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 ВІД 20-ОГО ВЕРЕЗНЯ, ДО 4-ОГО ЖОВТНЯ, 2020 

 

 
 

EXALTATION OF THE LIFE-GIVING CROSS – SEPTEMBER 27TH  
 

16TH   SUNDAY AFTER PENTECOST  

 
 

VESPERS (as per bulletin) SATURDAYS:  5:00 P.M. 

                EVE OF FEAST DAYS: 6:30 P.M. 
 
  CONFESSIONS: SAT. NIGHTS BEFORE OR AFTER VESPERS 

      BEFORE 9:45 A.M. SUNDAY MORNING 
      BEFORE 9:30 A.M. ON FEAST DAYS 
      OR BY APPOINTMENT FOR OUR SHUT IN’S 

 
 

STAY SAFE AND GOD BLESS 

 



Regarding Our General Confession 

Living within the midst of this Covid-19 pandemic our church community has been challenged with adapting to the new 

circumstances with which we have been faced – among them our approach to the Holy Mysteries of Confession and The 

Eucharist about which I have previously written. 

In this bulletin I would like to remind ourselves about our preparation for this type of confession and specifically about 

our examination of conscience. An exercise that we all practise according to our spiritual methods of self-examination 

remembering that we do so with fallible memories and reasonings. 

As a guide please follow this form of examination of conscience – which is one among many. This form is based on the 

“Ten Commandments” – the Decalogue. Please keep this helpful guide close by. 

Examination of Conscience 

  
          In order that you may make a good confession, it is necessary for us to prepare ourselves carefully. We ask God to 
give us grace to make a thorough examination of conscience, courage to make a sincere and complete confession, and 
strength to amend our way of life in the days to come. 
  
   Let us begin our examination with the time of our last confession; try to recall whether you omitted anything through 
carelessness or lapse of memory, or from fear of embarrassment.  Let us examine ourselves with the assistance of the 
form of self- examination according to the Ten Commandments: 
 
1.  I am the Lord Thy God.  Thou shalt have no other gods before Me:   
 Has God had the first place in your life? 
 Do you love or fear anyone or anything more than Almighty God? 
 Have you neglected your daily prayers? 
 Have you placed the claims of God on your time, money, and talent first, and then on your own concerns? 
 
2.  Thou shalt not make unto thyself any graven Image:   
 Have you trusted in anything or anyone more than Almighty God? 
 Have you venerated the Holy Icons and the Precious Cross in the correct way? 
 Have you loved yourself, money, power or position more than Almighty God? 
 
3.  Thou shalt not take the Name of the Lord thy God in vain:   
 Have you wished that evil might come to anyone? 
 Have you used profane language, cursed or sworn at others? 
 Have you fulfilled your promises to God? 
 Have you attended superstitious practices, or been to fortune-tellers? 
 
4.     Remember to keep holy the Lord's Day:   
 Have you brushed aside thoughts of Almighty God, His Day, His Word, His Services, His Holy Orthodox and 
 Catholic Church? 
 Have you spoken against the Lord, or against His Holy Church, His priests and teachers? 
 Have you attended the Divine Liturgy each Lord's Day? 
 Have you permitted anything to interfere with your Sacred Obligations? 
 
5.      Honour thy father and thy mother:   
 Have you thought evil in your hearts towards your parents or superiors? 
 Have you spoken against parents or superiors and provoked them or others to anger? 
 Have you disobeyed or been disrespectful to your parents or superiors? 
 Have you prayed for them, and taken care of them? 
 
 



6.      Thou shalt not kill:   
 Have you secretly hated others or wanted to harm them in any way? 
 Have you wished that evil come upon others? 
 Have you spoken against others unjustly or provoked others to hatred? 
 Have you quarreled or teased others? 
 Have you purposely injured your own health or that of others? 
 Have you drunk or eaten excessively? 
 
7.      Thou shalt not commit adultery:   
 Have you indulged in impure thoughts or lustful desires? 
 Have you listened to or told obscene stories? 
 Have you done impure things with yourself or with others? 
 Have you been faithful to your wives, your children and to your family? 
 
8.      Thou shalt not steal:   
 Have you schemed to get for yourself what belongs to others? 
 Have you told untruths about things you sold, that is, misrepresented the value of things? 
 Have you taken what belongs to others - things, money, time, and their good name? 
 Have you contributed to the Holy Church? 
 
9.      Thou shalt not bear false witness against thy neighbour:   
  Do you think evil of others or hold grudges? 
 Have you judged, slandered or gossiped about others? 
 Have you lied to or about others? 
 Have you testified falsely? 
 Have you encouraged evil talk or deed in others, both at home and at the work-place? 
 
10.     Thou shalt not covet:   
 Have you been jealous or envious of others and their goods? 
 Have you been bored with your family and friends? 
 Have you connived with others about getting what does not belong to you? 
 Have you tried to take what belongs to another? 
 
 

ВІДНОСНО ЗАГАЛЬНОЇ СПОВІДІ 
 
Ми знаходимося серед великих випробовувань  Covid-19. Ця повен зворушила наше життя світське і духовне – і 
ми змушені орієнтуватися відповідно. 
 
Раніше я написав про наший підхід до Святих Таїн – Сповіді і Євхаристію. В цьому бюлетені я хочу звернути нашу 
увагу на підготовку до Св. Сповіді, а саме про особистий Іспит Совісті. Православна Церква України під опікую 
Блаженнішим Митрополитом Єпіфані випустила зразок іспит совісті для своїх вірних, і цей зразок ми будемо 
використовувать  для наших духовних потреб. 
 
Прошу залишіть цей іспить совісті для майбутьніх потреб. 
 

ІСПИТ СОВІСТІ 

Сповідую перед Тобою, господи Боже наш, перед Святим Твоїм Хрестом і Євангелієм, і перед тобою, отче 
духовний, всі мої гріхи, які вчинив словом, ділом, думкою і всіма моїми почуттями. 

Согрішив я перед Тобою, Господи, маловір’ям, гордістю, самолюбством, невдячністю за Твої добродійства і 
небесну милість до мене грішного. 



Согрішив тим, що нарікав на життя, впадав у смуток і відчай, соромився проявити свою православну віру 
перед людьми, мало любив Бога і ближніх. 

Согрішив тим, що вірив у різні прикмети, забобони й ворожбу, без міри їв та впивався, дбав більше про вигляд 
тіла, а не про те, щоб прикрасити свою душу добрими ділами. 

Согрішив тим, що без пошани вимовляв ім’я Боже, неналежно ставився до святині: ікон і Таїнств церковних, не 
стримував свій язик від брудних слів, слухав і сам розказував грубі жарти, клявся, проклинав і даремно клявся 
іменем Божим. 

Согрішив тим, що неділі і свята не проводив побожно, рідко приходив до храму Божого, спізнювався на 
богослужіння, неналежно хрестився, розсіяно та без уваги молився, пропускав раніше ранкові та вечірні 
молитви. Порушував або й зовсім не дотримувався святих постів, не готувався належно до Святого 
причастя. 

Согрішив я нешанобливим ставленням до своїх батьків, не допомагав їм в потребі та не молився за них, був 
поганим зразком християнської віри для моїх ближніх. 

Согрішив тим, що був грубим та неввічливим із своїми товаришами, зневажав, докоряв, насміхався, 
осуджував, не прощав, кривдив та сердив своїх ближніх. 

Согрішив порушенням цнотливості, насолоджувався непристойними видовищами, блудними та гріховними 
думками і, можливо, через свою поведінку став спокусою для ближнього. 

Согрішив тим, що крав, обманював, неправдою і хитрістю присвоював собі чуже, був жадібним, 
немилосердним, скупився дати пожертву на храм Божий, не допомагав іншим у людському горі. 

Согрішив тим, що неправдиво свідчив на ближніх, вдавався до осудження та пліток, лукавив, говорив 
неправду, звеличував себе, підлещувався перед сильними та принижував слабкіших, зневажав честь та добре 
ім’я ближнього мого. 

Согрішив тим, що був користолюбним, заздрісним і незадоволеним своїм матеріальним становищем, бажав 
мати земних благ більше, ніж має ближній мій. 

Яке я не вчинив зло, яким гріхом лиш не згрішив, яке зло не уявив у своїй душі? 

Каюсь у всьому із скрушеним серцем і молю милостивого Бога: 

Полегши, відпусти, прости. Боже, провини наші вільні і невільні, які вчинили ми словом чи ділом, свідомо чи 
несвідомо, вдень чи вночі, розумом і думкою. Все нам прости, бо Ти Милосердний і Чоловіколюбець. 

Знаю, що мало просто лише покаятися у своїх гріхах, отже обіцяю з Божою поміччю надалі утримуватися від 
повторення тих гріхів, які я сьогодні визнав і намагатимуся добрими вчинками загладити всі мої провини, в 
чому нехай допоможе мені Господь наш Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, мій ангел-охоронитель і всі святі. 

Прошу прощення у всіх, кого я чимось образив і прощаю всім, хто мене скривдив. А ти, отче духовний, будь мені 
свідком в цій моїй сповіді, прости мене грішного, розріши мене від гріхів моїх і помолись за мене раба Божого. 
Амінь 

 
 
 
 



                                       CHURCH REOPENING 

We are pleased that our church reopening on Sunday, September 13th was successful and that our parishioners had the 

opportunity once again to pray together in our Cathedral.  We are also pleased that all attendees paid strict attention to 

the rules set out to make our reopening safe and secure for all who attended.  Our committee worked diligently to 

assure that all the requirements set out before us by both our Consistory and the Government were adhered to.  We are 

also pleased that 24 faithfull attended the Liturgy, in spite of the inclement weather that morning. 

We must continue with the same practices as we did for last week until the government issues new rules or changes the 

current ones.  Therefore, all those intending to attend Church next Sunday, and future Sundays (until the rules change) 

must register weekly and respond to the health questionnaire each week.  

Please register by contacting Orysia Sushko, Parish Council President, at 289-887-0626 or stvladshamilton@yahoo.ca.  

You may respond to the health questionnaire by telephone or by scanning and returning it by e-mail.  You received these 

documents in previous e-mails along with other detailed information. 

We thank you for your cooperation.  The rules set out before you are for the continued safety of all who attend.  We 

thank you for your understanding and wish all of you good health and continued Faith. 

Orysia Sushko C.M. 
Parish Council President 
 
 
 

ВІДКРИТТЯ ЦЕРКВИ 

Ми раді, що відкриття нашої церкви в неділю 13-го вересня було успішне, і що наші вірні мали змогу знову 

молитися разом в нашій Катедрі.  Ми також раді, що це відкриття було успішним, і що всі учасники приділяли 

увагу всім викладеним правилам, щоб це відкриття було безпечним для всіх присутніх.  Наш комітет старанно 

працював, щоб гарантувати, що всі вимоги викладені перед нами Консисторією і Урядом були дотримані.  Ми 

також раді, що 24 вірних прибули на Літургію, незважаючи на несприятливу погоду того ранку. 

Конечно нам продовжувати той самий процес до того часу поки уряд не видасть нові правила або уведе зміни.  

Таким чином, всі що мають намір прибути до Церкви в наступну і майбутні неділі (до часу зміни правил) конечно 

мусять реєструватися кожного тижня і рівночасно відповісти на анкету про здоров'я.  

Отож, щоб реєстрватися, потрібно звернутися до Орисі Сушко, голови Парафіяльної Ради, на телефон 289-887-

0626 або,  stvladshamilton@yahoo.ca.  Можна відповісти на анкету про здоров’я телефоном або шляхом 

сканування та повернення електронною поштою.  Анкети були долучені до попередніх повідомлень разом із 

правилами. 

Дякуємо Вам за Ваше вирозуміння і співпрацю.  Всі викладені правила безперечно є для забезпечення всіх 

присутніх. Бажаємо всім вам кріпкого здоров'я і подальшої Віри. 

Орися Сушко 

Голова Парафіальної Ради 

 

 

 

 



Ukrainian Canadian Social Services, Hamilton Branch Appeal 

The Hamilton branch of the Canadian Social Services actively works to assist the needy in Ukraine and Canada.  For 

example – we send packages to Ukraine, support charitable kitchens and food banks, financially support various needy 

institutions and citizens in Ukraine.  As well we provide various forms of assistance to needy individuals and institutions 

in Canada.  This is just a small example of our efforts for which the recipients are deeply grateful. 

Our Branch is grateful to all the donors who have continually supported our vital and necessary efforts and programs 

with donations, participation in our Soup Kitchens and collections at our Churches and institutions.  Due to the 

coronavirus epidemic, we are unable to organize events or collections, but the need for our assistance continues.  We 

are therefore appealing to the Ukrainian community organizations and individuals to continue providing their vital 

assistance in order that we can continue to assist the needy both in Ukraine and in Canada. 

Your donations can be sent to: 

Ukrainian Canadian Social Services, Hamilton Branch, 
1252 Barton Street East, 
Hamilton ON, L8H 2V9 
 
On behalf of the executive,  
Tamara Dudka, President 
 

Прохання Гамільтонської Філії Суспільної Служби Канади  

Гамільтонська Філія Суспільної Служби Канади постійно активно працює, щоб різними способами допомогати 

потребуючим в Україні і в Канаді.  На приклад – висилаємо пачки в Україну, підтримуємо благодійні кухні та банки 

іжі в Україні, фінансово підтримуємо різні потребуючі установи та особи в Україні, і.т.п.  Рівночасно подаємо 

різногороду допомоги потребуючим особам і установам в Канаді.  Це тільки малий зразок нашої праціі за що 

одержувачі глибоко і сердечно вдячні. 

Нач відділ глибоко вдячний всім жертводавцям, які постійно підтримують нашу важливу і конечну працю, 

окремими пожервами, участь в наших полудинах та збірках при громадських установах.  В цей час епедемії 

короновірусу нам не можливо влаштовувати згадані імпрези чи збірки, однак потреба нашої важливої допомоги 

дальше існує.  Тому звертаємося до українських громад і до окремих осіб з проханням дальшої важливої 

допомоги, щоб ми могли дальше допомогати потребуючим в Україні і в Канаді. 

Можна своїй прожерви висилати на нижчеподану адресу.   

Ukrainian Canadian Social Services, Hamilton Branch 

1252 Barton Street East, 

Hamilton ON  L8H 2V9 

За Управу, Тамара Дудка, голова 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Every Tuesday from 9 till noon, St. Vladimir's Good Shepherd team continues to impress, thanks to 

Doreen, Oksana, Sam, Sandy Takacz and Pete Owen. Like a well-oiled machine, we sort and 

package food donations which are stocked to supply the Good Shepherd communities' needs. 

The Good Shepherd Venture Centre on Cannon St E is the depot for all donations to Good Shepherd, 

accepting food, clothing, and other essential items. It is also home to a "grocery store"-style food 

bank, where those in need can come and select all variety of perishable and nonperishable items 

from neatly stocked shelves, maintained by dedicated volunteers. 

This opportunity remains open to us while the hot meal program is still suspended at the Mary Street 

facility. Please do not hesitate to contact Oksana if you would like to volunteer. We work in a small 

group in an area away from public activity and wearing proper PPE. Time slots other than Tuesday 

mornings are also available if requested. 

Thank you for your continued support of this important work that allows our parish to remain 

connected to the needs of the community in which we worship. 

 

 



D O N A T I O N S   -   Sept. 4th  -18th, 2020 

     Baryski, Ernie 100 
   Hluchaniuk, Iris 150 
   Makarenko, Rev. William & Dobr. Larysa 200  

  Herda, Randy 900 
   Rosizky, Walter & Donna 45.2 Flowers for Church 

  Chunik, Gail 50 
 

In memory - Nathan Halyk 

Fedorczenko, Rocchina 100 
 

In memory - Husband John, 18th yr repose 

Fedorczenko, Rocchina 300 Reno Fund 
  Evanetz, Victor & Eroslava 50 

 
In memory - Helen Bonin (Stasiuk) 

Evanetz, Victor & Eroslava 100 
 

In memory - Olga & Peter Evanetz 

Evanetz, Victor & Eroslava 50 
 

In memory - John Mykytyshyn 

Evanetz, Victor & Eroslava 50 
 

In memory - Anton Pohoreski 

Evanetz, Victor & Eroslava 50 
 

In memory - Nathan Halyk 

Gerula, Anna 500 
 

In memory - Husband, Peter 

Jurychuk, John & Dianne 77.77 Padlocks, Lights for Church 
 Jurychuk, John & Dianne 25 

 
In memory - Ivan Vasylyshyn 

Kindraka, Alex & Magaret 50 
 

In memory - Nathan Halyk 

Paskaruk, Donna 50 
 

In memory - Helen Bonin (Stasiuk) 

Paskaruk, Donna 50 
 

In memory - Anastasia Kalistchuk 

Paskaruk, Donna 50 
 

In memory - Walter Mysytschuk 

Paskaruk, Donna 50 
 

In memory - Ivan Vasylyshyn 

Paskaruk, Donna 50 
 

In memory - John Mykytyshyn 

Paskaruk, Donna 50 
 

In memory - Orest Oucharek 

Sirko, Dr. Peter & Alena 750 Church Front Doors 
 Sidey, Mykola & Lyudmyla 200  

 
In memory - Anna Sidey 

     

    
 

 

Reminder! 

 

Membership donations are $140 for single parishioners and $280 for families.  

If you already have paid your Membership Donation for 2020 – THANK YOU!! 

 
Членські пожертви є $140 для одного парафіяна і $280 для родини. Будь Ласка, просимо скласти членські 

пожертви до кінця цього року. 

Як шо ви вже склали членську пожертву на 2020 рік – то щиро вам дякуємо. 

 
 

 
  



 
 

 
 

 

 

 

Від імені духовенства, парафіяльного заряду, та парафіян Собору Св. Володимира, вусловлюємо 

щиросердечну вдячність дирикції та членам 

Резиденції для Сеньорів ім. Тараса Шевченка 

За покриття коштів зв’язані виданням нашого парафіяльного вісника 

 

Для інформації про мешкання в резиденції, звертайтися до 

Бюро Резиденції – Лилиєн Смит (Керівник) – тел – 905-548-8505 

 

The clergy, parish council and parishioners of St. Vladimir’s Sobor extend their heartfelt thanks to 

the Board of Directors and membership of the 

Taras Shevchenko Home for the Aged 

190-194 Gage Ave. S., Hamilton, On. 

 

for generously sponsoring the publication of our parish bulletins. 

 

God bless your excellent work on behalf of our Seniors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For information on apartment availability, please call 

 

Lillian (Fran) Smith, Property Manager, Taras Shevchenko 

 Tarasshevcenko04@gmail.com-– 905-548-8505 

 

 

 

 

 

 


