
 



  


 

Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! 
Листопада / November 27, 2022 • Неділя 24-та по П’ятидесятниці / 24th Sunday after Pentecost 

Св. ап. Филипа / Holy Apostle Philip 
Еф. / Eph. 2, 14-22   • Лк./Lk. 8, 41-56   •  Глас / Tone 7

МОЛІМОСЯ НЕУСТАННО ЗА ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ ТА МИР В УКРАЇНІ! 
STAND WITH UKRAINE AND PRAY WITH US FOR PEACE IN UKRAINE!

Give to this charity providing urgent aid in Ukraine The Catholic Near East Welfare 
Association (CNEWA) https://cnewa.org/ca/donate/ !!! Area of greatest need: 

UKRAINE !!! By mail: CNEWA Canada: 223 Main St. Box 80 Ottawa, ON K1S 1C4 
Tel: (613) 738-9666; Toll-free: 1-866-322-4441

Ukraine needs your help. To donate, click here: http://supportukrainians.ca/durham  
Purpose: To raise funds for Durham Ukrainian Relief Fund (DURF) which has been established to 

provide financial assistance to Ukrainians fleeing the war and settling in the Durham Region.

«Відпiчнім з Христом» Катехитичний Табір 2023 : Для дітей 3-8 класів! 12–18 березня, 2023 
на Горі Марії в Анкастері. ОНЛАЙН реєстрація починається в неділю 11-го грудня о год. 2-ій  
по пол.. Зайдіть на сайт www.b4j.ca. та введіть код B4J2023. Програма є двомовна. Реєстрація 
закривається, коли всі місця будуть заповнені. Місця дуже обмежені - не відкладайте! 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Break for Jesus 2022 Catechetical Camp: Attention children in grades 3-8! March 12-18, 2023  
at Mount Mary Retreat Centre in Ancaster. ONLINE registration starts Sunday, December 11  

at 2 pm, at  www.b4j.ca. Please enter code B4J2023. Registration will close when we reach the maximum 
number of participants. The program is bilingual. Space is very limited, so please register quickly.

We encourage all the children and youth of our parish to participate in our Lviv 
dance group. For information on how to register please contact Marlene Malish 

at lvivhalloshawa@gmail.com

Our Lady of Guadalupe Pilgrimage & Tour with Bishop Bryan Bayda, CSsR, 
Eparch of Toronto & Eastern Canada - February 16-25, 2023

Journey with San Juan Diego to meet Our Lady on the Hill of Tepeyac! Meditate on the mystery 
of the miraculous tilma in the Basilica! Experience enculturated evangelization! Understand how 

powerful Our Lady’s appearance truly was, and is today! Group Airfare & Insurance:  
Michael Bayda, Lobstick Travel 1-800-665-0171; mike@lobsticktravel.com

“I was hungry and you gave me something to eat.” (Mt. 25:35-40). Our Parish is sponsoring 
a FOOD DRIVE to help new comers from Ukraine. Donations of nutritious canned and dry 

goods would be greatly appreciated, particularly beans, fish, soups, oatmeal, rice, whole grain 
pasta, etc. Contributions may be placed in the boxes set up in the narthex.

We thank the following donors who made extra contributions. 
Хай Бог воздасть Вам сторицею, на Mногі і благі літа! 

Kurhan, Bohdan 
Hengeveld, Ben and Mary - in memory of +Janina Telesnicki

WE PRAY FOR THE VICTIMS OF THE HOLODOMOR 
On Sunday, November 27th, in our church the Divine Liturgies will be dedicated 

for the repose of the souls of the estimated 10 million victims of the Holodomor 1932-1933
December 1 - Thursday - 9:30 a.m. - for   
  peace in Ukraine 
December 3 - Saturday - 9:30 a.m. - +Olha  
  Kalmuk offered by Lesia Wojnarowycz 
  5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy (Eng./Ukr.) 
December 4 - Sunday - 9:30 a.m. - Rosary 
  10:00 a.m. - Divine Liturgy (Ukr./Eng.) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Please pray for their health: 
Lydia Krinicki, Myrosia Kalich, Felicity 

Telesnicki, Myroslava Kateryna 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Please remember that everyday your  
parish priests pray for you, your family  

and your loved one. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Today, November 27 after Divine Liturgy  
please come to the Church Hall

1 Грудня - Четвер - 9:30 р. - за мир в  
  Україні 
3 Грудня - Субота - 9:30 р. - +Ольга Кольмук  
  офіра Лесі Войнарович 
  5:00 в. - Недільна Літургія (Анг./Укр.) 
4 Грудня  - Неділя - 9:30 р. - Вервиця 
  10:00 р. - Божественна Літургія (Укр./Анг.) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Просимо молитися за хворих парафіян: 
Мирося Сокілка, Лідія Крініцка, Феліція 
Телесніцка, Мирослава Катерина 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Просимо пам’ятати, що щодня ваші 
парафіяльні священики, моляться за Вас, 

ваших рідних та близьких. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Сьогодні в неділю, 27 Листопада після  
Літургії запрошуємо до церковній залі.

Глава УГКЦ у 273-й день війни: Блаженніший Святослав звернув до дітей і молоді 
різних країн світу: «Пам’ятайте, що діти в Україні вчаться під бомбами, ракетами,  
без світла серед холодної пори року. Я прошу всіх дітей світу, студентську молодь - 
підтримайте ваших ровесників в Україні. І так зможемо вже сьогодні творити краще 
майбутнє для України, Європи і світу». «Ми дякуємо тим батькам, які помагають 
своїм дітям ретельно щоденно брати участь у тих онлайн заняттях, де б вони 

не знаходилися. Ми бачимо, як навіть на окупованих територіях росіяни починають 
переслідувати батьків, які відкривають своїм дітям можливість онлайн навчання 

в українській школі», - сказав духовний лідер.

28.11.2021 - 6.01.2022 
Nativity Fast - Пилипівський піст (Пилипівка, Різдвяний піст)
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