Canada's 150th Anniversary
Jubilee Year - 125th anniversary of the birth of Patriarch Cardinal Josyf Slipyj
Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! Червня / June 18, 2017
Неділя 2-га по Зісланні Святого Духа / 2nd Sunday after Pentecost
Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського / Hieromartyr Dorotheos, bishop of Tyre

Rom. / Рим. 2, 10-16

Mt. / Мт. 4, 18-23

Вітаємо з Днем Батька!
Боже, благослови всіх батьків. Зкеровуй їх бути
добрим прикладом для наслідування і любити
своїх дітей. Допоможи їм бути добрими
батьками, подібно як Ти. Дай їм благодать
і терпеливості, щоб з любов'ю справлялися
з різними обставинами життя. Амінь.
____________________________________________________________________________________________________________

Розклад літургій на тиждень:
23 Червня - П’ятниця - 5:30 в. - Христа
Чоловіколюбця
24 Червня - Субота - 5:00 в. - Божественна
Літургія (Англ./Укр.)
25 Травня - Неділя - 9:30 р. - Вервиця
____________________________________________________________________________________________________________

Tone 1

Happy Father’s Day
God, bless all the fathers in the world.
Guide them to be good role models and
loving to all their children. Help them
to be a father like You are. Give them
grace and patience to handle situations
in a loving way. Amen.
____________________________________________________________________________________________________________

Liturgical services this week:
June 23 - Friday - 5:30 p.m. - Christ the
Lover of Mankind
June 24 - Saturday - 5:00 p.m. - Divine Liturgy
(Eng. some Ukr.)
June 25 - Sunday - 9:30 a.m. - Rosary
_____________________________________________________________________________________________________________

Просимо молитися за хворих парафіян
Михайло Cлемко, Анна Содук, Марія Дубчак,
Серафина Козлінська, Микола Демків, Анна
Мишивода, Марія Внук, Марія Чабан, Марія
Ґімон, Мирося Сокілка, Катерина Тикайло,
Дарія Роговая, Марія Стринатка, Феліція
Телесніцка, Лідія Крініцка

Please pray for their health:
Michael Slemko, Anna Soduk, Mary Dubchak,
Serafyna Kozlinsky, Mykola Demkiw,
Anna Myshyvoda, Maria Wnuk, Maria Czaban,
Maria Gimon, Myrosia Kalich, Kateryna
Tykajlo, Daria Rogovaia, Mary Strynatka,
Felicity Telesnicki, Lydia Krinicki

______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Тиждень ФІЄСТА (червень 18-24)
наближається і нам необхідні добровольці
для помочі у Залі Львів! Допомога потрібна:
Впорядкування та чищення Залi;
Приготування Пирогів і Голубців; Праця
у кухні; обслуговування обідів і вечері.
Кожен має допомогти!

WEEK (June 18-24) is fast approaching
and VOLUNTEERS are needed to help
at Lviv Pavilion! Help is needed in the
following areas: Hall Set Up and Clean
Up. Making Pyrohy and Holubtsi. Various
Food Preparation. Serving: Lunch and
Supper. Everyone can help!

Register now for Sheptytsky Institute courses at the University of Toronto
Four courses will be offered at the University of Saint Michael's College, downtown Toronto, starting this
September. Three of the courses are introductory courses, and are very suitable for those interested in gaining
a basic knowledge of theology, worship, and church history. And all of the courses are offered either in the
evening or on Saturday. For detailed information and to register, write to: catherine.mulroney@utoronto.ca

Єпархіальний Марійський Відпуст
Неділя, 25 червня (Mount Mary, Ancaster
437 Wilson St. E.) - 1:00 попол. Тема: Марія,
Благословенна Матір Божа. Приходьте з
родиною і друзями святкувати.

Eparchial Marian Pilgrimage
Sunday, June 25 - 1:00 p.m. Theme:
Mary the Blessed Mother of God. Come to
Mount Mary and have Blessed Josaphata
intercede for you in all your needs.

Глава УГКЦ у 70-річчя акції «Вісла»: «Маємо засудити скоєне зло,
але водночас зцілити нашу пам'ять»
Перед нами сьогодні стоїть завдання не тільки згадати невинні жертви та засудити
скоєне супроти нашої Церкви зло, а й зробити так, щоб це зло вже більше нами
не володіло, але щоб було повністю подолане Христовим Духом прощення,
примирення і любові. Тому чергова річниця проведення злочинної депортації
повинна слугувати нам нагодою для зцілення пам'яті, щоб, пізнавши правду,
ми силою і діянням Божого Духа стали вільнішими та сильнішими.
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. Хай Бог вас благословить.
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.
Ladies need to recruit new Servers (minimum 14 years of age) for upcoming
banquets and weddings. No experience needed; we will train. Please contact
Marlene Malish, at 905 723-8762 or lvivhalloshawa@gmail.com
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.

