
На прохання наших парафіян, 
починаючи з неділі 7-го липня 2019  

недільні Святі Літургії будуть починатися: 
В суботу - Свята Літургія - о 5:00 в. (англ.) 
В неділю - Свята Літургія - о 9:00 р. (укр.) 
Свята Літургія - о 10:00 р. (укр./анг.) 

______________________________________________________________________________________________________ 
З нагоди урочистого ювілею 75-ліття Ліґи 
Українських Католицьких Жінок Канади та 
26-го крайового конґресу ЛУКЖК, запрошу-
ємо українську громаду до численної участі в 
ювілейному Конґресовому Бенкеті, що відбу-
деться в суботу, 5 жовтня 2019 о 6:00 годині 
вечора, в приміщенні Holiday Inn Toronto 

International Airport при 970 Dixon Rd. Ціна 
квитка 100 дол. від особи. За квитками - Оля 

Гуль, на тел. 416-769-9998. 

At the request of our parishioners, 
summer schedule for Divine Liturgy 

services beginning July 7, 2019:  
Saturday - 5:00 p.m. English 
Sunday - 9:00 a.m. (Ukrainian) 
10:00 a.m. (Ukrainian/English) 

______________________________________________________________________________________________________ 
In celebration of the 75th Anniversary of 
the Ukrainian Catholic Women’s League of 
Canada taking place during the UCWLC's 

26th National Congress, the Ukrainian 
community is invited to attend the 

UCWLC Congress Banquet on Saturday, 
October 5, 2019 at 6:00 p.m. at the Holiday 

Inn Toronto International Airport (970 
Dixon Rd). Tickets: $100. Tickets are 

available from Olia Hul: 416-769-9998. 
 

 
 
 
 
 
 

 Liturgical services this week: 
July 1 - Monday - 9:30 a.m. - for ill parishioners 
July 3 - Wednesday - 9:30 a.m. - for God’s graces 

for the priests of our parish 
July 5 - Friday - 9:30 p.m. - Christ the Lover of 

Mankind 
July 6 - Saturday - 9:30 a.m. - +Stefan, Olena  
   offered by Vera Jaworiwsky 
   5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy - English 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Please pray for their health: 

Anna Soduk, Mary Dubchak, Maria Wnuk, 
Maria Gimon, Myrosia Kalich, Kateryna 

Tykajlo, Mary Strynatka, Felicity Telesnicki, 
Lydia Krinicki, Krystyna Anchim,  

Stefaniya Borovska, Sofia Kashczij  
 

Розклад літургій на тиждень: 
1 Липня - Понеділок - 9:30 р. - за хворих парафіян 
3 Липня - Середа - 9:30 р. - за Божі ласки для 
душпастирів нашої парафії  

5 Липня - П’ятниця - 9:30 р. - Христа Чоловіко-
любця  

6 Липня - Субота - 9:30 р. - +Стефан, +Олена  
   офіра Віри Яворівської 
   5:00 веч. - Недільна Літургія по-англійськи 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Просимо молитися за хворих парафіян: 
Анна Содук, Марія Дубчак, Марія Внук,  
Марія Ґімон, Мирося Сокілка, Катерина 
Тикайло, Марія Стринатка, Ксенія Анхім, 
Феліція Телесніцка, Лідія Крініцка,  
Стефанія Боровська, Софія Кащій 

	

Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! 
Червня / June 30, 2019 

Неділя 2-га по Зісланні Святого Духа / 2nd Sunday after Pentecost 
Св. Муч. Мануїла, Савела та Ісмаїла / Martyrs Manuel, Sabel, Ismael 

Rom. / Рим. 2, 10-16  Mt. / Мт. 4, 18-23  Глас / Tone 1 

Dear Parish Family Members, the first priority of every good shepherd is the pastoral care and the 
spiritual welfare of the people. The first priority is always the hearts and souls of our sisters and 

brothers. The church is God’s house and our spiritual home. This church and parish belong to us!  
All of us form this family of faith. But our church is also a physical structure that requires repair.  

The St. George Ukrainian Catholic Church Building Restoration Fund has been created to accept 
your donations to help cover the costs of restoring the masonry and brickwork. Parish Council is 
grateful for the generous donations received for this costly project. Regretfully, time and weather 

have caused wear and tear on our church roof, creating water damage to the church ceiling. This is 
yet another major blow to our parish. In the days ahead, we will seek professional advice on how to 
best proceed with this new project. We trust that you will consider making a donation and offer your 

financial support to the restoration projects by way of St. George Ukrainian Catholic Church 
Building Restoration Fund. May the Lord bless and guide us.  

 

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. 

Коли ми тішимося з літа, багато хто з нас з нетерпінням чекає можливості більше проводи-
ти 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. 

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

 

Roman Iwanycky - in memory of +Mychajlo (for the Church's structural repairs); 
Maria Daciuk - in memory of +Anna and +Mykola Daciuk; Busuoic, Very Rev. Petre; 

Baran, Shanna; Baumgartner, Kimberly 
 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
привітав владику Івана Мартиняка, митрополита-емерита Перемишльсько-

Варшавського з ювілейними датами: з 80-річчям з дня народження,  
з 55-річчям священичих свячень та 30-річчям єпископської хіротонії. 

 

Щиро дякуємо пану Юрію Брелик за очищення прицерковної території. 
Хай сторицею Господь винагородить вашу посвяту для добра нашої парафії,  

а Його рясні благословення спочивають на Вас і вашій родині на многі і благі літа! 
 


