








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 будуть вестись в неділю в вечорі українською.

Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! 
Липня / July 12, 2020 Неділя 5-та по П’ятидесятниці / 5th Sunday after Pentecost 

Святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла 
The Holy Glorious and All-Praised Leaders of the Apostles, Peter and Paul 
Rom. / Рим. 10, 1-10  Mt. / Мт. 8, 28 - 9, 1  Глас / Tone 4

July 13 - Monday - 9:30 a.m. - Synaxis of 
the Apostles 

July 14 - Tuesday - 9:30 a.m. - +Volodymyr 
Walchyshyn offered by Oksana Walchyshyn 

July 15 - Wednesday - 9:30 a.m. - +Eugene,  
  Maria offered Vera Jaworiwsky 
July 18 - Saturday - 5:00 p.m. - Sunday Divine  
  Liturgy (Engl./Ukr.) 
July 19 - Sunday - 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, Kristyna Budka

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 Sandi McMillan 905-433-4711.

13 Липня - Понеділок - 9:30 р. - Собор 12   
  апостолів 
14 Липня - Вівторок - 9:30 р. - +Володимир  
  Вальчишин офіра Оксани Вальчишин 
15 Липня - Середа - 9:30 р. - +Євгена,  
  +Марії офіра Віри Яворівської 
18 Липня - Субота - 5:00 в. - Недільна  
  Літургія (Англ./Укр.) 
19 Липня - Неділя - 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, 

Христина Будка

St. Demetrius Parish in Toronto has been hosting weekly Zoom Q&A session  
with Bishop Bryan. If you would like the information to participate, please email  

Sub-deacon Shawn Goldman at sgmetanoia@gmail.com 

On behalf of all parishioners, families and pastors of the Ukrainian Catholic Church  
of The Great Martyr St. George the Victorious, we extend a heart-felt thank you  
to Alex Hubinec for his dedication to our church. Recently, Alex completed a set  

of 8 planter stands. A perfect match to the side altars that Alex built several years ago.  
Alex, our sincerest gratitude for volunteering your expertise to this project. You have made  

a difference through your dedication and support in our parish activities throughout  
the years. For your thoughtful and kind gestures, may God bless you with  

MANY HEALTHY, HAPPY YEARS.

Summer Schedule for Divine Liturgy  
Services Beginning July 12, 2020  

Saturday - 5:00 p.m. English/Ukrainian;  
Sunday - 9:30 a.m. Ukrainian/English

Літній розклад недільних Літургій 
Починаючи з неділі 12-го липня 2020 
В суботу - о 5:00 в. (англ./укр.) 
В неділю - о 9:30 р. (укр./англ.) 

Dear Families and Friends, we invite all mem-
bers of the Ukrainian community to secure burial 

rights for yourself and your loved ones at St. Wolo-
dymyr and St. Olha Cemetery (Courtice, ON). 

Brochures are available for more detailed informa-
tion. Contact Ron Jaworski - 905-242-8233 or 

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

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. Подаємо брошурки з інформацією.  

За інформаціями звертайтеся до Михайло Лабай 
або Роман Яворський 905-242-8233

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

Maria Daciuk; Wyrozub, Daniel and Christine; Wojnarowycz, Lesia; Mike Daciuk; 
Wyrozub, Daniel and Christine; Reed, Lesia

Коли ми тішимося з літа, багато хто з нас з нетерпінням чекає можливості більше 
проводити час з сім'єю, зі своїми друзями та нагоди насолоджуватися відпочинком від 
повсякденної рутини. «Літній порядок» для літургій ми вже розпочали. Але перед тим,  

як почати користуватися добре заробленою відпусткою та часом із своєю сім'єю, ми просимо 
вас, щоби ви залишили свої щотижневі церковні пожертви завчасно. Парафія постійно 
повинна сплачувати свої різні видатки; ми повинні виконувати свої фінансові зобов'язання 

також і на протязі літніх місяців. Дякую за вашу незмінну підтримку. 
As we look ahead to the summer months, many of us are looking forward to spending time 
with family, visiting friends and enjoying a break from our daily routines. “Summer hours“  
for Liturgies have started. Before you begin to enjoy well-earned vacations and/or time with 
family, we ask that you consider leaving your weekly church donations ahead of time. The 
parish will still incur expenses; have bills to pay and must still meet its financial obligations 

through out the summer months. Thank you for your continued support. God Bless.The Sacrament of reconciliation - please contact Parish priests.
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