Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ!
Лютого/February 20, 2022 • Sunday of the Prodigal son / Неділя Блудного сина
Прп. Партенія, єп. Лампсакійського / Venerable Parthenius, bishop of Lampsacus on the Hellespont
1 Кор. / 1 Cor. 6, 12-20
•
Лк. / Lk. 15, 11-32
•
Глас / Tone 2
Сьогодні, після першої Божественної
Today after the first Divine Liturgy Panakhyda
Літургії відправиться Панахида за Героїв
will be held in Memory of the Heroes of
Небесної сотні та Героїв і Героїнь
Ukraine from Heavenly Hundred and
Українського Народу.
Heroines of Ukrainian people.
________________________________________________________________________________________________________________

23 Лютого - Середа - 9:30 р. - за покров
Матері Божої для нашої Церкви і народу
24 Лютого - Четвер - 9:30 р. - за здоров’я
Михайла Рожелюк (75 День народження)
офіра родини
26 Лютого - Субота - 5:00 в. - Недільна Літургія
(Англ./Укр.)
27 Лютого - 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
________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________________________________

February 23 - Wednesday - 9:30 р. - for the protection of the Mother of God for our Church and nation
February 24 - Thursday - 9:30 a.m. - for good
health of Rozeluk, Michael (75th Birthday)
offered by family
February 26 - Saturday - 5:00 p.m. - Sunday
Divine Liturgy (Eng./Ukr.)
February 27 - 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

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Please come out to the Parish Hall on
Tuesdays and join the pyrohy making family.
All volunteers are welcome!

The Sacrament of reconciliation (Confession) - please contact Parish priests.
Таїнство Покаяння (Сповідь) - контактуйте парафіяльних священиків.
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.

We thank the following donors who made extra contributions.
Хай Бог воздасть Вам сторицею, на Mногі і благі літа!
UCWLC #1; Kchik, Markian; Sacharnoski-Dennis, Nadijka;
In memory of +S. Frances Byblow, SSMI: Ehmke, Gerd and Iris;
In memory of +Milford Gerald Stire: Ehmke, Gerd and Iris;
In memory of +Fernande Turgeon Gravel: Ehmke, Gerd and Iris;
In memory of +Dmytro Dzalapyn: Ehmke, Gerd and Iris
Увага: батьки та студенти мiстa Тoрoнтa
i oкoлиць - Катехитичний ДЕННИЙ Табір
“Відпічнім з Христом” 2022 відбудеться під
час березневих вакацій (14-18 бeрeзня ц.р.)
в Укрaїнськoму Дoмi ім. Т. Шевченка на
482 Horner Ave. в Тoрoнтo (647) 290-7851.

Attention: parents and students in GTA “Break for Jesus” CATECHETICAL DAY
CAMP 2022 will be held during March
Break ( March 14-18, 2022) at Shevchenko
Ukrainian Community Centre at 482
Horner Ave., in Toronto (647) 290-7851.

У Софійському соборі за мир в Україні помолилися члени Всеукраїнської ради
Церков і релігійних організацій
Молитовний захід відбувся в Софійському соборі у середу, 16 лютого, за ініціативи Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій. Релігійні діячі звернулися до Всевишнього про
захист України від російської агресії. Молитви, слова благословення для Українського народу
та звернення на захист України від агресії з боку Росії виголосили релігійні діячі різних
конфесій. У своїй молитві Глава УГКЦ зазначив, що в цей день тривоги і непевності
учасники молитовного заходу зійшлися всі разом, щоб просити про допомогу і заступництво.
«Стоячи тут, ми не покликаємося на наші сили, наші здобутки і досягнення, але на Твої діла,
Господи, і просимо Тебе про порятунок нашої країни і нашого народу. Дай мудрості нашим
провідникам, скріпи дух наших захисників», - попросив Блаженніший Святослав.
Secretary of State of the Holy See expressed his support for Ukrainian people
On Monday, February 14, Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State of the Holy See called
His Beatitude Sviatoslav, the Head and Father of the UGCC to express support of the Holy See
for the Catholic Church in Ukraine and solidarity with the Ukrainian people. His Beatitude
Sviatoslav informed Cardinal Parolin about the service of the UGCC in the face of the current
threat of a full-scale Russian invasion into Ukraine and thanked the Holy See for its constant
attention to the situation.“Ukrainian people feel the Holy Father's special concern for peace in
Ukraine and appreciate the diplomatic efforts of the Holy See to combat the current international
crisis”, mentioned His Beatitude Sviatoslav. “In these tumultuous times I would like to express
to you, Your Beatitude, the episcopate, the clergy and the faithful of the Church you lead, and
to all the Ukrainian people the words of support of the Holy See, our solidarity and assurance
of prayer for all of you”, Cardinal Pietro Parolin said during their conversation.

