
З нагоди урочистого ювілею  
75-ліття Ліґи Українських Католицьких 
Жінок Канади та 26-го крайового конґресу 
ЛУКЖК, запрошуємо українську громаду 
до численної участі в ювілейному Конґре-
совому Бенкеті, що відбудеться в суботу,  
5 жовтня 2019 о год. 6:00 в. в приміщенні 
Holiday Inn Toronto International Airport 
при 970 Dixon Rd. Ціна квитка $100.00.  
За квитками - Оля Гуль 416-769-9998. 

In celebration of the 75th Anniversary  
of the Ukrainian Catholic Women’s League 

of Canada taking place during  
the UCWLC's 26th National Congress, the 

Ukrainian community is invited to attend the 
UCWLC Congress Banquet on Saturday, 

October 5, 2019 at 6:00 p.m. at the Holiday 
Inn., Toronto International Airport (970 
Dixon Rd). Tickets: $100. Tickets are 

available from Olia Hul: 416-769-9998. 
 

 
 
 
 
 
 

 Liturgical services this week: 
August 26 - Monday - 6:00 p.m. -+Ivan Matychak   
  (18 y.), +Maria, +Stefan Wynnychuk offered by family 
August 27 - Tuesday - 5:00 p.m. - Vespers 
August 27 - Wednesday - 9:30 a.m. - The 

Dormition of the Mother of God 
August 31 - Saturday - 9:30 a.m. - that through the 

prayers of the Blessed Virgin Mary, our Church be 
enlivened by the graces the New Evangelization 

   5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy - English 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 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,  
Stefaniya Borovska, Sofia Kashczij  

 

Розклад літургій на тиждень: 
26 Серпня - Понеділок - 6:00 в. - +Іван Матичак 

(18 р.), +Марія, +Стефан Винничук офіра родини 
27 Серпня - Вівторок - 5:00 в. - Вечірня 
28 Серпня - Середа - 9:30 р.- Успіння Пресвятої 
Богородиці 

31 Серпня - Субота - 9:30 р. - щоби за молитва- 
   ми Пречистої Діви Марії, наша церква оживала  
   дарами Нової Євангелізації 
   5:00 в. - Недільна Літургія по-англійськи 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Просимо молитися за хворих парафіян: 
Анна Содук, Марія Дубчак, Марія Внук,  
Марія Ґімон, Мирося Сокілка, Катерина 
Тикайло, Марія Стринатка, Ксенія Анхім, 
Феліція Телесніцка, Лідія Крініцка,  
Стефанія Боровська, Софія Кащій  

	

Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! 
Серпня/August 25, 2019 / Неділя 10-та по Зісланні Святого Духа/ 10th Sunday after Pentecost 

Мчч. Фотія й Аникити / Martyrs Photius and Anicetas  
1 Cor. / 1 Кор. 4, 9-16  Mt. / Мт. 17, 14-23  Глас / Tone 1 

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. 

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. 

During the summer months the doors at the back of the church will be open to 
allow for air circulation. Open doors could allow strangers access to enter the 
church. In the interest of safety we recommend that a parent or adult always 

accompany children going to the basement of the church!!! 
 

LVIV Hall is looking to fill the position of:  
Custodian for parish properties. 

Please contact Walter Matyczak at 905-433-0471 
 

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. 

Глава УГКЦ: «Приклад храму Гробу Господнього, де можуть молитися усі, 
дуже важливий у випадку з Софією Київською» 

«Хотів би згадати про статус кво, який існує у храмі Гробу Господнього в 
Єрусалимі. Це - місце святе для всіх християн. І сьогодні є алгоритм, щоб 

забезпечити доступ до нього всіх. Його ніхто не може ексклюзивно посідати -  
ні католицька, ні православна, ні вірменська сторона, ні коптійська. Але храм є 
відкритим для всіх. Гадаю, цей приклад Єрусалима є дуже важливий для Києва, 
який називають "Другим Єрусалимом". Свята Софія є нашим материнським 

катедральним храмом», - додав Предстоятель УГКЦ. 
 
 


