








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! 
Вересня / September 20, 2020 Неділя 15-та по П’ятидесятниці / 15th Sunday after Pentecost 

Неділя перед Воздвиженням / Sunday before the Exaltation 
Мч. Созонта / Martyr Sozon 

Gal. / Гал. 6, 11-18  Jn. / Ів. 3, 13-17  Глас / Tone 6 
September 21 - Monday - 9:30 a.m. - Nativity of  
  the Most Holy Theotokos 
September 22 - Tuesday - 6:00 p.m. - +Anna (1 y.),  
  +Jaroslav (10 y.), +Mychajlo (11 y.) offered by  
  Soduk-Wood family 
September 26 - Saturday - 9:30 a.m. - before the  
  Exaltation 
  5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy (Engl./Ukr.) 
September 27 - Sunday - 9:00 a.m. - Rosary    
  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

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.

21 Вересня - Понеділок - 9:30 р. - Різдво  
  Пресвятої Богородиці 
22 Вересня - Вівторок - 6:00 в. - +Анна (1 р.),  
  +Ярослав (10 р.), +Михайло (11 р.) офіра  
  родини Содук-Вуд 
26 Вересня - Субота - 9:30 р. - перед  
  Воздвиженням 
  5:00 в. - Недільна Літургія (Англ./Укр.) 
27 Вересня - Неділя - 9:00 р. - Вервиця 
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

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

The Sacrament of reconciliation (Confession) - please contact Parish priests.

Please Observe the Rules. The wearing of face mask in church is mandatory and the only exception is for 
medical reasons. Please bring your own face mask if possible. Proper social distancing should be observe 

while waiting to enter the church or to receive the Holy Communion.

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

Maria Daciuk; Marlene Malish; Mark Kchik; Heather and Mike Daciuk 

Різдво Святої Богородиці або Другу Пречисту східні християни святкують 21 вересня. Цього 
дня віряни вшановують пам’ять Пречистої Діви Марії, яка дала життя Ісусу Христу. Різдво 
Пресвятої Богородиці християни почали святкувати лише у V столітті. Через двісті років свято 

Різдва Богородиці перейшло зі Сходу на Захід - до колиски культури - Риму, а звідти 
поширилося світом. Про це світле свято писали святителі Йоанн Златоуст, Епіфан і Августин, 
також про нього розповідає красива легенда, задокументована у апокрифах. Різдво Божої Матері 
ознаменувало настання часу, коли почали відбуватися великі та втішні Божі послання про 

порятунок роду людського від рабства диявола. Це подія наблизила на землі благодатне Царство 
Боже. Діва Марія стала провідником між людьми та Богом. В усі часи до неї зверталися з 
важкими хворобами, ті, хто потребує хліба й даху, жінки просили про допомогу і захист.  

How to make the Church popular among young people? - #youth_asks and the Head of the UGCC 
answers. “If you think that your gray-headed bishops will tell the Church how to be trendy, then you hope 
in vain. The young people themselves should make the Church interesting and trendy for themselves.” This 

was emphasized by the Father and the Head of the UGCC Sviatoslav during the conversation with 
Ukrainian youth from all over the world within the framework of the Wind of Hope festival. According to 

him, if modern youth sees that there are young Christians who have chosen from hundreds of different 
proposals exactly what the Church offers, then it is the church youth that will be the agent of promoting the 
church presence. The Primate assured his guests that the church hierarchs will try to be together with young 
people on the Internet in general and on social networks in particular. "However, it is not enough for us to 
be only present," he said, adding: "You need to infect everyone around you with joy. Then the Church will 

be present as a ray of light, as a light of hope, for today's youth.” According to the Head of the Church, 
many different bright, brilliant proposals are, rather, proposals for one day, for a short distance. And the 

Church and the Lord God offer something lasting, eternal, real."Therefore look for what is real! And if you 
find it, share it with others!” urged the Patriarch. 
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