
Просимо прийти до парафіяльної залі 
Львів кожного вівторка і приєднатися до 
родини волонтерів. Всіх запрошуємо!	

____________________________________________________________________________________________________ 

Інтернет-ресурси УГКЦ цими днями попов-
нилися новою веб-сторінкою:https://synod.ugcc.ua 
Прес-служба Секретаріату Синоду Єпископів 
УГКЦ запускає новий сайт, присвячений 
Синоду Єпископів УГКЦ та його членам: На 
новому сайті можна буде знайти важливу 
інформацію про структуру УГКЦ, зокрема – 
мапу всіх єпархій і екзархатів, склад Синоду 
Єпископів з актуальними даними його членів. 

 

Please come out to the Parish Hall on 
Tuesdays and join the pyrohy making 

family. All volunteers are welcome!	
______________________________________________________________________________________________________ 

Internet resources of the UGCC in these 
days have been replenished with a new web 

page: https://synod.ugcc.ua. The press service 
of the Secretariat of the Synod of Bishops of 

the Ukrainian Greek Catholic Church 
launches a new site devoted to the Synod of 
Bishops of the UGCC and its members. The 

new web page will provide important 
information on the structure of the UGCC. 

 
 

Quote of the week: “Give a good example to young people through your own actions. An example is 
also teaching; there is no comparison: it is more meaningful than words.” Metropolitan Andrey Sheptytsky 

 
 
 
 
 

 

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. 

Розклад літургій на тиждень: 
Четвер, 21 Лютого - 6:00 в. - +Неоніла Ткач (40 д.) 
    офіра Роми Вагей і родини 
Субота, 23 Лютого - 9:30 p. - +Степана Винничук  
   (16 р.), +Марію Винничук, +Івана Матичак, +о. м. 
   Миколу Матичак, +Катерину Штеповану, +Оле- 
   ну Шляхтянчин, +Теrry Brown офіра родини 
   Матичак 
   5:00 веч. - Недільна Літургія по-англійськи 
Неділя, 24 Лютого - 8:30 p. - Сповідь/Утреня 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Просимо молитися за хворих парафіян: 
Анна Содук, Марія Дубчак, Марія Внук, Марія 
Ґімон, Мирося Сокілка, Катерина Тикайло, Марія 
Стринатка, Феліція Телесніцка, Лідія Крініцка, 

Ксенія Анхім  
_________________________________________________________________________________________________________ 
Катехитична програма для дітей парафіїї  - 

що неділi о год. 10:30 р. За інформаціями телефо-
нуйте до добр. Корнелії Білінської - 905 743-9354 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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	

	

Liturgical services this week: 
Thursday, February 21 - 6:00 p.m. - +Neonila 

Tkach (40 d.) offered by Roma Vahey and family 
Saturday, February 23 - 9:30 a.m. - +Stephen 

Vynnyczuk (16 y.), +Maria Vynnyczuk, +John 
Matyczak, +Rt.R. Mykola Matyczak, +Kateryna 
Shtepovana, +Olena Shliachtianczyn, +Terry 
Brown offered by Matyczak family 

   5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy - English 
Sunday, February 24 - 8:30 a.m. - Confession/Matins 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Please pray for their health: 
Anna Soduk, Mary Dubchak, Maria Wnuk, Maria 
Gimon, Myrosia Kalich, Kateryna Tykajlo, Mary 

Strynatka, Felicity Telesnicki, Lydia Krinicki, 
Krystyna Anchim 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Catechism Classes - Sundays at 10:30 a.m.  
in the church lower level. For more information  

Dobr. Cornelia Bilinsky at 905 743-9354	
_____________________________________________________________________________________________________________ 

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. 	
	

Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! Лютого/February 17, 2019 
Неділя про Митаря і Фарисея / Sunday of the Publican and the Pharisee 

Прп. Ісидора Пилусіотського / Venerable Isidore of Pelusium 
2 Тим. / 2 Tim. 3, 10-15  Лк. / Lk. 18, 10-14  Tone 5 

The next EPARCHIAL MARRIAGE 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, 2019. 

Trivia Night was an amazing success due to the leadership of Ron and Irene 
Jaworski, their super team of volunteers, the collective support of the Ukrainian 
Catholic Women’s League of Canada #1 and #2, St. George Ukrainian Men’s 

Association and the Youth Group, led by their respected leaders.  
A special “THANK YOU” to all sponsors for their donations and to all the guests for 
attending this community event. Ron and Irene, thank you for your willingness to use 
your time, effort, skills and hard work to raise funds to financially support our church 
restoration fund. Your dedication to our parish community is deeply appreciated.  May 

the blessings of our Lord be with you always. 
 

Блаженніший Святослав: «У Центральній та Східній Україні є великий інтерес до УГКЦ» 
Про це повідомив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав в інтерв’ю польській Като-
лицькій агенції інформаційній. Предстоятель зауважив, УГКЦ переживає бурхливий розвиток 
як інституція, і потреби, з якими зіштовхується Церква, перевершують її можливості. Як прик-
лад, Глава Церкви навів ситуацію з УГКЦ у Краматорську, у прифронтовій зоні. Краматорськ 
був окупований росіянами, а пізніше - звільнений українською армією. Нещодавно священика 
УГКЦ на зустрічі з неурядовими організаціями запитали, коли УГКЦ матиме тут католицьку 
школу. Говорячи про брак священнослужителів, Глава Церкви зауважив, що, зокрема у 
Київській архиєпархії, яка включає п'ять областей, на даний час не вистачає 50 священиків. 

 


