Canada’s 150th Anniversary
Jubilee Year - 125th anniversary of the birth of Patriarch Cardinal Josyf Slipyj
Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! Листопада / November 26, 2017
Неділя 25-тa по Зісланні Святого Духа / 25th Sunday after Pentecost
Св. Івана Золотоустого / St. John Chrysostom
Eph. / Еф. 24, 1-6
Lk. / Лк. 10, 25-37
Tone 8
Розклад літургій на тиждень:
1 Грудня - Пятниця - 9:30 р. - +Микола Демків
(40 д.) офіра родини
2 Грудня - Субота - 10:00 р. - +Володимир Борисяк (5 р.) офіра родини
5:00 в. - Божественна Літургія (Англ.)
3 Грудня - Неділя - 9:00 р. - Вервиця/Сповідь
____________________________________________________________________________________________________________

Liturgical services this week:
December 1 - Friday - 9:30 a.m. - +Mykola
Demkiv (40 d.) offered by family
December 2 - Saturday - 10:00 a.m. - +Walter
Borysiak (5 y.) offered by family
5:00 p.m. - Divine Liturgy (Engl.)
December 3 - Sunday - 9:00 a.m. - Rosary/ Confession
_____________________________________________________________________________________________________________

Просимо молитися за хворих парафіян
Михайло Cлемко, Анна Содук, Марія Дубчак,
Серафина Козлінська, 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, Maria Wnuk, Maria Czaban,
Maria Gimon, Myrosia Kalich, Kateryna Tykajlo,
Daria Rogovaia, Mary Strynatka, Felicity
Telesnicki, Lydia Krinicki, Krystyna Anchim

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

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. Подаємо брошурки з інформацією.
За інформаціями звертайтеся до Роман
Яворський або Михайло Лабай 905-725-2617

Dear Families and Friends, We invite all members
of the Ukrainian community to secure burial rights for
yourself and your loved ones at Sts. Wolodymyr and
Olha Cemetery (Courtice, ON). Brochures are
available for more detailed information. Contact Ron
Jaworski or Mike Labaj at the St. George Ukrainian
Catholic Church Cemetery Office at 905-725-2617
for an appointment.

A CHANGE IS COMING TO THE COLLECTION ENVELOPES!
Over the past several years, there have been changes in the number of our parishioners. Sadly, some
people have passed away, others have moved out of the area and others no longer use envelopes. As a
result, there are many boxes of envelopes that the parish has paid for that are not being used. By reducing the number of boxes ordered, we can avoid this waste and save some money. Only those parishioners who have collection envelopes with numbers 184 or higher will have new numbers assigned to
them beginning in the New Year. Once you receive the envelopes with the new number assigned to
you, we ask that you stop using any envelopes with the old numbering. If you have any questions or
need help to transition to the new numbering system, please speak with the Parish Treasurer Ron
Jaworski or any member of parish council. Thank you for support, understanding and cooperation.

Nativity Fast - 28.11.2017 - 6.01.2015 - Пилипівський піст (Різдвяний піст)
Запрошуємо сьогодні по першій Службі Божій на Читання Святого Письма
(Lectio Divina) українською мовою у катехитичному класі в церковній залі.
The Lectio Divina session (the reading of the Bible) in English will be held today
after second Divine Liturgy at the Church hall.
Катехитична програма для дітей парафіїї,
буде проводитися по неділях о год. 10:00 р.
За інформаціями звертайтеся
до добр. Корнелії Білінської - 905 743-9354
__________________________________________________________________________________________________________

Особлива подяка Павлу Ропіцькому,
Володимиру Шаґала, та Іллі Губінець за
їх щиру працю під час віднови церковних
дверей. Нехай Бог благословить вас, ваші
родини на Mногі і Благі літа!

Catechism Classes - for our parish children will
now be conducted on Sundays at 10:00 a.m.
in the church lower level. For more information
Dobr. Cornelia Bilinsky at 905 743-9354
______________________________________________________________________________________________________

Special thanks to Paul Ropitzky, Walter
Szagala, Alec Hubinec for their hard work during
the renovation of the stained glass window in the
narthex of the church. May God bless them, their
families and grant them Mnohi i blahi lita!

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Організаційний комітет табору Відпічнім з
Христом шукає ентузіастичних виховників з 10го класу та вище на табір від 10-17 березня 2018.
Реченець - 15-го листопада. За дальшими
інформаціями та картою зголошення загляньте
на сторінку B4J.ca.

The Break for Jesus Organizing Committee is
looking for enthusiastic teen counselors, gr. 10 and
up, for next year's camp during March Break,
March 10-17. Application deadline is November
15. For more info and application forms please
check out our website B4J.ca

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Українська Католицька Єпархія Торонто
запрошує на дитячі святкування віри і традиції
Відпічнім з Христом - 11-17 березня 2018 року
(Гора Марії Ancaster, Онтаріо). Просимо
зголошуватися до парафіяльної канцелярії.

The Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto
proudly presents a children's Celebration of Faith
and Tradition Break For Jesus - March 11th to
March 17th 2018 (Mount Mary Retreat Center
Ancaster, Ontario). For more info http://b4j.ca

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Св. Миколай! В неділю, 17-го грудня
о год. 2:00 поп. відбудеться Концерт з
нагоди Св. Миколая в нашій парафіяльній
залі. Також буде виступ наших танцюристів,
дітей Катехитичного класу і як звичайно,
прихід Св. Миколая. Запрошуємо усіх.

Our annual St. Nicholas Concert will be held
on Sunday December 17th at 2:00 p.m. at Lviv
Hall. The concert will feature a dazzling performance by our Lviv Dancers, by our catechism
children, and the event will be climaxed by a visit
from St. Nicholas himself. Everyone is invited.

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

В УГКЦ офіційно створено Чернівецьку єпархію та призначено Правлячого єпископа.
У суботу, 18 листопада 2017 року, відповідно до рішення Синоду Єпископів УГКЦ, створено
Чернівецьку єпархію шляхом виокремлення її з Коломийсько-Чернівецької єпархії. Першим
Єпархіальним єпископом новоствореної єпархії УГКЦ іменовано єпископа Йосафата
(Мощича), Єпископа-помічника Івано-Франківської архиєпархії. Територія новоствореної
Чернівецької єпархії простягається на Чернівецьку область.

