
 
 

Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! 
Січня / January 10, 2021 Неділя по Різдві / Sunday after Christmas 

Пам'ять св. і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього 
Righteous Joseph the Betrothed, Holy Righteous David the King, and James the Brother of the Lord 

Gal. / Гал. 1, 11-19    Mt. / Мт. 2, 13-23  Глас / Tone 6

Monday, January 11 - 9:30 р.m. - +Dmytro  
  Rozeluk offered by family 
Tuesday, January 12 - 9:30 a.m. - +Olga Burnat  
  (40 d.) offered by family 
Thursday, January 14 - 9:30 a.m. - Naming of  
  Jesus Christ, St. Basil the Great 
Saturday, January 16 - 5:00 p.m. - Sunday  
  Divine Liturgy (Engl./Ukr.) 
January 17 - Sunday - 9:00 a.m. - Rosary  
  9:30 a.m. - Divine Liturgy (Ukr./Engl.) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Please pray for their health: 
Maria Wnuk, Lydia Krinicki, Sofia Kashczij, 
Myrosia Kalich, Kateryna Tykajlo, Felicity 

Telesnicki, Krystyna Anchim, Matthew Cattell	
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dear Families and Friends, we invite all 
members of the Ukrainian community to secure 
burial rights for yourself and your loved ones at  

St. Wolodymyr and St. Olha Cemetery (Courtice, 
ON). Contact Ron Jaworski - 905-242-8233 or 

Mike Labaj at the St. George Ukrainian Catholic 
Church Cemetery Office for an appointment. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

A sincere thanks goes out to all who  
have already donated their “koliada”  

and Christmas gift.

Понеділок, 11 Січня - 9:30 р. - +Дмитро  
  Рожелюк офіра родини 
Вівторок, 12 Січня - 9:30 р. - +Ольга  
  Бурнат (40 д.) офіра родини 
Четвер, 14 Січня - 9:30 р. - Найменування  
  Господнє, Св. Василія 
Субота, 16 січня - 5:00 в. - Недільна Літургія  
  (Англ./Укр.) 
17 Січня - Неділя - 9:00 р. - Вервиця 
  9:30 р. - Божественна Літургія (Укр./Англ.) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Просимо молитися за хворих парафіян: 
Марія Внук, Мирося Сокілка, Катерина Тикайло, 
Ксенія Анхім, Феліція Телесніцка, Лідія Крініцка, 

Софія Кащій, Матей Каттел 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Зазделегідь плануйте ділянку на кладовищі! 
Запрошуємо українську громаду забезпечити 
права на поховання для себе та ваших близьких 
на Парафіальному Кладовищi Свв. Володимира і 
Ольги при парафії Церкви Св. Юрія Переможця в 
Ошаві. За інформаціями звертайтеся до Михайла 
Лабай або Романа Яворський 905-242-8233 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Складаємо щиру подяку всім 
жертводавцам які зложили дар коляди  

і дарунок для духовенства.

Please pick up your envelopes and a 2021 parish calendar. Please - do not use 2020 
envelopes in 2021! All who previously had envelops with numbers greater than 190 will 

receive envelops with new numbers. Any donations received after December 31, 2020 will  
be included in the income tax receipt for the year 2021. Please notify us if you have changes 

in your address. Membership fees for 2019, 2020 and 2021 will also be gladly accepted.

The Sacrament of reconciliation (Confession) - please contact Parish priests.

Повідомляємо, що з огляду на нове розпорядження уряду, починаючи з 26 грудня, про 
обмежену кількість присутніх до 10 осіб, у нашому храмі служать Недільну Божественну 
Літургію в суботу о год. 5:00 вечора і в неділю о год. 9:30 ранку БЕЗ ПРИСУТНОСТІ 

ПАРОХІЯН. Під час пандемії всі Літургійні відправи святкових і недільних Божественних 
Літургій будуть транслюватися на живо на парафіяльній сторінці Facebook. В будні дні, за 
домовленням, служать Божественну Літургію в наміреннях вірних з обмеженою кількістю 
присутніх до 8 осіб. Хрестини, молебні, Похорони і т.д. також служаться, по домовленості 
зі священиком, з обмеженою кількістю присутніх, до 8 осіб. Щодо Сповіді, просимо 

зголошуватись до священиків. Вступ на всі богослуження зобов’язує відповідна процедура 
протоколу пандемії. Після трансляції Недільних Богослужень, священики будуть очікувати 
на парафіян, які хочуть особисто прийняти Пресвяту Євхаристію, на протязі 1,5 години  
в церкві. Усі інші можуть продовжувати практику Духовного Святого Причастя. 
Про зміни щодо злагіднення розпоряджень уряду повідомимо вас пізніше.

Starting December 26, attendance during Divine Liturgy at St. George Ukrainian 
Catholic Church will be limited to 10 people. Sunday Divine Liturgy will be served in our 
church on Saturday at 5:00 p.m. and Sunday at 9:30 a.m. WITHOUT THE PRESENCE 

OF PARISHIONERS. During the pandemic, all Liturgical services on feast days and 
Sunday Divine Liturgies will be broadcast live on the parish Facebook page. On 

weekdays, by advance arrangements made with the parish priest, Divine Liturgy will be 
served for the intentions of the faithful with a limited attendance of only 8 people. 

Baptisms, Prayers, Funerals, etc. will also be served by advance arrangements with the 
parish priest with a limited number of 8 people present. Regarding Confession, we ask you 

to schedule an appointment with the priest by calling the parish office. After the Sunday 
Divine Liturgy that will be live streamed, the priests will wait for 1.5 hours in the church 
so that the parishioners who want to personally receive the Holy Eucharist may do so. All 
others can continue the practice of Spiritual Holy Communion. We will inform you about 

the changes regarding the harmonization of government orders later.

Запрошуємо всіх зацікавлених парафіян до Лекції Девіна Українською мовою. Лекції нашої 
парохії відновлені online. Якщо ви зацікавлені в цьому просимо вислати Вашу інформацію 
телефон і email Маркіяну Кшику (Mark.Kchik@rjburnside.com). Лекції в неділю - українською.

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

Jaciw-Zurakowsky, Renata; Daciuk, Mike

https://www.facebook.com/stgeorgesukrainianchurch/
http://stgeorgethegreatmartyr.com/Spiritual_Communion_Prayer.png
mailto:Mark.Kchik@rjburnside.com
https://www.facebook.com/stgeorgesukrainianchurch/
https://ugcc.kiev.ua/blog/dukhovne-prychastia/
mailto:Mark.Kchik@rjburnside.com
https://www.facebook.com/stgeorgesukrainianchurch/
https://ugcc.kiev.ua/blog/dukhovne-prychastia/
https://www.facebook.com/stgeorgesukrainianchurch/
http://stgeorgethegreatmartyr.com/Spiritual_Communion_Prayer.png

