Canada's 150th Anniversary
Jubilee Year - 125th anniversary of the birth of Patriarch Cardinal Josyf Slipyj
Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! Липня / July 23, 2017
Неділя 7-мa по Зісланні Святого Духа / 7th Sunday after Pentecost
Прп. Антонія / Ven. Anthony
Rom. / Рим. 15, 1-7
Mt. / Мт. 9, 27-35
Tone 6
ATTENTION!!!
This memo is to notify our parishioners that there will be NO ELECTRICAL POWER in our
church from Monday to Thursday of this coming week. The electrical panel is being replaced
and the power must be turned off in order to facilitate this important project. We regret any
inconvenience that this may cause and appreciate your understanding.
Розклад літургій на тиждень:
Liturgical services this week:
28 Липня - П’ятниця - 9:30 р. - Св. Володимира
July 28 - Friday - 9:30 а.m. – St. Volodymyr
29 Липня - Субота - 5:00 в. - БожественJuly 29 - Saturday - 5:00 p.m. - Divine Liturgy
на Літургія (Англ./Укр.)
(Eng. some Ukr.)
30 Липня - Неділя - 9:30 р. - Вервиця
July 30 - 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, Ксенія Анхім

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, Krystyna Anchim

______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

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
ALL ARE INVITED TO THE SHEPTYTSKY INSTITUTE іn TORONTO:
To celebrate the relocation of the Sheptytsky Institute of Eastern Christian Studies to the University of
St. Michael’s College, Toronto, the Institute is hosting a Garden Party along with the Blessing of its new home
on the campus of the University of St. Michael’s College in downtown Toronto. The following events are
open to the public, but please e-mail your RSVP by July 20 to: sheptytsky@utoronto.ca. Schedule: Tuesday
evening, July 25. Time: 5:00 p.m. - Garden Party (sandwiches, deserts, refreshments). In case of inclement
weather – Sorbara Auditorium; 6:30 p.m. - Blessing of Windle House (the new home of the Institute) by His
Eminence, Cardinal Thomas Collins; and Their Excellencies Bishops Borys Gudziak (representing Bishop
Stephen Chmilar), Bishop David Motiuk and Bishop Bryan Bayda; 7:00 p.m. - Continuation of Garden Party
and tour of Windle House; 8-8:30 p.m. - Address by Bishop Gudziak: “The Unique Importance of the
Sheptytsky Institute for the Church Universal.” Location: Windle House front garden, 5 Elmsley Place (near
the corner of Bay Street and St. Joseph Street), University of St. Michael’s College campus.

Dear parishioners, we are truly appreciative of all that you do in our parish, and of the
generous gifts of talent, time, ideas, and especially prayers. Renovation and restoration of the
candleholders on the side altars, the tetrapod and the large wooden candleholders have a fresh
look and are safer and more efficient. Special thank you to Paul Ropitzky,
Bob Lytwynchuk and Elias Hubinec for undertaking this project. God grant them
many healthy happy years. May volunteerism continue to thrive in our parish as we
continue our spiritual journey together as one parish family.
Кардинал Леонардо Сандрі (Префект
Конґреґації Східних Церков) до
української молоді: «Будьте світлом
та сіллю цієї землі і не розчаровуйтеся, думаючи, що нічого не можна
змінити». Те, що я побачив у вашій
країні в цих днях, зворушило моє
серце… Я бачив біль, але я також бачив
і численні знаки надії, що, подібно до
численних маленьких вогників, поволі
поволі запалюють великий вогонь. Про
це мовиться у привітальних словах
кардинала Леонардо Сандрі, префекта
Конгрегації Східних Церков, до молоді,
яка прибула на щорічну Всеукраїнську
прощу до Марійського духовного
центру у Зарваниці, 15 липня 2017 року.

Глава УГКЦ: Перемога України
кується в Зарваниці
Вдивляючись у патріарха Йосифа,
слухаючи папу Пія ІХ, ми бачимо, що
перемога України, перемога нашого
народу, перемога нашої Церкви сьогодні
кується тут, біля твоїх стіп, Пречиста
Богородице, бо ти є мати перемоги, до
тебе ми приходимо. Про це сказав Отець
і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у
проповіді до вірних під час щорічної
Всеукраїнської прощі до Марійського
духовного центру в Зарваниці,
присвяченій 125-літтю від дня
народження патрі-арха Йосифа Сліпого
та 150-річчю коронації Зарваницької
чудотворної ікони.

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.

