
     Sunday  April 25, 2021 

Душпастирі: 
о. Янко Колошняї 

Резиденція: 306-244-2604 
Kанцеляріа: 306-664-2301 
chan.skeparchy@sasktel.net 

     диякон Мирон Ямнюк 

Pastoral Team: 
Very Rev. Janko Kolosnjaji 
Residence: 306-244-2604 

Office: 306-664-2301 
chan.skeparchy@sasktel.net 
  Deacon Myron Yamniuk 

Office Hours:  
Tuesday & Wednesday  

9am-1:30pm 
Monday - office CLOSED   

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:                      
 any time 

HOLY COMMUNION AT HOMES:  
First Friday of the month 

ALL SAINTS UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH - NORTH BATTLEFORD  

HOLY EUCHARIST UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH - HAFFORD AND DISTRICT  

DIVINE LITURGY 
Saturday   5:00 pm 
Sunday:     9:30 a.m.                   

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

БОЖЕСТВЕННА  
ЛІТУРГІЯ 

В суботу:   5:00 вечером 
В неділю:  рано              

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



  

НЕДІЛЯ / SUNDAY, April 25th : Sunday of the Paralytic -  Неділя Розслабленого       (John 5:1 –15)     
       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  
ПОНЕДІЛОК - MONDAY, April 26th     
     8:00 a.m. No Divine Liturgy   
ВІВТОРОК -  TUESDAY, April 27th  Livestream  
     8:00 a.m.             + Steve Duch…………………………………………………………………..Parish Council 
СЕРЕДА - WEDNESDAY, April 28th    Mid-feast Wednesday - Середа Переполовення   Livestream                                                                      
     8:00 a.m.            +Walter Kostiuk.…………………………………………………………………………Family 
ЧЕТВЕР - THURSDAY, April 29thd    Livestream                                                                                                                                                                
      8:00 a.m.            + Janet Postey (1 year) …………………………………...Ryan, Jody, Marie, George 
П’ЯТНИЦЯ / FRIDAY,   April 30th      ВЕЛИКА П’ЯТНИЦЯ - Julian Livestream   
    4:00 p.m.  Plaschanytsia / Holy Shroud Service  - Julian  (Ukrainian) 
    7:00 p.m.  Єрусалимська Утреня/Jerusalem Matins  - Julian (Ukrainian) 
СУБОТА / SATURDAY,  May  1st         ВЕЛИКА СУБОТА  - Julian    Livestream                                                                                                                             
     7:00 p.m.        Надгробне /Service at the Grave  - Julian (Ukrainian) 
НЕДІЛЯ / SUNDAY, May 2nd : Sunday of the Samaritan Woman— Неділя Самарянки       (John 4:5 –43)     
                                                                        ВЕЛИКДЕНЬ - EASTER  SUNDAY Julian 
  7:00 a.m.    Воскресна Утреня і Празнична Божественна Літургія, Освячення Пасок        Livestream                                     

                     Resurrection Matins, Easter Divine Liturgy and Blessing of Easter Food—Julian (Ukr.) 
       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     

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

  
Протягом травня у нашій церкві відправляється кожної середи і п’ятниці 

в 7:00 вечора. Запрошуємо наших парафіян, усіх охочих, долучитися до 
цих травневих богослужінь на честь Пресвятої Діви Марії разом із своїми дітьми чи внуками: 
Божа Мати чекає на кожного, хто її шанує чи любить.  

Moleben to the Mother of God 
During the month of May there is Moleben every Wednesday and Friday at 7:00 p.m. 

http://mykosovskyy.livejournal.com/108814.html


2021 Пастирський лист Українських Католицьких Єпископів Канади 

з нагоди Празника Христового Воскресіння 

До всечесного духовенства, монаших та релігійних згромаджень сестер і братів, семінаристів та 

мирян Української Католицької Церкви в Канаді: 

Христос Воскрес!       Воістину Воскрес! 

Дорогі брати і сестри у Христі, 

Це день, що його створив Господь,  

радіймо та тішмося в нім! (Псалом 118:24) 

Пасхальні події є сповнені багатьма драматичними діями! Жінки йдуть до гробу, в якому було 

положене тіло Ісуса. З тексту Святого Письма ми знаємо, що був сильний землетрус. Ангел 

з’являється жінкам, кажучи їм, щоб вони не боялися. Ісуса тут немає. Ісус воскрес. Тоді ангел 

промовив до жінок: ‘’Та біжіть притьмом, скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас 

випередить у Галилеї, – там ви його побачите. Я вам сказав” (Матея 28:7). Жінки почали бігти від 

гробу. Але раптом вони зустріли Воскреслого Христа, який каже їм, щоб вони не боялись. Ісус каже 

їм: ‘’Не бійтесь! Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею: там мене побачать” (Матея 

28:10). Та сама вказівка йти і сказати іншим про те, що вони бачили і чули, що Ісус Месія і наш 

Спаситель, воскрес із мертвих, повторюється знову і знову під час нашої Великодньої Божественної 

Літургії. 

Коли одинадцять учнів пішли до Галилеї, воскреслий Христос привітав їх і промовив до них: 

‘’Дана мені всяка влада на небі й на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім'я 

Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж 

до кінця віку” (Матея 28: 18-20). 

Цей великий заклик спрямований не лише на учнів. Він є спрямований на усіх нас, 

послідовників Ісуса Христа. Ми всі маємо спільний обов’язок і привілей проголошувати Євангелію. 

Ми всі маємо спільну місію проповідувати Добру Новину всім людям. Природа Церкви як Божого 

Народу полягає в постійній місійній діяльності. Ми всі покликані євангелізувати та свідчити про 

Христову присутність в цьому світі через наші дії і любов. Саме тому ми читаємо Євангелію на 

декількох мовах під час Воскресної Божественної Літургії. 

Давайте почнемо з того, що розкажемо своїм рідним про Божу любов. Чимало наших родичів 

пережили Божу присутність неначе через тьмяне світло ледви жевріючої свічки. Деколи це стається 

через чийсь особистий вибір. А деколи може статись через зовнішні життєві обставини, які ми не 

можемо контролювати. Однак, навіть з ледви жевріючої свічки, завжди є надія. Ісус Христос є 

Світлом цього світу. Христос може розпалити світло цієї жевріючої свічки у світло, яке яскраво 

горить і не згасає. 

З впевненістю і сміливістю, нехай кожен з нас поділиться своєю вірою з іншими. Наша віра є 

безцінним даром, який є даний нам Ісусом Христом для того, щоб ми ним ділились. Ми не повинні 

його тримати для себе, але маємо ділитись з іншими, починаючи з наших рідних, яких ми любимо. 

Разом ми маємо здійснити місію. Тож знайдімо надію і сміливість, щоб піти серед людей і 
проголошувати Добру Новину. За мотивуючий зразок, ми можемо взяти креативний підхід багатьох 

людей, які показали нам як спільно служити і молитись використовуючи соціальні мережі як 

відповідь на виклики спричинені пандемією. В той час як світло наших парафій ледви жевріло, світло 

нашої спільної віри було запалено через інтернет. 

Пам’ятаймо, дорогі брати і сестри у Христі, що ми не є самотніми в цій місійній діяльності. 

Ісус Христос пообіцяв: ‘’Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку’’ (Матея 28:20). Нехай 



ваші серця палають бажанням пізнати Воскреслого Христа. Сповніться надхненням, щоб поділитись 

своєю вірою в Ісуса Христа з іншими. Нехай наші серця сповняться невимовною радістю від 

усвідомлення присутності Воскреслого Христа у нас. Щоб ви могли пізнати умиротворення 

Воскреслого Христа. Нехай ваші Пасхальні святкування будуть сповнені великою радістю, 

внутрішнім миром і палкою любов’ю, якими ви б ділились з вашою сім’єю і зі всіма, кого ви любите і 

зустрінете під час захоплюючої життєвої мандрівки. 

 

Нехай зійдуть на вас Божі багаточисельні благословення, бо Христос Воскрес! 

Христос Воскрес!     Воістину Воскрес! 

 

Щиро ваші у Христі, 
+Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит Архиєпископ Вінніпeзької Архиєпархії; 

+Давид Мотюк, Єпархіальний Єпископ Едмонтону; Апостольський Адміністратор Ню Вестмінстерської 

Єпархії; 

+Браян Байда, ЧНІ, Єпархіальний Єпископ Саскатуну; Апостольський Адміністратор Єпархії Торонто; 

+Михайло Вівчар, ЧНІ, Єпископ-Емерит Саскатунської Єпархії; 

+Северин Якимишин, ЧСВВ, Єпископ-Емерит Ню Вестмінстерської Єпархії; 

+Степан Хміляр, Єпископ-Емерит Єпархії Торонто 



 Registration for each Saturday and Sunday Divine Liturgy is a MUST. To register please 
phone parish office at 306-664- 3459,  Father J. Kolosnjaji at 306-370-2866 or by email: 
saintgeorge@shaw.ca. Contact number required. 

 Stay home if you have any COVID-19 symptoms.  
 MASK, SANITIZE, SOCIAL DISTANCE. THANK YOU  
 Starting midnight, Friday April 16th number of liturgy participation is reduced to 30 people.  
 Once in church, please pay attention and follow clearly marked EXIT signs.   

Liturgy Live – Welcome to the current Livestream/Recorded Liturgical Services from 

our parishes in our Ukrainian Catholic Eparchy of Saskatoon.  If you are unable to at-

tend Divine Liturgies and other Services due to the COVID-19 Pandemic, or if you are 

away, join us for services directly from our Eparchial Website Home Page by clicking 

on the “Liturgy Live” icon. The following parishes are now providing livestreaming & 

recorded services: 

 Ukrainian Catholic Cathedral of St. George, Saskatoon, SK | Website» 

 Ukrainian Catholic Church of Dormition of the Mother of God, Saskatoon, SK 

| Website» | YouTube Channel»» | Facebook»» 

 Ss. Peter & Paul Ukrainian Catholic Church, Saskatoon, SK | YouTube Channel»» 

 St. Athanasius Ukrainian Catholic Church, Regina, SK | Website»» | Facebook»» 

 Sacred Heart Ukrainian Catholic Church, Ituna, SK | Facebook»»  | YouTube Channel»» 

Check out their Parish Bulletins for dates and times of Livestream Services (found on the Eparchial 

Website Home Page by clicking the “Parishes” icon or under the Eparchy tab.  

Live Streaming Services of Ukrainian Catholic Churches in Canada and the World | Royal 

Doors»» 

We are inviting boys and girls who have received their First 

Solemn Holy Communion and older (8+ years of age) to    

become an altar server in our Ukrainian Catholic Cathedral 

of St. George, and to embrace this noble service for God.     

For the more detailed information please contact                      

Viktoriia Marko at 306-914-0355. 

“THE CONVERSATION”: A weekly Zoom call with Bishop Bryan Bayda, 

CSsR, Bishops, Clergy and Featured Speakers, and a number of the faithful, as 

we gather to discuss many topics and field questions from people.  Join us every 

Thursday evening from 5:00 – 7:00 pm (CST) [7-9pm EST].  

Watch Livestreaming at: Tranquillight Calling -  

https://www.youtube.com/channel/UCf39034kKgMTZl_hacrM9nA 

Email your questions and receive the Zoom link ucconversation@gmail.com 

https://www.skeparchy.org/wordpress/
https://www.skeparchy.org/wordpress/liturgy-live-in-our-parishes-of-the-eparchy-of-saskatoon/
https://www.skeparchy.org/wordpress/livestream-ukrainian-catholic-cathedral-of-st-george/
https://dormitionsaskatoon.ca/liturgy-live-2/
https://www.youtube.com/channel/UCc6Im60q8zPOU74m5-9iVSw
https://www.facebook.com/DormitionSaskatoon/
https://www.youtube.com/channel/UCljdzhaqy7FibBF2_Y4XPaA
https://st-athanasius.ca/nl/
https://m.facebook.com/reginaukrainiancatholicnorth/live/
https://www.facebook.com/SacredHeartUkrainianCatholicChurch/
https://www.youtube.com/channel/UCsad4ZIwnLcjoJfxJd0DbeA
https://www.skeparchy.org/wordpress/about-us/parishes/parish-bulletins-and-websites/
https://www.skeparchy.org/wordpress/
https://www.skeparchy.org/wordpress/about-us/parishes/parish-bulletins-and-websites/
https://royaldoors.net/?p=4429
https://royaldoors.net/?p=4429
https://www.skeparchy.org/wordpress/liturgy-live-in-our-parishes-of-the-eparchy-of-saskatoon/
https://www.youtube.com/channel/UCf39034kKgMTZl_hacrM9nA
mailto:ucconversation@gmail.com


Congratulations to baptised and confirmed!  We are happy to welcome:  

Platon Rudyuk,  son of  Bogdan & Solomiya  

and Mariia Anna Halaitso, daughter of Nestor & Oksana 

as the newest members of  St. George’s  Cathedral Parish!  
May God grant them many  Happy and Blessed years! На многая і благая літа! 



    UCBC Bishop Roborecki Branch Monthly meeting on Thur sday, May 06th, 2021, 7:00 
p.m.,St.George’s Cathedral Basement 

 GOOD DAY ST. VOLODYMYR CAMP SUPPORTERS, 
It's been a long, quiet year at St. Volodymyr Ukrainian Catholic Park,  and we are trying to figure out what's 
next! Under current health restrictions we have come up with some ideas however we need your feedback! 
Also keep in mind the situation could change at any time! so we have to remain flexible and with a positive atti-
tude. 
We have developed a survey to determine your interests, needs and wants for 2021 programming at the park. 
Sure, it won't be the same as we remember before the health restrictions are in place but it will be some-
thing new and exciting to try! 
You could be a past or future camper, parent of a future or past camper, been involved as a volunteer or on the 
staff team, as a counselor or counselor in training, we want to hear from all of you: 
CLICK HERE TO TAKE THE 2021 CAMP INTEREST SURVEY 
We need as many responses as possible so we can get a good picture of everyone's thoughts so we can move 
forward with some decision making. 
Thank you for participating, St Volodymyr Camp Committee stvolodymyrcamp@gmail.com 

 Devotions to Blessed Vasyl Velychkovsky, CSsR 
Live-streamed from the Shrine in Winnipeg, MB. Every Wednesday evening at 6:00 pm (Saskatchewan 
time). Please join us in prayer.  Here is the link to the broadcasts: 
https://www.youtube.com/channel/UCFDrZoGsYeJG1IqgdZyfYMA  

 TASTES OF HEAVEN VIRTUAL GALA 
Thursday April 29, 2021 at 8:00 pm (EDT) [6:00 pm CST] 
Help sustain the Catholic Faith in remote Canada in these troubled times. Please join Catholic Missions In Cana-
da online from the comfort of your home to experience the Tastes of Heaven Virtual Gala. With free registra-
tion, you will be sent an access link to join this online gala. 
Visit Canadian home missions virtually through in-depth interviews, video, and stories. In addition, follow 
along as a Master Sommelier leads an exquisite wine tasting with selections from Two Sisters Vineyards in Ni-
agara, Ontario. President Fr. David Reilander and Stewardship Officer Joe Gennaro will host an in-depth look at 
the costs of missionary sustenance − the costs of transportation, food, and utilities. His Eminence Thomas Cardi-
nal Collins, will present the St. Joseph’s Award to an exemplary Canadian missionary. 
Catholic Missions In Canada exists to advance and sustain the Catholic Faith in remote and poor mission com-
munities across Canada. This event is a fundraiser to raise support for our Canadian home missions. 
Learn more/register: https://cmic.info/tastes-of-heaven/ 

    Interested in your child learning a second language? Looking for Kindergarten for your young child? 
Bishop Filevich Ukrainian Bilingual School is hosting a Virtual Open House on April 22nd, 7-8pm. 
Please call the school to sign up for the Zoom link. The Kindergarten registration form is online: 
https://www.gscs.ca/studentsandfamilies/schools/FIL 
Students will achieve functional fluency in both English and Ukrainian, while deepening their knowledge 
about Ukrainian tradition and culture, enriched by the Byzantine Rite in all of their learning. 
Benefits of a bilingual education: 

bi- or multi-lingual students tend to have a better memory,  

better problem-solving skills, 

and are generally better at switching between tasks 
About Greater Saskatoon Catholic Schools: 
Greater Saskatoon Catholic Schools provides Catholic education from pre-kindergarten through Grade 12, root-
ing students in their faith, helping them grow in knowledge, and encouraging them to reach out and transform 
the world.  

https://forms.gle/dxeCvoBzEM2u5U4x7
mailto:stvolodymyrcamp@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCFDrZoGsYeJG1IqgdZyfYMA
https://cmic.info/tastes-of-heaven/
https://www.gscs.ca/studentsandfamilies/schools/FIL



