



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! 
Червня / June 28, 2020 Неділя 3-тя по П’ятидесятниці / 3rd Sunday after Pentecost 

Пророка Амоса / Prophet Amos 
Rom. / Рим. 5, 1-10  Mt. / Мт. 6, 22-33  Глас / Tone 2

June 30 - Tuesday - 9:30 a.m. - +Mykola 
+Parania Bobyk offered by Vera Bobyk-Hughes 

  6:30 p.m. - Confession 
July 2 - Thursday - 9:30 a.m. - +Olena,  
  +Stephen offered by Vera Jaworiwsky 
  6:30 p.m. - Confession 
July 3 - Friday - 6:30 p.m. - Confession  
  for children 
July 4 - Saturday - 9:30 a.m. - for ill parishioners
  5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy - (Engl.)  
  (St. George’s Church) 
July 5 - Sunday - 8:30 a.m. - Divine Liturgy (Ukr.) 
  (St. George’s Church) 
 10:30 a.m. - Divine Liturgy (Engl.) Solemn  
  Holy Communion (St. George’s Church) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Please pray for their health: 
Maria Wnuk, Lydia Krinicki, Sofia Kashczij, 

Myrosia Kalich, Kateryna Tykajlo, Mary 
Strynatka, Felicity Telesnicki, Krystyna 

Anchim, Matthew Cattell, Kristyna Budka

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.

30 Червня - Вівторок - 9:30 р. - +Микола,  
  +Паранка Бобик офіра Віри Бобик-Гуґс 
  6:30 в. - Сповідь 
2 Липня  - Четвер - +Олена, +Стефан  
  офіра Віри Яворівської 
  6:30 в. - Сповідь 
3 Липня - П’ятниця - 6:30 в. - Сповідь  
   для дітей 
4 Липня - Субота - 9:30 р. - за хворих парафіян 
  5:00 в. - Недільна Літургія (Англ.)  
   (Церква св. Юрія)  
5 Липня - Неділя - 8:30 р.- Божественна   
  Літургія (Укр.) (Церква св. Юрія) 
  10:30 р. - Божественна Літургія (Англ.) Тор-
жественне Святе Причастя (Церква св. Юрія) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Просимо молитися за хворих парафіян: 
Марія Внук, Мирося Сокілка, Катерина 
Тикайло, Марія Стринатка, Ксенія Анхім, 
Феліція Телесніцка, Лідія Крініцка, Софія 
Кащій, Матей Каттел, Христина Будка

St. Demetrius Parish in Toronto has been hosting weekly Zoom Q&A session  
with Bishop Bryan. If you would like the information to participate, please email  

Sub-deacon Shawn Goldman at sgmetanoia@gmail.com 

Добра Новинa: Наша Єпархія прийняли рішення відкрити свої церкви  
минулої неділі за певних умов 

З огляду на те, що пандемія Коронавірусу дещо менше поширюється, уряд Онтаріо 
прийняв рішення, що церкви можуть поволі відкриватися і церква може бути на 30% 
заповнена людьми. Вірні можуть прийти до церкви хоч і не є зобов’язані заповіддю.  

Ті які мають всі нище згадані симптоми коронавірусу мусять бути вдома:  
Горячка вище 37.5 C; проблема з диханням; кашель; ті які подорожували поза країною 
за останніх 14 днів; ті які мали контакт з людиною яка має коронавірус, а також ті, 

 що мали контакт з людиною, яка подорожувала і має проблеми з диханням. 
Кожної неділі ми будемо мати добровольців при вході церкви, які будуть питатися 
кожного, хто приходить до церкви, про стан їх здоров’я. Також кожен повинен 

підписати заяву, що він чи вона здорові (завантажте заяву тут, заповніть, і принесіть із 
собою у неділю). Всі входитимуть до церкви центральними бічними (північними) 
дверми, а виходити бічними (південними) дверми. Треба буде сидіти там де вас 

попросять сісти. Церква буде дезинфікована після кожної відправи. В церкві не буде 
молитовників, тому кожен може принести свій власний. Тайна Сповіді не буде  

доступна цієї неділі, але можна буде прийти до Сповіді на протязі вівторка і четверга. 

We wish to congratulate Bishop Bryan Bayda who is commemorating  
his ordination to Bishop on June 27. 

May God continue to send down His abundant Blessings for many and happy years!

Папа Франциск: «Хто молиться, той ніколи не є самотнім» 
Все, що може трапитися в нашому житті, може стати словом, зверненим до Бога,  
Який завжди нас вислуховує. Такою думкою Папа Франциск підсумував своє  
повчання з нагоди загальної аудієнції, що в середу, 24 червня 2020 року, 

транслювалася з Апостольського палацу у Ватикані.  
POPE’S GENERAL AUDIENCE: On the Prayer of David (in English FULL TEXT) 

Covid 19: Pope Francis's many gestures of closeness. The Office of Papal Charities announces that Pope 
Francis has donated 35 ventilators in recent weeks to countries hard-hit by the Covid-19 crisis. These ventila-
tors, the statement reads, were distributed to the countries through their Apostolic Nunciatures in the following 
manner: Four for Haiti, two for the Dominican Republic, two for Bolivia, four for Brazil, three for Colombia, 
two for Ecuador and three for Honduras, three were sent to Mexico, four to Venezuela, two to Cameroon, two 

to Bangladesh, two to Ukraine and two to Zimbabwe *through the local Episcopal Conference).

Summer Schedule for Divine Liturgy  
Services Beginning July 12, 2020  

Saturday - 5:00 p.m. English/Ukrainian;  
Sunday - 9:30 a.m. Ukrainian/English

Літній розклад недільних Літургій 
Починаючи з неділі 12-го липня 2020 
В суботу - о 5:00 в. (англ./укр.) 
В неділю - о 9:30 р. (укр./англ.) 
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