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Saturday Evening 
Great Vespers  7:00 pm 

 

Sunday Morning 
Matins               8:00am 
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*Please make a note of the difference 
in the times of the regular services! 
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New honey will be blessed at the end 
of the Divine Liturgy. 
 
Aug. b 
  6.. 
 
Grapes and fruit will be blessed at 
the end of Divine Liturgy. 
 
Aug. b 
 15. 
 
Flowers and herbs will be blessed at 
the end of Divine Liturgy. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WELCOME! Тhe Festal Divine Liturgy this morning 
primarily in English, next week in Ukrainian.  After 
Liturgy we invite you to stay for  coffee, and fellowship. 
ВІТАЄМО! Божественна літургія сьогодні в 
англійські мові, в наступну неділю по українському. 
Після літургії ми запрошуємо Вас на каву та 
спілкування. 

 

The Fifteenth Day of July 2018 
7th Sunday after Pentecost - Tone 6 

     Holy Equal-to-the-Apostles Great Prince Vladimir (in holy baptism 
Basil), enlightener of the Lands of Rus’ (1015).  Synaxis of All Saints of 
Kiev.  M Cyricus and his mother Julitta of Tarsus (305).  M Abudimus of 
the isle of Tenedos (4th c.).  St. Donald of Ogilvy (716) (Scotland).  St. 
Swithun, bishop and WW of Winchester (862) (Celtic & British). 

 

 
 
 

THIS WEEK IS OUR PATRONAL FEASTDAY 
Brothers and Sisters, please take the time and make the effort to attend one of these Services: 
Thursday - Vigil from 7:00 pm to 9:30 pm.  You are invited to attend part or all of the service. 
Friday Morning - Divine Liturgy at 10:00 am. А day of rest from work - bring your children too!  

It’s difficult to celebrate if you’re not there -   Show your love by glorifying Elias, our patron. 
 

НАШ ПРEСТОЛЬНИЙ ПРАЗДНИК ЦЬОГО ТИЖНЯ 
Браття і Сестри, сердечно запрошуємо вас взяти участь у святковиx богослужіннях: 

Четвер - Всеночне Бдіння о год. 19.00 до 21.30 - приходьте принаймні, на частину бдіння. 
Пятниця - Божественна Літургия о 10.00 год. - день відпочинку - принесіть своїх дітей.  
Tяжко нам без Вас святкувати -  Являйте свою любов, прославляючи нашого покровителя! 
  

PRAZNYK AND PICNIC NEXT SUNDAY - DIVINE LITURGY at 3 p.m.  - God-willing we 
will be joined by His Grace BRIAN, Bishop of Saskatoon. After liturgy you are invited to 
stay for a picnic dinner, music, and socializing on parish grounds. A chance to bring friends!  
ПРАЗДНИЧНА ЛІТУРГИЯ і ПІКНІК в НАСТУПНОЇ НEДІЛІ - о 3-ті год. пополудні. 
Якщо ізволить Господь, посітить нас преосвященійший владика БРАЄН, епископ 
Саскатунский.  Опісля літургії, пікнік вечеря  та музика і спілкування на церковні 
площі. 

 

FUN IN THE SUN WITH THE SAINTS Day Camp begins this Monday.  Pray for good 
weather and strength for our camp leaders! 
 

YOUNG ADULTS at St. Elias – enjoyed a great social last night.  Thank you, Nazarowicz 
ladies for organizing this.  Please, do it again! 
 

CEMETERY MAINTINENCE : Fr. Roman can use help keeping our cemetery tidy. If you 
can volunteer – any time, any weekday, please call the parish office. 
ПОРЯДОК НА ЦВИНТАРІ - о. Роман потребує помочі з порядками на нашим цвинтарі.  
Хто може помогти, звертайтеся до о. Пароха або дзвоніть на парафію. 
 

GROUNDSKEEPING – Mirek Rosinski is faithfully continuing the task of trimming the 
lowest branches of the evergreens in our wood lot. every weekday evening in from 6 p.m. to 
8 p.m.  Thanks to volunteers:  Mirek and  Mykhajlo Nedoshytko, (trees) Domenic Nicassio 
(watering).  Help is needed here every day of the week.   
ДЯКУЄМО ОХОТНИКАМ - що працювали коло церкви цього тижня:  Мірек 
Розинський, Михайло Недошитко (лісоруби), Доменік Нікассіо, (підливав траву).  Люди 
добрі! Треба нам помочі щодня тижня! 
 

ST. ELIAS ANNUAL GOLF TOURNAMENT – Saturday, September 22. Every year this 
tournament raises over $10,000 for the needs of the parish.  Registration and Sponsorship 
Forms available from Peter Potjewyd.  God bless all involved! 
 

PROTODEACON  DAVID AWAY - Father is in Parma today at the presbyteral ordination 
of Deacon Andrij Hlabse, SJ who was with us here all last summer.  Axios! - He is worthy!  
 

WE GO ON VACATION, BUT GOD DOESN’T! – so if your planning on going away 
this summer remember to attend a local Catholic or Orthodox church every Sunday.   
WE RELY ON YOU - EVEN WHEN YOU’RE AWAY - St. Elias depends on your regular 
financial support, even if you can’t get to church.  This is easy to do with the Direct 
Deposit arrangement with UCU (forms are in the church hall), by donating through 
Canada Helps (donate button on our website), or by submitting post-dated cheques.  
May God reward your continued support! 

 

 
 
 

	

 

        t is difficult         to overestimate the deep spiritual  transformation 
         of  the  Rus’ people effected  by  the prayers of        Saint Vladimir, 
         in every aspect of its  life and world-view.        In the pure Kievan    
         waters, as in a “bath of regeneration”, there was realized a 
sacramental transfiguration of the spiritual element, the spiritual 
birth of a people, called by God to unforeseen deeds of Christian 
service to mankind. 
“Then did the darkness of the idols begin 
to lift from us, and the dawn of Orthodoxy 
appear, and the Sun of the Gospel 
illumined our land.” In memory of this 
sacred event - the regeneration of Rus’ by 
water and the Spirit, the Kievan Church 
established the custom of an annual 
church procession “to the water” on 
August 1 - the Feast of the Procession of 
the Honorable Wood of the Life-Creating  
Cross  of the Lord,  which  Kiev    celebrated 
together with the Greek Church.  
Everywhere throughout  Holy Rus’, from the ancient cities to the 
far outposts, Saint Vladimir gave orders to destroy the pagan 
sanctuaries, to flog the idols, and in their place to clear land in the 
hilly woods for churches, in which altars would be consecrated for 
the Bloodless Sacrifice. Churches of God grew up along the face of 
the earth, at high elevated places, and at the bends of the rivers, 
along the ancient trail “from the Variangians to the Greeks” 
figuratively as road signs and lamps of national holiness. 
Concerning the famed church-building activity of Saint Vladimir, 
the Metropolitan of Kiev Saint Hilarion (author of the “Word on 
Law and Grace”) exclaimed: “They demolished the pagan temples, 
and built up churches, they destroyed the idols and produced holy 
icons, the demons have fled, and the Cross has sanctified the 
cities.”  
Saint Vladimir, the Baptizer of Rus’ fell grievously ill and 
surrendered his soul to the Lord in the village of Spas-Berestov on 
July 15, 1015. He had ruled the his realm for thirty-seven years (978-
1015), twenty-eight of these years after his Baptism.   

   -adapted from oca.org “Lives of the Saints” 
 
 

					Gr. Prince Vladimir of Kiev 

	SAINT ELIAS DAY 
 Vigil (eve)        7:00 pm 
 Liturgy                                               10:00 am 
 
 FESTAL LITURGY    
 +  PARISH PICNIC     
 Matins                                                  9:00 am 
 Liturgy*                                                3:00 pm 
 

	PROCESSION   OF   
 THE HOLY CROSS 
 Vespers (eve)  7:00 pm 
 Matins                        8:00 am 
 Liturgy                             10:00 am 
 

TRANSFIGURATION 
OF OUR LORD 
 Vigil (eve)                                   7:00 pm 
 Liturgy                          10:00 am 

 

DORMITION OF 
THE THEOTOKOS 
 Vigil (eve)                                   7:00 pm 
 Liturgy                          10:00 am 

 



 АПОСТОЛЬСКE ЧИТАННЯ ДО РИМЛЯН 15:1-7 (переклад митр. Іларіона) 
БРАТТЯ, Ми, сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай 
догоджає ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не Собі догоджав, але як написано: 
Зневаги тих, хто Тебе зневажає, упали на Мене. А все, що давніше написане, написане нам на 
науку, щоб терпінням і потіхою з Писання ми мали надію. А Бог терпеливости й потіхи нехай дасть 
вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили 
Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас 
до Божої слави. 

ЄВАНГEЛІЄ ВІД МАТΘEЯ 9:27-35 (переклад П. Морачевского) 
ОДНОГО РАЗУ, Іисус ішов звідтіля, то двоє сліпих, ідучи за Ним, кричали й говорили: змилуйся над 
нами, Іисусе, Сину Давидів! А як увійшов Він у госпо́ду, то приступили до Нього ті сліпі; і говорить 
їм Іисус: чи віруєте, що Я можу се вчинити? Вони кажуть Йому: так, Господи! Тоді Він доторкнувся 
до їх очей і сказав: по вірі вашій нехай буде вам. І відкрились їх очі. І заказав їм Іисус, кажучи: 
глядіть же, щоб ніхто не довідався. А вони, вийшовши, розголосили про Нього по всій тій землі. 
Коли вони виходили, ось привели до Нього чоловіка німого біснуватого. І як вигнав Він біса, то 
німий заговорив. І народ дивувався, кажучи: ніколи не було такого в Ізраїлі! А фарисеї говорили: Він 
виго́нить бісів через князя бісовського. І ходив Іисус по всіх городах і селах, навчаючи в їх 
синагогах, проповідуючи Євангеліє Царства й сціляючи усяку слабість і всяку неміч в людях. 

 

ЧУДОВE  ПРОСВІЧEННЯ  ВАРВАРСЬКОГО  КНЯЗЯ 
Навернення і посвічення нашого начальника так 
сталося: У 988, Володимир зібрав численну дружину і 
пішов війною на Корсунь. Взявши його, Володимир 
сказав: «Ось я взяв славний град ваш Корсунь; чую, що 
маєте сестру свою ще дівицею, і прошу її собі в дружини; 
коли ж не віддасте її, то і з вашим царюючим градом 
поступлю так, як з Корсунью». Важко було імператору 
Василю і Костянтину переконати царівну Анну йти в 
чужу країну, за князя-варвара за грецькими поняттями. 
Але Господь, все чинить на користь людям, хотів 
просвітити дивом Володимира.  

У руського князя захворіли очі, він зробився сліпим. Князь впав духом, але мудра 
царівна затвердила його у Христовій вірі; вона послала сказати йому: "Прийми 
тимчасову сліпоту оцю як відвідування Боже, бо хоче показати тобі Господь 
невимовну свою славу; якщо хочеш звільнитися від своєї хвороби, хреститесь в ім'я 
Святої Трійці, інакше не можеш зцілитися". Володимир повірив і сказав: "Якщо це 
здійсниться, то воістину великий Бог християнський!" Він велів все приготувати 
для свого хрещення. Як тільки єпископ поклав святительську руку на главу 
новохрещеного і став занурювати його в купіль - в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, 
раптово князь прозрів і прославив Бога. Як тільки князь Володимир охрестив 
жителів Києва, він подбав, щоб і вся підвладна йому земля просвітилася святим 
хрещенням. Всюди велів зруйнувати капища, скидати кумирів і ставити нашвидку 
зрубані церкви, розіслав пресвітерів для хрещення народу. У Києві, на колишньому 
пагорбі Перуна, щоб винищити пам'ять язичницького бога, поставив церкву в ім'я 
свого ангела - святого Василя. Просвіщення Русі відразу ж почалося церковно-
слов'янською мовою, і Візантія направила в Русь з царівною Анною не грецьке, а 
болгарське духовенство і богослужбові книги церковно-слов'янською мовою. У 
цьому полягала історична правота Грецької Церкви щодо Русі, Премудрість Божа 
Промислу про долі Православ'я. Праці великого князя Володимира і перших 
Київських митрополитів Михаїла і Леонтія, дали чудові плоди. Хреститель Русі 
захворів і віддав дух Господу в селі Спас-Берестові 15 липня 1015. Він правив 
Руською державою 37 років (978-1015), з них 28 років прожив у святому хрещенні. 
Пам'ять про князя Володимира живе в людських серцях. І сьогодні він для нас 
«червоне сонечко», яке світить променями Божественної істини і молиться перед 
престолом Божим за нас грішних.                                       - з статті Серафима Росоха - КДАіС  
 
 

ORDER OF DIVINE LITURGY 
We sing the psalms of Typica and the beatitudes with troparia from odes 3 and 6 of the canon. 

After the Little Entrance we sing the troparion of the Resurrection in tone 6: 

Ангельські сили на гробі Твоїм,*  і ті, що стерегли, змертвіли,*  і стояла 
Марія у гробі,*  шукаючи пречистого тіла Твого.*  Полонив Ти ада, та не 
спокусився  ним,*  зустрів єси діву, даруючи життя,*  Воскреслий з мертвих, 
Господи, слава Тобі. 

Angelic powers were upon Your tomb*  and the guards became like dead men;*  
Mary stood before Your tomb*  seeking Your most pure body.*  You captured 
Hades without being overcome by it.*  You met the Virgin and granted life.*  O 
Lord, risen from the dead,  glory be to You! 
 

Troparion to Saint Vladimir, Tone 4: 

You resembled a merchant who sought a pearl of great price,* O Vladimir, 
glorious in might: * seated on the throne of Kiev, the divinely-saved mother of 
the cities of Rus’,* as a seeker you sent envoys to the Imperial City to know the 
Orthodox faith,* and found Christ the pearl, who chose you as another Paul,* 
and removed your blindness both spiritual and bodily in the holy font.* 
Therefore we, your people, * celebrate your falling asleep.* Pray that the leaders 
of Rus’ be saved * with those entrusted to them. 
 

Kondakion of the Resurrection, Tone 6: 

With His life-giving hand*  Christ our God, the Giver of life,*  raised all the dead 
from the murky abyss*  and bestowed resurrection upon humanity.*  He is for all 
the Saviour*  the resurrection and the life and the God of all. 
 

Glory… Kondakion for Saint Vladimir, Tone 8: 

You emulated Paul the great apostle,* O glorious Vladimir;* late in life you 
abandoned your zeal for idols as childish thinking,* and as a full-grown man you 
were adorned with divine baptism’s royal purple.* Standing with joy in the 
presence of Christ the Saviour,* pray that the leaders of Rus’ may be saved * with 
those entrusted to them. 

Both now… Resurrectional Theotokion, Tone 6: 

Undaunted patroness of Christians,*  O steadfast intermediary with the 
Creator,*  turn not away from the suppliant voices of sinners,*  but in your 
kindness come to help us who cry out to you in faith. *  Be quick to intercede, 
make haste to plead,*  for you are ever the patroness of those who honour you, 
O Mother of God. 
 

       UNISON:                                                                                                                         HARMONY:    ÿ==-----=V======W=====h===W===W====f====--------X=Y==j=h=g=-----!======W===---X==i=X=---W==-------x==.   
   Save  Your  peo ple  O  Lord,  and  bless   *    Your  in  he  ri tance.  
   UNISON:                                                                   HARMONY:    ÿ====X===-----X===-----X==---=-Z=Y==---------j==i==-----!===--------j====Y====Z===k=Z---X===i=h=w==. 
    Sing  to  our  God,  sing!   *   Sing  to  our  King,   sing! 
 

 

Гравюра Рів-Апостола Володимира  
із «Анфологиона» Львов, 1638 

	

Prokimenon I - 
Ps. of David 27 

in the sixth 
tone: 

 

Prokimenon II- 
Ps. of David 46 

in the third 
tone: 


