Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ!
Жовтня/October 31, 2021 Неділя 19-та по П’ятидесятниці/19th Sunday after Pentecost
Апостола і Євангелиста Луки / Holy Apostle and Evangelist Luke
2 Кор. / 2 Cor. 11, 31 - 12, 9
Lk. / Лк. 6, 31 - 36
Глас / Tone 2
1 Листопада - Понеділок - 6:00 в. - за померших
з родини Бобко
3 Листопада - Середа - 9:30 р. - подяка
4 Листопада - Четвер - 9:30 р. - +Тереса (23 р.),
+Максим офіра Віри Яворівської
6 Листопада - Субота - 9:30 р. - +Віра Сільвеструк, +Соломія Івахів офіра Оксани
Вальчишин
5:00 в. - Недільна Літургія (Англ./Укр.)
7 Листопада - Неділя - 8:30 р. - Вервиця
9:00 р. - Божественна Літургія (Укр.)
10:30 р. - Божественна Літургія (Англ.)
________________________________________________________________________________________________________________

Просимо молитися за хворих парафіян:
Марія Внук, Мирося Сокілка, Катерина
Тикайло, Ксенія Анхім, Феліція
Телесніцка, Лідія Крініцка, Матей Каттел,
Мирослава Катерина

November 1 - Monday - 6:00 p.m. - for all deceased
family members offered by Bobko family
November 3 - Wednesday - 9:30 а.m. - thanksgiving
November 4 - Thursday - 9:30 a.m. - +Teresa (23 y.),
Maksym offered by Vera Jaworiwskyj
November 6 - Saturday - 9:30 a.m. - +Vira
Silvestruk, +Solomia Ivachiv offered by
Oksana Walchyshyn
5:00 p.m. - Sunday Divine Liturgy (Engl./Ukr.)
November 7 - Sunday - 8:30 a.m. - Rosary
9:00 a.m. - Divine Liturgy (Ukr.)
10:30 a.m. - Divine Liturgy (Engl.)
Please pray for their health:
Maria Wnuk, Lydia Krinicki, Myrosia
Kalich, Kateryna Tykajlo, Felicity Telesnicki,
Krystyna Anchim, Matthew Cattell,
Myroslava Kateryna
_____________________________________________________________________________________________________________________

The Sacrament of reconciliation (Confession) - please contact Parish priests.
Таїнство Покаяння (Сповідь) - контактуйте парафіяльних священиків.
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 Кшик (Mark.Kchik@rjburnside.com).
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 for info @ 905-433-4711.

Сьогодні в Неділю, 31-го жовтня після Служби Божої о год. 9:00 р.
буде відслужена Панахида в пам’ять жертв Інтернованих Українців Канади.
Вічная Пам’ять!
We thank the following donors who made extra contributions.
Хай Бог воздасть Вам сторицею, на Mногі і благі літа!
In memory +Irene Kurhan: Ketcheson, Grant and Gayle
Zoom лекції по Книзі Одкровення в українській мові будуть розпочинатися
18-го жовтня і будуть проводитись кожного Понеділка о 7:30 веч., якщо
ви зацікавлені, будь-ласка перешліть вашу електронну аддресу до
(markkchik@hotmail.com) щоб одержати запрошення на Zoom.”
Синод Єпископів УГКЦ змінив назву Синоду Єпископів Києво-Галицького
Верховного Архиєпископства УГКЦ на Архиєрейський Синод УГКЦ в Україні.
Як мовиться у тексті декрету Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, зважаючи на обставини часів і місць, синодальні отці на своїй сесії, яка відбулася 30 березня - 29 вересня
2021 року, змінили назву Синоду Єпископів КГВА та затвердили Статут
цієї інституції, окреслюючи її структуру, порядок роботи, завдання та цілі.
Науковий симпозіум про Берестейське поєднання 1596 року
Інститут історії Церкви та Київський центр УКУ запрошують на науковий симпозіум
«Берестейське поєднання 1596 року в контексті унійних процесів минулого та пошуку
сучасних моделей церковної єдності» 28 жовтня 2021 року в Києві. Науковий форум
організовано з метою відзначення 425-ї річниці Берестейської унії, проголошеної
в жовтні 1596 року, яка відновила сопричастя Київської митрополії з Римським
Апостольським престолом і з усією Католицькою Церквою.
His Beatitude Sviatoslav held a meeting with leading scientists and philosophers
“Quo vamos?” (lat. “Where are we heading?”) - the name of a meeting between His
Beatitude Sviatoslav and leading scientists and national experts in philosophy called
at the residence of the Father and Head of the UGCC on Monday, October 25, 2021.
During the meeting the participants shared thoughts about major modern tendencies and
perspectives in developing a person, society and a national state.
Блаженніший Святослав проголосив документ про підготовку кандидатів
до священства в УГКЦ
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав підписав Декрет про проголошення
документа «Підготовка кандидатів до священства в УГКЦ з урахуванням викликів
та особливостей сучасної культури».

