - UCWLC Members  
Membership Fees of $20.00 for 2021 are now due. This year, 

because of COVID-19, you can pay two ways: 1. by enclosing 

your cash or cheque in an envelope and putting it in the collec-

tion basket. Please mark as “UCWLC Membership” on the out-

side of the envelope. 2. by enclosing your cash or cheque mail-

ing it to my home: UCWLC Membership, c/o Iris Owchar 170 

Arrand Cres., Saskatoon, SK. S7M 4Z8.  Your receipt of pay-

ment will be sent to you in the mail in January 2021. Thank 

you, Iris Owchar, Membership Chairperson 306-220-8275 

Григоріянський & Юліянський  Церковний Календар на 2021 рік   

 2021 Religious Gregorian & Julian  Calendars are available in church.  

One (1) calendar per Parish family is free of charge, every additional calendar is $3. 

Church Calendars are Compliments of  PARK  FUNERAL CHAPEL. Thank you! 

Julian and Gregorian  
Livestream   Caroling                 

an interested individual 

or a group please        

contact Fr. Kolosnjaji    

at 306-370-2866 or                                                  

Bernie Bodnar                   

at 306-371-9807 

НЕДІЛЬНІ КОВЕРТКИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ CHURCH OFFERING ENVELOPES
   Envelopes for 2021 are available for pick-up from the church. Please confirm the number   on 
your address label with the envelope contents to be sure both  numbers are the same. 
   Коробку недільніх коверток на 2021 рік можете підняту в церкві. Ковертки датовані, так що 
кожна є призначена на одну неділю або свято в році. За всі пожертви, що Ви зложили підчас року 
у ковертках, буде зроблена посвідка, яку зможете використати для обчислення Вашого 
приходового податку.          

PLEASE  DO NOT USE NEW  ENVELOPES  UNTIL  JANUARY  1st 2021! 

Hiebert Family  Livestream Caroling   
Tuesday, January 5th  7:30 p.m. 



Вих. ВА 20/349      
        аркуш 1 із 4-х 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

 
Високопреосвященним і преосвященним архиєпископам і митрополитам, 

боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, 
преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам, 

в Україні та на поселеннях у світі сущим 
 

Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа,  
що задля вас став бідним, бувши багатим,  

щоб ви його вбожеством розбагатіли. 
2 Кор. 8, 9 

Христос народився!  Славімо Його! 
Дорогі в Христі! 

 
Важко повірити, наскільки змінилося наше життя від останньої коляди минулого року до 

першого «Бог предвічний» цьогорічної різдвяної ночі. Упродовж 2020 року всі ми немовби були 
перенесені в інший світ—світ страху та непевності перед невідомим. Та незважаючи на 
обмеження, випробування і людські втрати через пандемію коронавірусу, ми разом, як Церква, у 
своїх родинах, парафіях, громадах і країнах не перестали бути носіями доброї новини надії, 
любові та радості. Тож цього року з нагоди Різдва Христового маємо в особливий спосіб 
засвідчити перед іншими про «велику радість, що буде радістю всього народу:  сьогодні 
народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь» (Лк. 2, 10–11). 

Таїнство Різдва Христового – це радість приходу Божого Сина у світ, сповнений бідою, 
болем і стражданням людини. Він залишає небесну славу, щоби ввійти в людську неміч усіх часів, 
культур і народів. Христос-Бог стає не просто людиною, а людиною вбогою, людиною, яка 



страждає від початку свого земного життя. Предвічний Бог входить у людську історію і 
переживає людський голод та холод, біль та хвороби, ворожість та байдужість суспільства. 

Новонароджений  Бог-Безхатченко – яка це дивна суперечність, яка це дивна божественна 
убогість! Всемогутній Бог стає бідним, щоби нас збагатити. Цар всесвіту покладений «у біднім 
вертепі, в ясла на сіні», щоб нам простелити шлях до небесних осель. Вдивляючись у це таїнство, 
св. Григорій Богослов каже: «Той хто збагачує, став убогим; прийняв бо убогість моєї плоті, щоб я 
став багатим в Його божестві.» (Oratio 45, 9). Прийшов Господь, який своїми ранами зцілює наші 
рани, нашу слабкість, нашу біду. І Він залишається з роду в рід нашим Еммануїлом, що означає «з 
нами — Бог», у наших потребах, болях і стражданнях. Присутність воплоченого Бога в людській 
історії і в нашому житті є нашою безнастанною та невід’ємною радістю, як у день  Різдва 
Христового, так і в усі дні нашого життя. 

Вживаючи в побутовому спілкуванні якесь слово, ми зазвичай не замислюємося над його 
походженням і значенням. Мова розвивається стихійно і стрімко – ми забуваємо, звідки це слово 
виринуло, розминаємося з його глибиною. Так є із поняттям «убогий», яке вказує на бідну 
людину. Однак, якщо подивимося, як це слово утворене, то зрозуміємо, що  «у-Богий» – це 
людина через яку Господь до нас приходить, особа яка є «у Бога», тобто під особливою опікою 
Всевишнього.  

Христос учить нас, що фізично вбогі та вбогі духом, або покірні, є щасливі – блаженні, бо 
саме їм належить Царство Небесне (пор. Лк. 6, 20). Для вбогого останньою надією, опорою і 
спасінням є лише Бог. Його доля завжди лежить у Божих руках. А Господь особливо чутливий до 
того, як ми ставимося до Його вбогих, себто до потребуючих, знедолених, безхатченків, голодних, 
самотніх, вдів і сиріт. Хто зневажає вбогих – зневажає свого Творця. Кривдити таких людей – 
значить чинити гріх, який кличе до неба про помсту! 

Цього року Синод єпископів нашої Церкви зосередив увагу вірних саме на обличчі сучасної 
бідності. Заохочую вас дослухатися до Синодального послання під назвою «Залишиться вам одне 
– те, що ви дали вбогому!» та розглянути його у світлі вифлеємської зорі, споглядаючи обличчя 
новонародженого Спасителя. Боже Дитя присутнє в кожній потребуючій людині, яка стукає до 
нашого серця, як Йосиф стукав у двері заїздів у Вифлеємі.  

Тоді до цього міста Давида спішили мудреці зі Сходу, щоби принести Цареві віків, що 
народився як мале дитя у вертепі, ладан, золото і миро. Сьогодні немовля Ісус присутній у 
хворих, немічних, самотніх, опущених, які чекають, щоби їм хтось допоміг, приніс дари – золоте, 
тепле слово, ладан християнського братерства і миро невідкладної допомоги, яка їм необхідна. 
Хто простягає руку вбогому – той багатіє в Бога і стає причасником вічних благ самого Творця!   

Ми святкуємо Різдво в умовах всесвітнього болю людини, спричиненого пандемією 
коронавірусу. Усіх наслідків і облич цієї біди ми ще вповні не збагнули і не усвідомили. Не 
відомо, які зміни чекають нас у сфері економіки, суспільно-громадського та церковного життя... 
Але ми вже зрозуміли, що вірус не цікавиться ні нашим місцем проживання, ні нашим достатком 
чи соціальним статусом. Усі ми однаково перебуваємо в небезпеці захворювання, а новітня 
загроза вбогості торкає всі закутки світу. Усі ми однаково потребуємо такої допомоги і сили, яка 
виходить за межі людських можливостей і сил. Тому Різдво Христове є для нас світлом надії та 
радості серед теперішньої темряви страху і розгубленості, і кожен із нас має бути відкритий для 
Божої благодаті, яка виливається на нас постійно, навіть у найтяжчі часи. 

Святкувати Різдво в час пандемії – це просвічувати тих, хто в темряві, як це сповістив 
пророк Ісая: «Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло; тим, що сиділи в країні й тіні 



смерти, - зійшло їм світло» (Іс. 9, 2; пор. Мт. 4, 16). Якщо нам дозволено зустрічатися, – звичайно, із 
дотриманням дистанції, – хай наша радість буде всім явна в наших очах. Носімо захисні маски, 
якщо потрібно, але не даймо, щоб вони приглушили спів наших традиційних колядок. 
Святкуймо, хто як може. Оспівуймо народження Спасителя в межах можливого, аби навіть у цій 
пандемії через нас передавалася найважливіша істина людської історії, що ми не самотні та 
покинуті, бо «З нами – Бог»! 

Принесімо сьогодні разом до Вифлеєма в дар новонародженому Спасу нашу власну 
убогість і рани сучасного людства та просімо Його про багатство Божої мудрості для подолання 
цієї хвороби, про багатство Божої сили, щоби впоратися з її наслідками для суспільства, життя і 
здоров’я кожної людини, а передовсім – просімо про багатство Його любові, яка єдина здатна 
відновити наш стривожений світ і дарувати йому надію, безпеку та радість. Не втеча від 
страждання, яке нависає сьогодні над всіма нами, а солідарність і близькість із тими, хто є в 
потребі, співучасть у болю та тривозі дасть нам можливість тішитися і по-справжньому 
святкувати цьогорічне Різдво. Тож спішімо до цьогорічного вертепу, де у яслах на сіні спочиває 
наш Спаситель, і разом із пастирями та мудрецями заспіваймо:  

Бог предвічний народився! 
Прийшов днесь із небес, 
Щоб спасти люд свій ввесь, 
І утішив вся! 

Дорогі брати і сестри! Незважаючи на нашу вбогість і неміч, сьогодні всі ми багаті в радості 
та любові новонародженого Спаса. Із Різдвом Христовим щиро вітаю вас усіх: від Києва до 
Лондона, від Буенос-Айреса до Мельбурна, від Вінніпега до Зеленого Клину, – хто сьогодні 
святкує в колі родини і хто тримається на певній відстані від рідних, щоб нікого не наражати на 
небезпеку, хто має змогу зайти до храму на святкову Службу і хто ще вдома єднається у спільній 
молитві через соціальні мережі. Особливо вітаю всіх медичних працівників, які, незважаючи на 
реальну небезпеку для себе і своїх близьких, невтомно і жертовно дарують свій час та свої 
таланти задля здоров’я інших. Обіймаю тих, хто страждає від тілесних і душевних ран. Посилаю 
слово потіхи тим, які цього року втратили рідних і близьких і яким особливо важко в цей Святий 
вечір сідати до столу. Єднаюся в молитві з тими, хто безстрашно стоїть на фронті та захищає 
нашу державу і рідний народ, ризикуючи своїм життям не тільки перед загрозою підступних 
снайперських куль, а й мікроскопічного ворога-вірусу, який наступив на нас і завдає нам 
додаткового терпіння і тривоги. Нехай всемилостивий Господь, який у своїй безконечній любові 
завітав до нашої вбогості, наповнить серця кожного і кожної з вас, дорогі брати і сестри, Своїм 
миром, Своєю благодаттю і надією! 

Від щирого серця бажаю всім вам справжньої радості дітей Божих, смачної куті, веселих 
свят Різдва Христового та щасливого, мирного і благословенного нового року! 
 

Христос народився! Славімо Його! 
 

† СВЯТОСЛАВ 
Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
у день Святого всехвального апостола Андрія Первозванного,  

13 грудня 2020 року Божого 



SAVE THE DATE! 

 Please consider participating in Saskatchewan's first ever Week of Prayer for Christian Unity virtual 8-day   

Bible study sponsored in partnership with   
 

The Prairie Centre for Ecumenism and the Regina Council of Churches 

This year, due to the pandemic, we are not able to hold our regular events and so the Prairie Centre for 

Ecumenism and Regina Council of Churches have decided to partner and hold an 8-day virtual Bible study series 

based on the themes for Week of Prayer 2021 which will run Monday January 18th- Monday January 25th from 

12:15-1:00pm daily over Zoom.  

The theme for Week of Prayer for Christian Unity 2021 is "Abide in my love and you shall bear much fruit"(John 

15:5-9) and materials have been prepared by the Monastic Community of Grandchamp in Switzerland. This theme 

is developed through a series of reflections which extend over eight days and will be the basis of the Bible study. 

Each day will be led by a different denominational leader.  

The daily themes are as follows: 

Day 1 - Monday, January 18th: Called by God: " You did not choose me but I chose you"  (John 15:16a) 

Day 2 - Tuesday, January 19th: Maturing Internally: " Abide in me as I abide in you"  (John 15:4) 

Day 3 - Wednesday, January 20th: Forming One Body: " Love one another  as I have loved you"  (John 15:12b) 

Day 4 - Thursday, January 21st: Praying Together: " I do not call you servants any longer ...but I have called 

you friends" (John 15:15) 

Day 5 - Friday, January 22nd: Letting Oneself Be Transformed by the Word: " You have already been 

pruned by the word..." (John 15:3) 

Day 6 - Saturday, January 23rd: Welcoming Others: " Go and bear  fruit, fruit that will last"  (John 15:16b) 

Day 7 - Sunday, January 24th: Growing in Unity: " I am the vine, you are the branches" (John 15:5a) 

Day 8 - Monday, January 25th: Reconciling with all Creation: " So that my joy may be in you, and that your  

joy may be complete" (John 15:11) 

Further details and registration information will be released early in January 

Prairie Centre For Ecumenism 

St. Volodymyr Ukrainian Catholic Park Inc. 
 

ANNUAL GENERAL MEETING 
THURSDAY, FEBRUARY 25th, 2021  @7pm. 

                                           St. George’s Cathedral Auditorium 
                   
                Interested in a - THREE Year Term- Director Position 
 
                 Members of the Eparchy of Saskatoon- This is your park                 
                Would you like to make a difference? 
                Want to get involved in the larger Eparchial Community? 
                 Know someone who does?  
 
                 For Info: 
                Travis Hutsal 

                 306-371-2979  travishutsal@gmail.com 

Bernie Bodnar 

 306  382-1647  bernie.bodnar99@gmail.com 

mailto:travishutsal@gmail.com
mailto:bandmbodnar@shaw.ca


The Ukrainian Catholic Eparchy of Saskatoon Eparchial Safeguarding     

Policy: Covenant of Care, Electronic Communication and Technology & 

Abuse and Misconduct Policy is a code of conduct which is designed to    

create safe and respectful church communities and healthy ministerial       

relationships, and to protect people from abuse and the harm that results. 

To speak to someone about a concern please contact your Pastor, Parish     

Coordinator of Care (PCC) Adam Nahachewsky at 306-229-0017 or        

Deborah Larmour, Eparchial Coordinator of Care at (306)-653-0138 ext. 

228; Cell: 306-222-1475 or email: covenantofcare@skeparchy.org.  More          

information is available on the Eparchial Website www.skeparchy.org.                          

 

Date       Child’s Name                                   Father’s Name             Mother’s Name 
Mar 7      Rowe Katherine Wallace-Bruce               Joshua Bruce                           Jessalyn Wallace 

Apr 11     Anna Shaleva                                           Ivan Shaleva  Tetiana Darmogray 

July 5      Winifred Rose Kennedy Cyril Kennedy  Ana Larmour 

OFFICIAL PARISH STATISTIC  2020 - MARRIAGE 
                              Date             Groom Name                 Bride Name    
       July 25           Volodymyr Reipashi         Bohdana Grytsiv 
       Aug 22           Nathan Woynarski           Audrey Smycniuk 
       Sep 26           Cole Lyle Tofin                   Marissa Lynne Owchar 

         

OFFICIAL PARISH STATISTIC FOR  2020 - FUNERALS 

Date                       Name                          Age 

Feb 23             Luba Maria Polischuk         93 

Apr 27             Annie Gamola                     97 

Apr 28             Fr. Walter Kostiuk              89 

Apr 24             Janet Postey                        91 

Jul 2                 Mary Melnyk                    101 

Jul 25               Ann Behnke                        99 

Jul 30               Albina Olga Diakow           95 

Aug 11             William Boyko                   91 

Aug 13             Katherine Fedirko               92 

Sep 29              Stanley Nowakowski          91 

Oct 2                Izidore Ewaniuk                  80 

Oct 20              Pshebylo Mary                    90 

Nov 11             Violet Elizabeth Kapeluck  79 

Dec 23              Emily Minnie Parchoma     87 

mailto:covenantofcare@skeparchy.org
http://www.skeparchy.org

