
Слава	  Ісусу	  Христу!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Слава	  на	  віки!	  
	  25-‐а	  неділя	  після	  Зіслання	  Святого	  Духа—25th	  Sunday	  after	  Pentecost	  

22.11.2015	  
Glory	  to	  Jesus	  Christ!	   Glory	  forever!	  

	  
Our parish this week Цього тиждня в нашій парафії 

 23.11.2015 10 a.m. Бож. Свята Літургія/ Sunday Divine Liturgy;  
 25.11.2015 (Wednesday)  11 a.m. свмуч. Йосафата/St. Josaphat 
   Бож. Свята Літургія/ Sunday Divine Liturgy; 
   1 p.m. Клюб Зустріч   
   6-7 p.m. Bible Study/Дискусія св. Письма; Come join us! Прийдіть! 
   6:30-8 p.m. Rozmaj Dancers – Ukrainian Catholic Centre 
 26.11.2015 7 p.m. Meeting of the 90th anniversary committee 
 27.11.2015 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

 

	  

 
Sunday, Nov. 29 @ 5 p.m. 
Tribute to Courage: Dinner 
and concert; proceeds to 
March 2016 Ukraine 
Prosthetics Assistance 
Project. St. Joseph’s Banquet 
Hall, Oakville.  Tickets: 647-
273-8348 or 905-966-1712. 
 
Sunday, Dec. 6th Opening 
of our 90th Anniversary 
Year and the 2nd Annual 
Pot-Luck Christmas Party. 
 
Sunday, Dec. 13th St. 
Nicholas Day Concert. 

Щире спасибі всім жертводавцям. 
November 15: Regular: $ 814. Church in Ukraine: $40.           Accessibility/Renovation: $814. 

Thank you to all our kind donors! 
 «Відпiчнім з Христом» 2016 

Катехитичний Табір: 
Можна відібрати реєстраційні 
анкети в отця. Просимо 
зголошуватись чимскоріше! 

Happy Birthday!                                       Многая літа ! 
Вітаємо парафіян котрі цього тиждня відзначують день народження. 
Greetings and best wishes to all our parishioners who celebrate their birthday 
this week: Rose Kuzmiuk (25th) and Bronislaw Chudzinski (27th).  

	  

HOLODOMOR:	  
The	  famine-‐genocide	  of	  Ukraine,	  1932-‐1933.	  

 
 

TOGETHER	  WE	  HONOUR	  OUR	  PAST	  AND	  BUILD	  FOR	  THE	  FUTURE!	  

Pyrohy	  Making-‐-‐potato	  peeling	  Friday,	  Nov.	  27	  @6	  pm	  
-‐-‐making	  pyrohy	  Saturday,	  Nov.	  28	  @	  9	  am	  
-‐-‐packing	  pyrohy	  Sunday,	  Nov.	  29	  @	  9am	  

TO	  ORDER	  PYROHY	  OR	  HOLUBTSI	  call	  Mary-‐Ann:	  519-‐578-‐6465	  
	  

In June of 1933, at the height of the 
Holodomor,  28,000 men, women and children in 
Ukraine were dying each day.  The land that was 
known worldwide as the breadbasket of Europe was 
being ravaged by a man-made famine of 
unprecedented scale. 

It was engineered by Stalin to teach Ukraine’s 
independent farmers  “a lesson they would not 
forget” for resisting collectivization, which meant 
giving up their land and livestock to the state. 
(Ukraine was then under Soviet 
domination).  Moreover, it was meant to deal “a 
crushing blow” to any national aspirations of the 
Ukrainian people, 80 percent of whom were peasant 
farmers. 

While millions of men, women and children in 
Ukraine and in the mostly ethnically Ukrainian areas 
of the northern Caucasus were dying, the Soviet 
Union was denying the famine and exporting enough 
grain from Ukraine to have fed the entire population. 
	  

	  

Парижський	  терор	  –	  український	  Голодомор	  
 
22 листопада в столиці Франції, яка потрохи оговтується від 

терористичних атак ночі 13 листопада, відбудеться поминання пам’яті 
жертв Голодомору 1932-1933 років. Українці покладуть квіти до 
Тріумфальної арки та спільно помоляться в Соборі Паризької 
Богоматері за жертв Голодомору, війни в Україні та недавніх терактів в 
Парижі. 

 
«Українці є трагічними експертами y справах терору. Голодомор - 

один з найбільших світових геноцидів, який став наслідком 
терористичної ідеології і тактики, буде в центрі нашої молитовної уваги 
в Нотр-дам де Парі. Разом з жертвами останніх терактів в культурній 
столиці Європи ми поминатимемо жертв Голодомору та терору, що його 
Росія протягом останніх двох років застосовує проти України», - 
розповів владика Борис Ґудзяк, єпископ Паризької єпархії святого 
Володимира Великого. 

 
Таке поминання жертв Голодомору в Парижі є традиційним, проте 

цього року через заходи безпеки не відбудеться траурна процесія від 
катедри святого Володимира Великого до Собору Нотр-дам. 

Участь у поминанні візьмуть єпископи Української Греко-
Католицької Церкви владика Борис Ґудзяк (Паризька єпархія), владика 
Гліб Лончина (Лондонська єпархія), представники Посольства України в 
Франції та українська громада.  

 

	  


