
                Sunday  January 6, 2019 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 

  В неділю: рано   
  Свята:      10:00 рано 
 Щодня:     8:00 рано 

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 

DIVINE LITURGY 

  Sunday:   10:00 a.m.  

10:00 a.m. 

 Daily:         8:00 a.m. 

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:  

of the month 



    Schedule for Sundays 
SUNDAY  (10:00 a.m.) January 6th (Bilingual)

 Readers:        
  Ivan Kolosnjaji (Eng.6) 

 Cantor: Curtis Hiebert 

 Sacristan:  Alex Komarnicki 

 Ushers: Bernie Bodnar & Bernie Vinnick

   Altar Servers: Please Volunteer 

SUNDAY  (10:00 a.m.) January 13th (Ukrainian)

 Readers:       
  Janine Johnston (Eng.10) 

 Cantor: Nadia Prokopchuk / Nissa Baran 

 Sacristan:  David Nahachewsky 

 Ushers: 

   Altar Servers: Please Volunteer 

SUNDAY  (10:00 a.m.) January 20th (Bilingual)

 Readers:        
                tba   (Eng.13) 

 Cantor: Curtis Hiebert  

 Sacristan:  David Orenchuk 

 Ushers: Bernie & Pat Mazurkewich 

 Welcoming Committee:  tba

Candle bearers:  tba     

   Collecting offerings: tba 

    Altar Servers: Please Volunteer 

We wish you a              
Merry and Blessed  

Christmas! 
 Rector of St. George’s                 

Cathedral: 

Fr. Janko & family 

Всім  людям  доброї  
волї  бажаємo 
щасливих та   

Благословених Свят  

Різдва Христового! 

Please call the parish office at 664-3459 to arrange an  appointment with Fr. Janko. Couples     

intending marriage should notify the priests of their intention at least six months in advance. Engaged 

couples will participate in a Marriage Preparation program.  

Місячний намір Святішого Отця 
Папи Римського на січень 

. 

Monthly Intentions of the   
Holy Father for January 

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. May our 
Lord bless you and your family! 



 

SUNDAY, January 6th: THEOPHANY - БОГОЯВЛЕННЯ      

10:00 a.m.     Divine Liturgy & Solemn Blessing of  Water (Bilingual)  

  Свята Літургія & Освячення води   ( 2: 1-22)        

 

10:00p.m Eve of the Nativity/ Compline , Divine Liturgy & Myrovannia  ( )

             Навечір’я Різдва Христового, Служба Божа і мировання (Юліянськии   к.) 

MONDAY, January 7th:  Nativity of Our Lord  (Julian Calendar)  -  Різдвo Христовe 

    10:00 a.m.  DIVINE LITURGY 

TUESDAY, January 8th 

      8:00 a.m.  +Tony Skomar ……………………………..…………………..Chris Pidwerbeski 

WEDNESDAY , January 9th   

     8:00 а.m.  Intentions for Rebekah Aplin ………………………………...Helen Lindsay 

THURSDAY, January 10th  

     8:00 a.m.  +Gladys Quinn……………………………………………………….Helen Lindsay 

FRIDAY, January 11th                        

    8:00 a.m.  NO DIVINE LITURGY 

SATURDAY, January 12th 

    8:00 a.m.       +Mary Zosiuk  (40 days) ……………………………………….…………..family  

SUNDAY, January 13th:  Sunday after Theophany;  Неділя по Богоявленні Г.Н.І.Х.                                  

                         ( 4: 12-17)        

10:00 a.m.    Divine Liturgy for all Parishioners (Ukrainian) - Свята Літургія за парафіян  



РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

Високопреосвященним і Преосвященним Архиєпископам та Митрополитам, 

боголюбивим єпископам, всечесному духовенству,  

преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам,  

в Україні та на поселеннях у світі сущим 

 
Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано; влада на плечах у нього; 

 і дадуть йому ім'я: Чудесний порадник, сильний Бог,  
Отець довічний, Князь миру  (Іс. 9, 5). 

 
Христос народився!  Славімо Його! 

 
Дорогі в Христі! 

 
Сьогодні небо і земля сповнюються світлом радості та миру. Ангели й люди, усе 

сотворіння вітає народженого в людському тілі Христа-Спасителя. Усі ми разом із пастирями 

та мудрецями спішимо до вбогого вертепу, щоб разом із Марією та Йосифом вклонитися 

воплоченому Богові, який спочиває в яслах на сіні. Спішимо прийняти любов і мир, які Господь 

приносить із собою у світ ненависті та насильства.   

Євангельська розповідь про Різдво Христове передає нам вустами ангела Благу Вість: 

«… ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах» (Лк. 2, 12). У різдвяних 

колядках і богослужіннях цієї таїнственної ночі чуємо, як велика сила небесного війська 

хвалить Бога й промовляє: «Слава на висотах Богу й на землі мир людям його вподобання» (Лк. 

2, 14). Цей ангельський спів про славу на висотах і мир на землі сповіщає нам, що здійснилося 

пророцтво Ісаї про Месію - Князя миру (Іс. 9, 5). Усе людство, очікуючи народження 

Спасителя, сподівалося на початок нової ери у своїй історії, - нового часу, коли Месія, як Князь 

миру, поверне гармонію в стосунки між людьми, усуне всяке насильство людини над людиною; 

уже не так, як Його прабатько Давид, буде переможцем у війні, але як Син Божий здолає саму 

причину воєн і ворожнечі - людський гріх, оте лихо, що є найбільшим спотворенням райського  

щастя. 

Людина створена Богом для миру, що є ознакою присутності й дії Святого Духа (пор. 

Гал. 5, 22-23). Незважаючи на свою впалу через гріх природу, людина постійно прагне цього 

миру, хоч не завжди вміє його осягнути. Невипадково наша Божественна Літургія, закликаючи 

до встановлення і укріплення благословенного Царства Отця, і Сина, і Святого Духа, відразу 

молиться за мир з висот для всього світу і добрий стан святих Божих Церков. Саме нинішнє 

свято нам сповіщає, що Христос  - Князь миру і що Божа могутність об'являється в мирі.  

Утім, коли ми чуємо слово «князь», відразу думаємо про людину, яка має владу і силу. 

Ми зустрічаємо «князів», добрих і злих, у різних сферах людського життя: політично-

суспільній, трудовій, сімейній і навіть церковній. Однак з євангельської перспективи та у світлі 

прикладу Христа як Князя миру, стає очевидним, що Божа влада – це служіння, а Божа сила – 

це безмежна і безкорислива, вірна і жертовна любов Господа до свого створіння.  

Людина зможе жити в мирі і стати служителем миру для інших лише тоді, коли прийме 

народженого сьогодні Князя миру у своє серце, у свій внутрішній духовний світ, в особисте і 



суспільне життя. Святий Павло пише в Посланні до ефесян: «Він наш мир» (Еф. 2, 14). Отож 

найвищий прояв Божої всемогутності, прояв сили і влади Князя миру – це не приниження 

іншого через несправедливість і насильство, а служіння ближньому в безкорисливій любові 

задля миру!  

Часом у щоденному житті нам видається, що сильним є той, хто може принизити іншу 

людину. Однак насправді такий прояв сили – це насильство. Тож стоячи перед яслами Князя 

миру, ми починаємо розуміти, що насильство – це завжди аргумент слабкого, який хоче видати 

себе за сильного, це поведінка боягуза, що просто лякається іншої людини, навіть найслабшої.  

Христос зазнавав насилля практично з моменту народження. Цар Ірод, якого в історії 

називають великим, насправді був малим боягузом: боявся за свою владу, почувався невдахою 

перед обличчям Бога у немічній Дитині. Щоб утримати владу і пов’язане з нею багатство, 

вдався до насильства: наказав убити вифлеємських малят, дітей власного народу! Та Божий мир 

завжди сильніший за людське насилля, тому саме він перемагає.  

Стратегію підступного нападу, агресії чи сліпого насильства як шляху до запевнення 

своєї влади обирає безсилий і слабодухий, бо нічим іншим не може переконати чи повести за 

собою. Натомість запорукою справжньої перемоги і тривалого миру часто стає людська 

слабкість, одягнена в Божу силу. Згадаймо, як об’явив Господь Апостолові народів: «Моя сила 

виявляється в безсиллі» (2 Кор. 12, 9). Немічне Боже є сильнішим від позірно могутнього 

людського. Ірода незадовго після народження Господа Ісуса поховали, а Христос – Князь миру 

– живий вчора, сьогодні і навіки! (див. Євр. 13, 8). 

Дорогі в Христі! Святкувати Різдво – це сповнюватися миром із небес і сказати «ні» 

насильству.  Приймімо новонародженого Спасителя як Князя миру в наші родини і станьмо, за 

прикладом святого Йосифа та Богородиці Марії, носіями і хранителями миру. Уникаймо будь-

якого насильства – у словах і вчинках – передусім у родинному колі, у стосунках чоловіка і 

жінки чи батьків і дітей. Відкидаймо культуру смерті, яка допускає вбивство невинних 

ненароджених і заохочує, як це буває в деяких країнах світу, важкохворих або старших 

людей вкорочувати собі віку під маскою так званої «солодкої смерті», що є насправді 

нічим іншим, як викликом проти Бога і злочином проти святості й недоторканності 

людського життя.  

Нехай залунає прабатьківська колядка в наших школах та інших навчальних 

закладах, запобігаючи проявам насильства серед дітей. У суспільстві, в якому живемо, 

не дозволяймо, щоб сліпе фізичне чи моральне насильство було засобом політичної 

боротьби. Представники політичних сил, які заохочують до насильства і розпалюють 

конфлікти, насправді є слабодухими і ніколи не будуть здатними послужити спільному 

благу нашого народу. Хоч би де ми жили: в Україні, яка в недалекому майбутньому 

обиратиме президента і парламент, чи в країнах наших поселень –  підтримуймо тих, хто йде до 

влади не з метою панування, а щоб служити і має силу протистояти насиллю, утверджуючи 
справедливий і тривалий Божий мир.  

Святкуймо сьогодні Різдво Христове та будьмо носіями небесної радості й миру, 

перемагаймо насильство і страх, як в особистому житті, так і на всіх фронтах війни, наслідки 

якої кожний із нас сьогодні дуже глибоко переживає. Чужоземній агресії протиставмо, як це 

роблять захисники рідної землі на Сході України, жертовність нашої любові, дієву солідарність 

із жертвами агресії, витривалість у молитві, якою спільно прикликаймо Божий мир на нашу 



землю, у наші родини і серця! Нехай сповняться на нас слова пророка Ісаї: «Не чути буде 

більше про насильство в твоїм краю та про спустошення й руїну в твоїх межах. Ти зватимеш 

твої мури спасінням, славою – твої ворота» (Іс. 60, 18). 

Дорогі браття і сестри! Оцим різдвяним словом вітаю кожного з вас, батьків з дітьми, 

старших із молоддю, що сьогодні, як домашня Церква, приймаєте до своїх родин 

новонародженого Христа. Спішу з благовістю радості й миру до тих, хто є на заробітках – 

далеко від свого дому та від близьких, обіймаю вимушено переселених братів і сестер, що 

тужать за рідною стороною, та всіх, хто сьогодні носить на своєму тілі й у душі рани війни та 

насильства.  

Особливо вітаю з Різдвом Христовим наших військових, які є оборонцями миру та 

переможцями війни. Лину думками та молитвою до холодних тюрем, де страждають наші 

військовополонені й в’язні сумління, до лікарень, де одужують поранені в боях за нашу 

Батьківщину, до домівок, де вбиті горем українці переживають втрату своїх рідних внаслідок 

війни. Господь миру є з усіма нами! Хай різдвяна зоря сяє нам своїм світлом, а в кожній хаті 

дзвінко лунає пісня-коляда: 

Ангели співають: 

«Слава» восклицають, 

На небесах і на землі 

Мир проповідають. 

Усім бажаю справжньої радості дітей Божих, 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 отця нашого Миколая, 

архиєпископа Мир Лікійських, чудотворця, 19 (6) грудня 2018 року Божого 

Bishop Andrew Roborecki Foundation was established in 1982 to accept donations from the 

Faithful for educational support of Seminarians and Students who will serve our Eparchy. Bishop 

Bryan Bayda, CSsR, has designated the month of January in which to make your  donations.   

Please use your own church envelope and indicate “Donation for Roborecki Foundation” and deposit 

with your Sunday Collection.   Make your cheques payable to your Parish, who will then forward all 

donations to the Foundation.  Your donation will be receipted in your Parish records along with all 

your regular church donations.  Thank you for your continued support & prayers.  
ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ!    

     В часi Рiздва, по церквах в Епархiї  переводиться спецiяльна збiрка, яку вiрнi  
жертвують для свої х священослужителiв, так звана “Дар Любови”. Для того можете 
вживати ковертку що в притворi церкви, або ковертку з Вашої  коробки коверток. 
     At Christmas a “Dar Lubovy” donation can be made that is intended for your clergy. Please use 
the envelope marked “Christmas Offering”.  



PASTORAL LETTER OF THE UKRAINIAN CATHOLIC BISHOPS OF                          

CANADA ON THE OCCASION OF THE NATIVITY OF OUR LORD 2018/2019  
 

Christ is Born! Glorify Him! 

 

“Glory to God in the highest heaven, and on earth 

peace among those whom he favors!” (Luke2:14) 

Dear Sisters and Brothers, 

 

As we celebrate the Feast of the Nativity of Our Lord, we do so with a sense of wonder in our hearts. 

The story of the birth of Jesus serves as a constant reminder of God’s love for us. 

To express God’s boundless love for us, God appears among us in the person of his own son, Jesus 

Christ. God with us. Emmanuel. And in this were rejoice! 

This year, we celebrate Christmas in the context of the 100th Anniversary of the End of World War I. 

On November 11, 1918, church bells rang out throughout the world as an out pouring of relief that 

four years of war had come to an end. We remember and honour those who served and sacrificed – 

millions who gave with their lives – that we might have peace. We remember  the joy that peace 

brought after so much death and destruction. 

 Peace. 

  Jesus, at his birth, comes into the world as the Prince of Peace, in fulfilment of the prophecy of            

Isaiah: “For a child has been born for us, a son given to us; authority rests upon his shoulders; and he 

is named Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace” (Isaiah 9: 6). 

Jesus is the Prince of Peace. He comes into the world as the great peacemaker among humanity. 

He teaches in the Beatitudes, “Blessed are the peacemakers, for they will be called children of  God”   

                (Matthew 5: 9) 

At his death, he tells his disciples, “Peace I leave with you; my peace I give to you” (John 14: 27). 

On that very first Easter, we are told: “When it was evening on that day, the first day of the week, and 

the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the Jews, Jesus came and 

stood among them and said, 'Peace be with you.’” (John 20: 19). 

Alongside other powerful names such as Wonderful Counselor, Mighty God, and Eternal Father, Jesus 

is given the title Prince of Peace, indicating one of His many roles — the One who is the leader of 

peace and offers it to others. 

As we celebrate Jesus’ birth this Christmas, let us thank God for the gift of peace. And let us honour 

the Prince of Peace by continuing to be peacemakers in the world, starting within our own families and 

https://biblia.com/bible/esv/Luke2.14
https://biblia.com/bible/esv/Isa%209.%206
https://biblia.com/bible/esv/Matt%205.%209
https://biblia.com/bible/esv/John%2014.%2027
https://biblia.com/bible/esv/John%2020.%2019


among our friends and neighbours. 

But how can we do so? 

 The story is told about an old rabbi once asked his students how one could recognize the time when 

night ends and day begins. One student asked, “Is it when, from a great distance, you can tell a dog 

from a sheep?” “No,” said the rabbi. Another student asked, “Is it when, from a great distance, you can 

tell a date palm from a fig tree?” “No,” said the rabbi. “Then,” the students asked, “when is it?” The 

rabbi answered, “It is when you look into the face of any human creature and see your brother or sister 

there.  Until then, night is still with us.” 

Ah, to see brother or sister in all. This is the call of all humanity. 

Yet, we live in a world that is all too often filled with horrific examples of communities torn 

apart:  hunger and starvation, ethnic cleansing, segregation, genocide, tougher immigration, and so on. 

 Still, there is plenty of food and work for everyone in the world if we but share our common wealth 

and recognize that we are all brothers and sisters. We are not alone but are related with others all 

around the world. We belong to the family of God, and it is the love of God that binds us together. 

 

  This Christmas, we remember those that fought for peace in the world. We remember the joy that 

peace brought, and pray for peace and a better world – including places where there is conflict            

today: Ukraine, Syria, the Middle East, and others – when we can truly call each other brother and    

sister. 

As we celebrate the Feast of the Nativity of Our Lord, may Christ, truly bless you and your family 

with peace, love and joy, now and in the New Year! 

 

Christ is Born! Let us Glorify Him! 

 

+ Lawrence Huculak OSBM, Metropolitan Archbishop of Winnipeg 

+ Michael Wiwchar CSSR, Bishop Emeritus of Saskatoon 

+ Severian Yakymyshyn OSBM, Bishop Emeritus of New Westminster 

+ David Motiuk, Eparchial Bishop of Edmonton 

+ Stephen Chmilar, Eparchial Bishop of Toronto 

+ Ken Nowakowski, Eparchial Bishop of New Westminster 

+ Bryan Bayda CSSR, Eparchial Bishop of Saskatoon  

 

 

 



St. George’s Special Project  Donations 

                              

               

 Thank you very much!   

    Щиро Дякуємо! 

Donations may be given anytime

PARISH GOAL:  $20, 000.00 

Your Return Gift  to God :  
     Last 2 Sunday & Feast Days Collection  .....................................….......................  $  3580.00 

      Open Collection ……………………….……….....……...………..........................  $    723.05 

Automatic Debits ………………………………………………………………….. $    230.00 

     Vigil Lights …………………………………...…………………............................ $      95.70 

Meetings & Events - Сходини та Події 

Jan  12  (Sat) Preparation for the First Holy Communion classes at 10:00a.m. 

Jan  12  (Sat) Catechism classes at 10:00a.m. 

Jan  12 (Sat) Cathedral Parish Malanka at St. George’s Senior Citizen Hall (1235 20th St. ) 

Jan  16 (Wed) Parish Council Meeting at 7:00p.m. 

Jan  18 (Fri) Traditional Theophany Eve Supper 

Jan  27 (Sun) Week of Prayer Jan 20th-27th; Closing Service at St. George’s Cathedral, 3:00p.m. 

Feb   3  (Sun)     UCWLC Membership meeting following the Divine Liturgy 

Feb   4  (Mon) St. Volodymyr Park Board meeting at 7:00p.m. - Cathedral Auditorium 

Feb 23  (Sat) SOROKOUSTY (February 23, March 16, 23, 30 & June 8) D. Liturgy at 10:00a.m. 

Feb 28 (Thu) St. Volodymyr Ukrainian Cath. Park  AGM at 7:00p.m. - Cathedral Auditorium 

Mar  2  (Sat) Sacred Sound Concert 

Mar  3  (Sun) Parish Annual General Meeting - Cathedral Auditorium at 12:30p.m. 

ATTENTION: UCBC Members 
The Membership Committee   will be collecting  

membership  payments of $25.00 for 2019 .  
You may pay by dropping your membership fee in 

the  Sunday collection basket and                            
marking the envelope   “UCBC Membership”  

86.67% $17, 520.00 

MEMORIAL DONATION  

UCWLC is having for sale: 

Pyrohy  $25.00 /5 doz.   

Cabbage rolls $20/

PARISH COUNCIL MEETING 

Wednesday January 16, 2019 at  7:00p.m. - Rectory 



   Italian Pilgrimage Invitation: Rome, Italy, APRIL 3 – 16, 2019, with Spiritual Director – Fa-

ther Basil Malowany, Sacred Heart Church, Ituna, SK:  

There are 3 double occupancy accommodations remaining ... until January 15, 2019! A chance to experi-

ence a part of the historic beauty, culture and spirituality of Italy. An Italian tour leader with be with the 

group daily. 6 nights in Rome, 3 nights in Assisi; 3 night is Florence – Lodging & meals will be either in 

Hotels or Religious Institutes; 2 meals per day while in Italy (breakfast & dinner).  

Prices from Regina Departure: $4,065/person-double accommodations.  

Prices from Saskatoon Departure:  $4145/person-double accommodations.  

Prices include all airfare taxes and surcharges.  

Does not include, but advised: baggage, cancellation & trip accident insurance costs. For further inquires 

and booking please contact Arthur Wytrykush at 306-771-2744 or by email at: arthurw@sasktel.net. 

  Polar Blast - Where Jesus’ Love is Cool - St Michaels Winter Camp, Madge Lake - Duck Moun-

tain Provincial Park, SK. February 18th - 23rd , 2019. Come  experience Gods love at St. Michaels 

Ukrainian Catholic Camp as we blaze through cross– country trails, explore Duck mountain and have 

many winter adventures. For: Youth Age 10-15 . Register  at register@stmichaelscamp.com .                

Registration Deadline February 8th . http://www.stmichaelscamp.com  Facebook - @campstmischaels 

               

For information or to apply please phone Bernie at 306-934-655 

 
The “Share the Spirit” 50/50 Lottery Draw concluded on December 19th, 2018 with the drawing 
of the winning 50/50 Lottery Ticket. The draw was supervised and conducted by Collins Barrow 
Chartered Professional Accountants.  
The response to this Lottery was very good. There were 2,944 tickets sold which means that the 
gross ticket sales amounted to $58,880. The winning portion of the 50/50 draw was half of the 
$58,880 gross ticket sales, or $29,440.  The winner of this amount was Steve Schebel from 
Foam Lake SK.   
In addition to the winner portion of the 50/50 draw, purchasers of the lottery ticket were able to 
designate a parish/mission or a designated Eparchial Organization to receive 25% of the ticket 
price, or $5.00 from each ticket sold.  Therefore, a parish/mission or the designated Eparchial 
Organization will receive $5.00 for each time they were named as the designated beneficiary on 
the ticket purchased. The total amount that will be apportioned among these organization will be 
$14,720.  For a complete list of the parishes/missions or designated Eparchial Organizations who 
received these funds please go to our website at www.bbessi.org.  Cheques to these organizations 
will be going out next week.  

In closing, we would like to extend a very huge and heartfelt THANK YOU to everyone who 
purchased these lottery tickets. Your support is very much gratefully appreciated, and we look 
forward to your participation and support next year.  
PS:  If you have not yet returned your UNSOLD ticket book, please mail it in to the BBESSI Office, or bring it 
your Parish Office.  It is important to remember that under the Lottery License rules ALL tickets, SOLD OR UNSOLD must 
be returned to the BBESSI Office 

BISHOP BUDKA EPARCHIAL STEWARDSHIP SOCIETY INC. (BBESSI) “SHARE THE 

SPIRIT” 50/50 LOTTERY DRAW (Lottery License #LR18-0067) 

http://www.bbessi.org


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

 Church Calendars are Compliments of                       

PARK FUNERAL CHAPEL  - T h a n k  y o u !  

Invitation 

Friday, January 18th, 2019 

after water blessing at 6:00 p. m.  

at the Cathedral auditorium. 

 Tickets: Adults $15.00  

Children 6-12: $10.00               

Children (65 and under):  free  

Запрошення на Традиційну Спільну 
Парафіяльну Святу Вечеру   

18-го січня, 2019 

що буде зараз по Йорданськім 

Свяченню Води в годині 6:00-ій  

Вечер’я буде в Катедральнiй залі.  

           Квитки: $15.00 для дорослих  

$10.00 для дітей 6-12 років 

     безкоштовно для дітей 5 р. і 

Answering the call from our Bishop’s Christmas Video Message, 
we invite everybody (regardless of age) to come for a WALK (4 km) 
with Bishop Bryan along Spadina Crescent East,  Sunday January 
13, 2019.  
The walk will start at 2.00 pm at CPR Bridge (at The Weir on 
Meewasin Valley Trail); you can park you vehicle there. The final 

destination will be the house of our Youth Minister Viktoriia          Marko (363 La Ronge Rd), where 
everybody will be treated to hot chocolate and pampushky, and then driven back to their vehicle.  

The purpose of our walk is to experience the presence of Jesus among and around us.  
    If you are ready to join us for this experience, please text or call Viktoriia at 306-914-0355, so we 
know how many pampushky we should prepare, and if we need to contact you with any change.  

                           SO PLEASE JOIN US IN A WALK WITH JESUS AND FRIENDS!  
Please note: the distance and starting point of the walk will be dependent on the weather 
conditions, but the destination will remain the same.  You will be contacted if there are any 
changes. 

Viktoriia Marko, Youth and Young Adult Minister 
Ukrainian Catholic Eparchy of Saskatoon 306-653-0138 ext 227 cell: 306-914-0355;  uwitness2youth@gmail.com 

mailto:uwitness2youth@gmail.com



