
     Sunday, April 17 , 2022 

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  

Thursday 

Friday 

 
9:00am-1:00pm 

 
 

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 

Sunday:     9:30 a.m.                   
10:00 a.m. 

Daily:         7:30 a.m. 

БОЖЕСТВЕННА  
 

ЛІТУРГІЯ 

В неділю:  рано              
Свята:     10:00 рано 
Щодня:      7:30 рано 

 



  

   НЕДІЛЯ / SUNDAY, April 17th  Easter Sunday; Неділя, 17 квітня; Великодна Неділя; 
John 1: 1-17 

 
    6 :00  a.m.      Easter Divinene Liturgy  -  Sisters of St. Joaseph 
    7:00  a.m.       Resurrection  Martins,  Easter Divine Liturgy  & Blessing of Paskas  -  all Parishioners  

(Bilingual)  Свята Літургія за парафіян  - St. George Cathedral                   Livestream   
  12:00 p.m.  Resurrection Matins, Easter Divine Liturgy and Blessing of Easter Food –                

North Battleford 
 

 ПОНЕДІЛОК - EASTER MONDAY, April 18th                                            Livestream                                                    
  10:00 a.m.   Divine Liturgy………………………………………………………………… 

 
 ВІВТОРОК - EASTER TUESDAY, April 19th                                               Livestream 
  10:00 a.m.   Divine Liturgy; +Esther Ellen Huard…………………..……………...Family 
 

 СЕРЕДА - WEDNESDAY, April 20th                                                            Livestream 
    7:30 a.m.   Divine Liturgy; Birthday Blessings Theresa...……….….....…………...Mom 
 

 ЧЕТВЕР - THURSDAY, April 21st                                                                Livestream                                    
7:30 a.m.   Divine Liturgy; +Lil Soberlik……………………………………………..PC 

 

ВЕЛИКА ПЯТНИЦЯ - GOOD FRIDAY, April 22nd: (JULIAN CALENDAR) 
     4:00 p.m.   HOLY SHROUD SERVICE—St. George Cathedral                        Livestream                     
     7:00 p.m.   Jerusalem Matins—St. George Cathedral                                      Livestream 
 
ВЕЛИКА СУБОТА—SATURDAY, April 23rd: (JULIAN CALENDAR)  

    4:30 p.m.      Благословення, свячення пасок; Blessing of Easter Food— 
                            Cathedral Auditorium 
    7:00 p.m.     Надгробне; Service at the Grave—St. George Cathedral      Livestream 
 
 
 
 

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 a warm welcome to all guests, friends, visiting relatives, and parishioners in     

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



 

 НЕДІЛЯ / SUNDAY, April 24th; Неділя, 24 квітня; Томина Неділя; John 20: 19-31 
 
ВЕЛИКДЕНЬ  EASTER SUNDAY, April 24th: (JULIAN CALENDAR)  

      7:00 a.m.  Resurrection Matins, Easter Divine Liturgy and Blessing of                                                                   
                                                       Easter Food 
 
ТОМОВА НЕДІЛЯ    THOMAS SUNDAY, April 24th: (GREGORIAN CALENDAR)  

      9:30 a.m.  Divine Liturgy, Myrovannia,  Praznyk & Spilne Svjacene -   
                                                      St. George Auditorium 
      1:00 p.m. St. Thomas Sunday - Hafford 
      4:00p.m. St. Thomas Sunday - North Battleford 

 
Glory be to Jesus Christ! Glory to Ukraine! 

You can help raise donations for humanitarian aid in 
Ukraine by purchasing one of our Ukrainian, Easter/
spring themed wreaths. We are asking of a minimum 

donation of $55 per wreath. If you are interested, 
please contact Sofiya Fayfruk by number at (639) 317-

6420 or by email, sofiyafayfruk04@gmail.com. 
 

 
St. George’s Praznyk 

& Spilne Sviachene 
 

Sunday, April 24, 2022 
At the Cathedral Auditorium 

After the 9:30 AM Divine Liturgy 
  

ADVANCED TICKETS ONLY! 
  

Adults: $20 
Children (6 - 12 years): $15 
Under 5: free 
Tickets available at the Rectory Office 

Call Liana @ (306) 664-3459  

mailto:sofiyafayfruk04@gmail.com


 
VOLUNTEERS NEEDED: 

 
Ushers and Sacristans are needed for Sunday Divine Liturgies. 

If you are interested in volunteering, please leave your name and contact information 
with Liana at the Parish Office - (306-)664-3459 

  

PUSSY WILLOWS &FLOWERS 
 

A very special thank you to Paul 
Shumay for providing the pussy 
willows for Palm Sunday and for 
donating the beautiful flowers for 

Easter. 
May God’s Blessings be with you. 

 

 

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. If offering a cheque 

please make it  payable to Fr. Kolosnjaji. 

 
Rachel's Vineyard Ministry of SK  2022 Retreat 

 
Are you hurting because of an abortion? Rachel's Vineyard is a safe place to renew, rebuild 
and redeem hearts broken by abortion. Weekend retreats offer you a supportive, confidential 
and non-judgmental environment where women and men can express, release and reconcile 
painful post-abortive emotions to begin the process of restoration, renewal and healing.  
 
Our next retreat in Saskatchewan will be held April 29- May 1 2022, in a location near to Sas-
katoon. 
 
To register or speak to someone confidentially, please contact Elaine at 1-306-480-8911  

tel:1-306-480-8911


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE  

 
 

When:  MONDAY, APRIL 25, 2022 
 (NOTE:  This will be a virtual meeting via the Zoom meeting facility) 
 
Time:  Registration (Sign into Zoom) – 7:00pm to 7:30pm  
Annual General Meeting – 7:30pm   

 
Where: This will be a virtual meeting via the ZOOM Meeting facility.  

MEMBERS WISHING TO PARTICIPATE IN THE ANNUAL GENERAL MEETING MUST REG-

ISTER WITH THE UCFSASK OFFICE VIA EMAIL (ADMIN@UCFSASK.ORG) OR TELEPHONE 

(306-653-0138, EXT 223) BY NO LATER THAN THURSDAY, APRIL 21, 2022 – 4:00PM.  A ZOOM 

MEETING INVITE WILL BE SENT TO ALL WHO HAVE REGISTERED FOR THE ANNUAL 

GENERAL MEETING.  

    

Who: All members of a Ukrainian Catholic parish or mission within the Ukrainian Catholic Eparchy of Saskatoon 
who are 18 years of age or older are entitled to participate and vote at the meeting. 

 
Purpose: This meeting is being called for the purposes of: 

Approving the Financial Statement Reviewer’s Report and the Annual Financial Statements for 
the fiscal year ending December 31, 2021. 

Appointing a Reviewer/Auditor of our financial records for the 2022 fiscal period 
Approving Bylaws or Amendment to the Bylaws – see below. 
Report from the Board of Directors 
Electing Directors  
For transacting such other business as may properly come before an Annual General Meeting. 

 
Access to Documents:  Annual Meeting Documents and the Financial Statements are posted on the Ukrainian 

Catholic Foundation of Saskatchewan website – www.ucfsask.org .You may also pick- up copies at the Founda-
tion Office at 214 Avenue M South, Saskatoon Sask. 
 

Bylaw Changes:  Bylaw 6.6 & Bylaw 6.9 – Change to allow Eparch to appoint a proxy for meeting of Members.  

Bylaw 7.6 - ineligible for election after eleven months to “after 5th term ended” from after eleven months “after 3rd tern ended".  
 

UKRAINIAN CATHOLIC FOUNDATION OF SASKATCHEWAN CORPORATION 
Call for Nominations to the Board of Directors of Ukrainian Catholic Foundation of Saskatchewan 

  
The Ukrainian Catholic Foundation of Saskatchewan is searching for people who are interested in serving on our 
Board of Directors.  To qualify, a person must be 18 years of age or older, a resident of Canada and a member in 
good standing with a Ukrainian Catholic Parish or Mission within the Ukrainian Catholic Eparchy of Saskatoon.   
 
The Board has two vacancies from the Saskatoon Deanery.  If you are interested in serving on the Board of Di-
rectors as a Deanery Representative from the Saskatoon Deanery, please contact the Office Administrator, Iris 
Owchar at 306-653-0138, ext 223, or email your intention to admin@ucfsask.org.  Each nomination will re-
quire a letter of support from your Pastor. Nominations will close on Thursday, April 21, 2022, at 4:00pm. 
Directors will be elected at the Annual Meeting on Monday, April 25, 2022.   

UKRAINIAN CATHOLIC FOUNDATION OF SASKATCHEWAN CORPORATION  

mailto:ADMIN@UCFSASK.ORG
http://www.ucfsask.org


До 90-го . . . Countdown to 90 
May 06, 2023 

 

 
 
 

April, 2022 
Origins 

 
Following the Saskatchewan provincial election of 1929, the Conservative Government of J. T. 

M. Anderson advocated a British only immigration policy, the liquidation of the separate school sys-
tem, the barring of religious personnel within schools, and a ban on religious emblems in schools.  The 
Conservative Party was particularly dissatisfied with the number of foreigners in Saskatchewan. 

In 1929, the Roman Catholic trustees of Saskatchewan met in Regina to organize a challenge 
to the Anderson Government’s actions.  A number of Ukrainian Catholic trustees that were present at 
this gathering agreed that an organization for Ukrainian Catholics was needed.  On July 14, 1932, un-
der the leadership of Rev. Fr. Stephan Semchuk, it was decided to form an organization for Ukrainian 
Catholics in Saskatchewan to unify them, coordinate activities, and provide support.  On August 14, 
1932, the group met in Cudworth and a convention was planned for December 28 and 29, 1932 in Sas-
katoon.  At this convention, a Constitution was adopted and the name selected for this new organiza-
tion was the Ukrainian Catholic Brotherhood of Canada.  The aim was to counter the Anderson Gov-
ernment’s anti-religious and anti-foreigner moves, and to support Ukrainian Catholic organizations.  
Interestingly, women (the future Ukrainian Catholic Women’s League of Canada) and youth (the future 
Ukrainian Catholic Youth of Canada) were part of this original organization. 

By 1935, there were 43 UCBC Branches throughout Canada.  32 of these branches were locat-
ed in Saskatchewan. 

References 
University of Regina (n.d.). Retrieved from KKK history challenges idea Sask. always welcomed  new-
comers: expert.  

https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/ku-klux-klan-saskatchewan- his-
tory-1.4251309 

University of Regina. (n.d.). Saskatchewan Politics Research Guide: James Thomas Milton  An-
derson. Retrieved from     

https://uregina.libguides.com/c.php?g=606132&p=4203665 
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2022 ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ  
ЄПИСКОПІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ КАНАДИ  

З НАГОДИ СВЯТА ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО 
 

Всечеснішим Отцям, Преподобним Сестрам та Братам Монаших Спільнот, Семінаристам  
та Вірним Української Католицької Церкви в Канаді: 

 
Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! 

 
Дорогі Брати і Сестри у Христі, 

Ісус сказав їм: «не бійтеся»  
(Матея 28:8) 

 
Великдень і Воскресіння: Подорож від Страху до Радості і Надії 

 Сьогодні ми святкуємо славне Свято Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. 
Сьогодні ми радіємо Христовій перемозі над гріхом і смертю. Сьогодні все сповнилося радістю.  

 В часі святкування Празника Воскресіння нашого Господа, коли ми намагаємось 
усвідомити зміст цього свята, роздумаймо про жінок мироносиць – тих хто першими отримали звістку 
про Воскреслого Господа і розважмо про їхню надзвичайну мандрівку від стану страху до радості і надії. 

Мироносиці є свідками Ісусової смерті і вони бачили місце де було його поховано. Вони також 
стали свідками його воскресіння. Саме вони отримали славну новину від ангела який їм сказав: «Не 
бійтеся; ви шукаєте за Ісусом з Назарету якого розіп’яли. Він воскрес; його тут немає. Подивіться, ось 
місце де було його покладено. Йдіть, і сповістіть його апостолів і Петра, що він йде перед вами до 
Галилеї; там ви його побачите, як і сказав я вам» (Maрко 16:6-7). 

 Однак у розповіді про Вокресіння у Євангелії від Марка ми також читаємо: «Тоді жінки 
мироносиці вийшли і побігли з гробу, бо страх і здивування охопили їх; і вони нічого нікому не 
розказали, бо налякалися » (Maрка 16:8). 

 Страх міг потенційно зупинити жінок мироносиць від виконання завдання, яке доручив 
їм ангел. Страх мав здатність паралізувати їх, осліпити їх. Страх спричинив жінкам мироносицям 
хвилювання, переляк, паніку, тривогу, нездатність до дії. Цей страх міг стати причиною того, що ми б 
ніколи не дізнались про Воскресіння Господа; і ми б думали, що Ісус залишився у гробі назавжди.  

 Проте, якимось чином жінки мироносиці змогли перебороти у собі цей страх. Євангеліє 
від Матея нам каже: «Тоді вони швидко залишили гріб у страсі, і з великою радістю побігли сповістити 
його апостолів. Раптом Ісус зустрів їх і сказав: «Вітаю!» І вони  підійшли до нього, припали до його ніг і 
поклонились йому. Ісус сказав їм: «не бійтеся, йдіть і скажіть моїм братам щоб йшли до Галилеї, там вони 
побачать мене» (Maтея 28:8-10). 

 Страх жінок мироносиць перемінився у радість і надію. Віднайдена ними сміливість і 
сила перемінила їх на свідків і посланців Воскресіння. Їхнє свідчення дозволило Добрій Новині Слова 
Божого поширитись і вони спричинились до збільшення числа вірних до майже двох з половиною 
міліярдів людей, які зараз наслідують Христа, а це третя частина людства.  

 У цьому контексті, цьогорічне святкування Свята Воскресіння нашого Господа увесь світ 
спостерігає у зневірі і тривозі спричиненими вторгненням Росії в Україну, заподіяними руйнуваннями, і 
втратою тисяч невинних життів, включно з жінками і дітьми. Боязнь війни, подібно як і страх жінок 
мироносиць, має здатність паралізувати і не лише людей України, але й також цілий світ.    

 Однак, як ми бачимо страх не паралізував Україну. Посеред хаосу, який принесла війна 
Українці знайшли хоробрість боротися і обороняти свої сім’ї, і своїх ближніх. Більше того, люди України, 
не лише сміливо захищають свою державність, але також захищають принципи свободи, демократії, 
справедливості, і поваги до гідності особи; цінності, які цивілізований світ поважає та пропагує.   



Ми можемо запитати себе, що є причиною такої хоробрості українців? Короткою відповіддю є їхня віра в 
Бога та у воскреслого Господа. Згідно з давньою «Повістю Временних Літ» ще у першому столітті Святий 
Апостол Андрій, підняв хрест Господній на берегах Дніпра, пророкуючи, що величне місто буде 
збудовано на схилах цієї ріки – сьогоднішнє місто Київ, яке протягом століть було центром віри і 
свідчення Божої любові до Божого люду. Століттями вороги намагались захопити ці землі, але кожного 
разу наші люди повставали з катакомб переможцями та з особистим досвідченням Христових страждань і 
розпяття, і кожного разу вони подорожували до Воскресіння і відродження. Ось де народ України черпає 
свою силу.      

Сьогодні, страх має здатність заглушити голос світової спільноти. Подібно до жінок мироносиць, 
знайдімо у собі сміливість побороти наш страх. Продовжуймо говорити одноголосно і єдиним серцем для 
добра людей України, не дозвольмо чужинському агресору поширювати ненависть та неправду. 
Розповідаймо правду про те, що відбувається в Україні, і у солідарності з українським народом 
переконуймо, що війна є злом і що мир є єдиним шляхом до майбутнього.   

Наш голос є почутим. Світ єднається у молитві за мир в Україні та у допомозі страждаючому 
українському народу. Агресія Росії спричинила безпрецедентну гуманітарну кризу, якої не бачив світ від 
закінчення Другої Світової Війни, але також людство відгукнулося у безпрецедентному вияві любові та у 
наданні гуманітарної допомоги для постраждаючих.  

Ми молимось за мир в Україні та у цілому світі. В особливий спосіб ми молимось за людей в 
Україні, які переживають війну. Ми молимось за їхню безпеку, за безпеку їхніх сімей. Ми молимось за 
тих, які були вимушені залишити Україну і за тих, які залишились там. Ми молимось за тих, що померли. 
Нехай Господь благословить вас і Пресвята Богородиця візьме вас під покров свого омофору.  

У часі святкування Свята Воскресіння будьмо жінками мироносицями. Звільнімось від усякого 
страху який нас сковує. Йдімо і сміливо проповідуймо радість Євангельської вістки, Божої любові і 
милосердя для світу, щоб усі змогли досвідчити правдиву радість і надію у їхньому житті.  

Ми, Єпископи Української Католицької Церкви в Канаді молимось щоб ласка Божа наповнила 
ваші серця, серця ваших рідних та друзів та щоб радість та мир запанували між усіма людьми. 

Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! 

 

Ваші у Христі, 

 

+ Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ,  
Митрополит-Архиєпископ Вінніпезький 
 
+ Давид Мотюк,  
Єпарх Едмонтонський; Апостольський Адміністратор Нью-Вестмінстерсьої Єпархії 
 
+ Браєн Байда, ЧНІ,  
Єпарх Саскатунський; Апостольський Адміністратор Єпархії Торонто 
 
+ Михаїл Вівчар, ЧНІ,  
Єпископ-емерит Саскатунський  
 
+ Стефан Хміляр,  
Єпископ-емерит Торонтонський 
 
 

  


