
 
 

 

  

  

  

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE. Introducing Armstrong Funeral Home’s 
program to help support St. George the Great Martyr Ukrainian Catholic Church. When you 

chose to make a prepaid funeral arrangement with Armstrong Funeral Home the funeral home 
will deduct up to $500.00 from the total cost of the funeral. A cheque for the donation amount  
up to $500.00 is then written to St. George’s Church by the person making the arrangements. 
Armstrong’s will deliver the cheque to the church and the church will issue that person a receipt  

for income tax purposes. Please call Armstrong Funeral Home for info @ 905-433-4711.

Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! Квітня / April 10, 2022 
Неділя 5-та Великого посту / Fifth Sunday of the Great Lent 

Преп. Марії Єгипетської / Ven. Mary of Egypt  
Преп. Іларіона Нового / Ven. Hilarion the New  

Heb. / Євp. 9, 11 - 14   Mk. / Мк. 10, 32 - 45   Голос/Tone 1

We thank the following donors who made extra contributions. 
Хай Бог воздасть Вам сторицею, на Mногі і благі літа! 

In memory of +Maria, +Mychajlo Buchansky, +Olha Walchyshyn: Walchyshyn, Oksana

April 11 - Monday - 9:30 a.m. - +Volodymyr Sil- 
  vestruk (44 y.) offered by Oksana Walchyshyn 
April 13- Wednesday - 5:30 p.m.- Stations of the Cross 
April 14 - Thursday - 9:30 a.m. - +Nancy  
  Agnes Wail (40 d.) offered by Bill Little 
April 15 - Friday - 5:00 p.m. - Liturgy of the  
  Pre-Sanctified Gifts and Sorokousty 
April 16 - Saturday - 10:00 a.m. - +Agafia Me- 
  rjavec (40 d.) offered by Merjavec family 
  4:00 p.m. - Vespers (Eng.) 
  5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy (Eng./Ukr.) 
April 17 - Sunday - 8:30 a.m. - Rosary 
  9:00 a.m. - Divine Liturgy (Ukr.) 
  10:30 a.m. - Divine Liturgy (Eng.) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Please pray for their health: 
Maria Wnuk, Lydia Krinicki, Myrosia Kalich, 

Felicity Telesnicki, Myroslava Kateryna, 
Stephanie Armstrong, Olena Rozeluk 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Sorokousty - Remembrance services for the 
deceased will be held weekly (on Friday) during 

the Lenten period. Please update your family 
books (pomyannyks) in the church, and give 
them with your offering to the parish priest.

11 Квітня - Понеділок - 9:30 р. - +Володимир Сіль- 
  веструк (44 р.) офіра Оксани Вальчишин 
13 Квітня - Середа - 5:30 в. - Хресна Дорога 
14 Квітня - Четвер - 9:30 р. - +Ненсі Аґнес Вейл  
  (40 д.) офіра Біла Літтел 
15 Квітня - П’ятниця - 5:00 в. - Літургія Напе- 
  редосвячених Дарів і Сорокоусти 
16 Квітня - Субота - 10:00 р.- +Аґафія Мер’я- 
  вець (40 д.) офіра родини Мер’явець 
  4:00 в. - Вечірня (Анг.) 
  5:00 в. - Недільна Літургія (Анг./Укр.) 
17 Квітня - Неділя - 8:30 р. - Вервиця 
   9:00 р. - Божественна Літургія (Укр.) 
  10:30 р. - Божественна Літургія (Анг.) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Просимо молитися за хворих парафіян: 
Марія Внук, Мирося Сокілка, Лідія Крініцка,  
Феліція Телесніцка, Мирослава Катерина, 
Стефанія Армстронґ, Олена Рожелюк 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Сорокоусти - поминальні відправи  
за померлих у всі п’ятниці Великого Посту. 
Книжечки-пом’янники у притворі церкви.  

Візьміть Вашу книжечку, перегляньте -доповніть  
і подайте з вашою пожертвою до священика.

PARISH FAMILY PYSANKA DAY and FUND-RAISER FOR HUMANITARIAN  
AID TO UKRAINE, organized by U.C.W.L.C. Branch #2, will take place on Friday, April 15, 2022  

at Lviv Hall from 10 a.m. to 2 p.m. Admission: $5.00 per person. Participation will be limited  
to 100 persons. PRE-REGISTRATION IS REQUIRED by April 3, 2022 (e-mail Dobr. Connie at 

bobcon62@gmail.com.) The event will feature demonstrations of the art of pysanka-writing, door prizes, 
a bake table, a Penny Auction and sale of PASKAS and fresh BORSCHT prepared the ladies of Branch 

#1. Bring your kistkas, if you have them, and your own eggs (preferably hardboiled). Dyes and other 
supplies will be provided. A light lunch will be served. REGISTER EARLY TO AVOID 

DISAPPOINTMENT! Masking mandates will have been lifted but participants  
are welcome to wear masks for their own safety and comfort.

Give to this charity providing urgent aid in Ukraine 
The Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) https://cnewa.org/ca/donate/ 

!!! Area of greatest need: UKRAINE !!! 
By mail: CNEWA Canada: 223 Main St. Box 80 Ottawa, ON K1S 1C4 

Tel: (613) 738-9666; Toll-free: 1-866-322-4441

«Росіяни спалюють убитих мирних жителів у Маріуполі, як нацисти це робили в Аушвіці» 
Ми дізналися, що росія до Маріуполя разом зі своєю артилерією, ракетами, важкою  

зброєю привезла мобільні крематорії, у яких день і ніч спалює невинно вбитих цивільних 
людей. Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав у своєму щоденному воєнному зверненні у 43-й день війни рф проти України. 
«Такого типу крематорії біля цивільних міст Європа бачила лише в часи Другої світової 

війни у Майданеку, в Аушвіці та інших відомих нацистських концтаборах. Дим крематорію 
знову підноситься до небес з української землі», – зауважив Предстоятель.Та незважаючи  
на все, наголосив Глава Церкви, Україна бореться. Навіть більше, Україна виборює право  
на життя і повагу до нього не тільки для своїх дітей і свого народу, а й для кожної людини  

в сучасному турбулентному світі.

Середа 6:30 веч. - практика Крилосу (підготовка до Великодня) 
Wednesday 6:30 pm. - singing practice (Preparation for Easter)

The Sacrament of reconciliation (Confession) - the visiting priest will be the confessor. 
Четвер - 5:00 веч. - 14.04.2022 - 5:00 pm. - Thursday 

Таїнство Покаяння (Сповідь) - сповідає запрошений священик.

mailto:bobcon62@gmail.com
mailto:bobcon62@gmail.com
https://cnewa.org/ca/donate/
https://cnewa.org/ca/donate/

