Quote of the week: “Sunday Mass is at the heart of the Church’s life.
There we encounter the Risen Lord, we listen to His Word,
we are nourished at His table, and thus we become Church.” Pope Francis
Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! Листопада / November 11, 2018
Неділя 24-та по Зісланні Святого Духа / 24th Sunday after Pentecost
Св. прпмчц. Анастасії Римлянки. Переставлення прп. Аврамія архимандрита, Ростовського чудотворця
Virgin-martyr Anastasia the Roman, Venerable Abramius, archimandrite of Rostov

Еф. / Eph. 2, 14 - 22

Лк. / Lk. 8, 41 - 56

Tone 7

Розклад літургій на тиждень:
14 Листопада - Середа - 9:30 p. - +Віри,
+Антоніни Сільвеструк, +Соломії Івахів
офіра Оксани Вальчишин
15 Листопада - Четвер - 9:30 р. - за всіх
померлих членкинь ЛУКЖК Ошава
17 Листопада - Субота - 10:00 р. - +Микола
Верес (1 р.) офіра родини
5:00 веч. - Недільна Літургія по-англійськи
Неділя, 18 Листопада - 9:00 p. - Сповідь/Вервиця

Liturgical services this week:
November 14 - Wednesday - 9:30 a.m. - +Vira,
+Antonina Silvestruk, +Solomia Ivachiv offered
by Oksana Walchyshyn
November 15 - Thursday - 9:30 a.m. - for all
deceased members UCWLC Oshawa
November 17 - Saturday - 10:00 a.m. - +Mykola
Weres (1 y.) offered by family
5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy - English
Sunday, November 18 - 9:00 a.m. - Confession/Rosary

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Просимо молитися за хворих парафіян:
Анна Содук, Марія Дубчак, Марія Внук, Марія
Ґімон, Мирося Сокілка, Катерина Тикайло, Дарія
Роговая, Марія Стринатка, Феліція Телесніцка,
Лідія Крініцка, Ксенія Анхім
____________________________________________________________________________________________________________

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.
_________________________________________________________________________________________________________

Катехитична програма для дітей парафіїї що неділi о год. 10:30 р. За інформаціями телефонуйте до добр. Корнелії Білінської - 905 743-9354

Please pray for their health:
Anna Soduk, Mary Dubchak, Maria Wnuk, Maria
Gimon, Myrosia Kalich, Kateryna Tykajlo, Daria
Rogovaia, Mary Strynatka, Felicity Telesnicki,
Lydia Krinicki, Krystyna Anchim
_____________________________________________________________________________________________________________

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). Brochures are available for more detailed
information. Contact Ron Jaworski - 905-242-8233
or Mike Labaj at the St. George Ukrainian Catholic
Church Cemetery Office for an appointment.
_____________________________________________________________________________________________________________

Catechism Classes - Sundays at 10:30 a.m. in the
church lower level. For more information
Dobr. Cornelia Bilinsky at 905 743-9354

LVIV Hall is looking to fill the position of: Custodian for parish properties.
Please contact Walter Matyczak at 905-433-0471

Запрошуємо сьогодні по першій Службі Божій на Читання Святого Письма
(Lectio Divina) українською мовою у катехитичному класі в церковній залі.
"Я був голодний, і ви дали мені їсти" (Мт.
25:35-40). Діти та молодь нашої парафії
проводять збірку ПРОДУКТІВ харчування,
щоб допомогти нужденним Ошави. Будемо
дуже вдячні за Ваші офіри поживних
консервованих і сухих товарів, особливо
фасолю, рибу, супи, вівсяну кашу, рис,
макарони з цільного зерна та дитяче
харчування. Ваші пожертви можуть бути
розміщені у коробках в притворі церкви.

“I was hungry and you gave me
something to eat.” (Mt. 25:35-40) The
youth and children of our parish are
sponsoring a FOOD DRIVE to help the
needy of Oshawa. Donations of nutritious
canned and dry goods would be greatly
appreciated, particularly beans, fish,
soups, oatmeal, rice, whole grain pasta
and baby food. Contributions may be
placed in the boxes set up in the narthex.

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Українська Католицька Єпархія Торонто The Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto
запрошує на дитячі святкування віри і
proudly presents a children's Celebration of Faith
традиції Відпічнім з Христом - 10-16 березня and Tradition Break For Jesus - March 10th to
2019 року (Гора Марії Ancaster). Реєстрація March 16th 2019 (Mount Mary Retreat Center
починається в неділю 11-го листопада о Ancaster, Ontario). New online registration starts
год. 2:00 по полудні - http: //b4j.ca/register. on Sunday, November 11 at 2:00 p.m. GO to http:
Код B4J2019. Просимо зголошуватися до
//b4j.ca/register. Code B4J2019. For more
добродійки Тані Чолій 905-646-1275
information: Tanya Choly 905-646-1275.
The next EPARCHIAL MARRAIGE PREPARATION COURSE will take place on
SATURDAY, March 2, 2019 at St. Joseph’s Church in Oakville. Cost: $300.00/couple.
Couples can visit our website www.tserkva.ca/marriage-prep-1.html or email St. Joseph’s Church
Office at admin@sjucc.ca to request information and registration forms no later than February 16.
У Києві 3-4 листопада 2018 року проходив ІІІ Всеукраїнський з’їзд мирян УГКЦ.
Тема цьогорічного З’їзду – «Покликання до святості сьогодні». Спершу ці слова
для нас звучать утопічно, адже в нашому уявленні святі – це десь з біблійних
часів, з історії… Бо хіба можна бути святим сьогодні в нашому буденному
житті?! «Бачу тут таких самих людей, як я, – грішних, які хочуть бути святими».
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.

