
 
 

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! 
Листопада / November 22, 2020 Неділя 24-та по П’ятидесятниці / 23th Sunday after Pentecost 

Мчч. Онисифора й Порфирія / Martyrs Onisiphorus and Porphyry 
Eph. / Еф. 2, 14 - 22  Lk. / Лк. 8, 41 - 56  Глас / Tone 7

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.

__________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Kashczij, Myrosia Kalich, Kateryna Tykajlo, 
Felicity Telesnicki, Krystyna Anchim, 

Matthew Cattell, Bill Litousky	
__________________________________________________________________________________________________________________ 

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.

___________________________________________________________________________________________________________ 

Просимо молитися за хворих парафіян: 
Марія Внук, Мирося Сокілка, Катерина 

Тикайло, Ксенія Анхім, Феліція Телесніцка, 
Лідія Крініцка, Софія Кащій, Матей Каттел, 

Бил Літоуски 
___________________________________________________________________________________________________________ 

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 Михайла 
Лабай або Романа 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.

PERFUME / FRAGRANCE ALLERGY AWARENESS STATEMENT:    
A growing number of people are experiencing allergic reactions to perfumes  

and other fragrances used by men and women. In some cases, due to breathing 
difficulties, hospitalization is required. Wearing masks during Covid-19 also  

complicates breathing. Please be aware that FRAGRANCE ALLERGIES  
or sensitivities can have mild to severe health consequences. 

COMMEMORATING THE HOLODOMOR  
Today in our church Divine Liturgy  

and Panachyda service will be dedicated  
for the repose of the souls of the estimated  

10 mln. victims. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

November 24 - Tuesday - 9:30 a.m.- +Maksym,  
  +Teresa Kocur offered by Vera Jaworiwsky 
November 25 - Wednesday - 9:30 a.m. - St. Josaphat 
November 26 - Thursday - 9:30 a.m. - +Anna,  
  +Ivan, Omelian offered by Ropitzky family 
November 28 - Saturday - 9:30 a.m. - +Sta- 
 nislawa Zarucki offered by Kostiw family;  

 St. Philip’s fast 
 5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy (Engl./Ukr.) 
November 29 - Sunday - 9:00 a.m. - Rosary  
  9:30 a.m. - Divine Liturgy (Ukr./Engl.)

ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГОЛОДОМОРУ 
1932-1933. Сьогодні, в нашій Церкві  
Свята Літургія і Панахида буде  
відслужена в наміренні за упокій  

душ 10 мільйонів жертв. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

24 Листопада - Вівторок - 9:30 р. - +Максим,  
  +Тереска Коцур офіра Віри Яворівської 
25 Листопада - Середа - 9:30 р. - Св. Йосафата 
26 Листопада - Четвер - 9:30 р. - +Анна,  
  +Іван, +Омелян офіра родини Ропіцкий 
28 Листопада - Субота - 9:30 р. - +Станіслава  
  Заруцька офіра родини Костів;  

  Початок Пилипівки 
  5:00 в. - Недільна Літургія (Англ./Укр.) 
29 Листопада - Неділя - 9:00 р. - Вервиця 
  9:30 р. - Божественна Літургія (Укр./Англ.)

«Нехай проростуть зерна правди», - Глава УГКЦ закликав підтримати 
пожертвами будівництво музею жертв Голодомору 

Звертаюся до вас з проханням долучитися до святої справи - збереження пам’яті  
про жертв Голодомору 1932-1933 років. Ваша пожертва перетвориться на зерно,  
яке збереже пам'ять про одну конкретну людину, ім’я якої стане відоме вам,  
а відтак усьому світу. До цього закликав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 

Святослав у своєму відеозверненні під час презентації проєкту «Зерна правди»  
до Дня пам'яті жертв Голодомору. 

Предстоятель УГКЦ наголосив, що збереження пам’яті про жертв Голодомору 
1932-1933 років - це святий обов’язок кожного українця і християнина.  
За його словами, пожертва кожного, хто долучиться, перетвориться  
на зерна правди, які допоможуть вийняти із забуття конкретну особу,  

яка загинула в часи страшного геноциду.  
Платформа Зерна правди є доступною для благодійних внесків за посиланням: 

www.zernapravdy.org.

https://www.youtube.com/watch?v=vnjUH_Nvq6k&feature=emb_title
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