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Слава Ісусу Христу!                    Слава на віки! 

 28-а неділя після Зіслання Святого Духа—28th Sunday after Pentecost 

13.12.2015 

Св. Андрея Первозваного – St. Andrew the First-called 

Glory to Jesus Christ! Glory forever! 

 

Our parish this week  Цього тиждня в нашій парафії 

 Нині після Літургії панахида + Никола Ошуканий 

 14.12.2015 10 a.m. Бож. Свята Літургія/ Sunday Divine Liturgy 

 16.12.2015 (Wednesday)  11 a.m. Молебень/Moleben 

   1 p.m. Клюб Зустріч  на великі залі 

 18.12.2015 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 

 19.12.2015 (Saturday) св. о. Миколая – St. Nicholas 

   10 a.m. Бож. Свята Літургія/ Sunday Divine Liturgy 

 

 

 
Today.  

3 p.m. 

You are invited to our St. 

Nicholas Concert. Всіх 

запрошуємо на концерт св. 

Николая. 

 

Wednesday, Dec. 16 @ 7 p.m. 
Annual Christmas Social, 
Canada-Ukraine Chamber of 
Commerce, UNF Community 
Centre, 145 Evans Ave., 
Toronto. 
 
Saturday, Dec. 19 

9 a.m. to 1:30 p.m. Christmas 

Bazaar: Holy Protection of the 
Mother of God Parish, Guelph. 
 
10 a.m. to 2 p.m. Ukrainian 
Canadian Social Services, 
Christmas Bazaar, 2445 Bloor 
St. W., Toronto. 

Щире спасибі всім жертводавцям. 
December 6:      Regular: $ 654.   Accessibility/Renovation: $1250.                     

Project Usmishka: $50. 

Thank you to all our kind donors! 

 
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: Nicholas Oshukany (Jr.) 116th). 

 

TOGETHER WE HONOUR OUR PAST AND BUILD FOR THE FUTURE! 

90 years together in K90 years together in K90 years together in K90 years together in K----WWWW    
 

Jubilee year of MERCY 

Pope Francis has launched his yearlong focus for a global Catholic 
church of mercy and forgiveness, starting the Jubilee year by opening 
the holy door at St. Peter’s Basilica and calling for a church that 
always puts mercy before judgment. 

In a solemn Mass attended by tens of thousands in a chilly St. Peter’s 
Square and marked by an unusually high security presence, the pontiff 
also praised the work of the Second Vatican Council and said the 
newly-opened Jubilee "compels us not to neglect the spirit which 
emerged" from that event. 

"This Extraordinary Holy Year is itself a gift of grace," Francis 

said during the homily at the Mass. "To enter through the Holy 

Door means to rediscover the deepness of the mercy of the Father 

who welcomes all and goes out to meet everyone personally." 

"How much wrong we do to God and his grace when we affirm that 
sins are punished by his judgment before putting first that they are 
forgiven by his mercy!" the pope exhorted. 

"It is truly so," he said. "We have to put mercy before judgment, and 
in every case God’s judgment will always be in the light of his 
mercy." 

"Let us abandon all fear and dread, for these do not befit men 

and women who are loved," said Francis. "Instead, let us live the 

joy of encounter with the grace that transforms all." 

The pontiff was speaking in the Mass opening the Jubilee year of 
mercy, which will continue from Tuesday through Nov. 20, the day 
celebrated next year as the feast of Christ the King. 

A Jubilee year is a special year called by the Catholic church to 
receive blessing and pardon from God and remission of sins. 

(NCR) 

Глава УГКЦ: «На прохання Папи Франциска 

українська ікона "Милосердя двері" буде відкривати 

Рік Божого милосердя у Ватикані» 

На прохання Святішого Отця Франциска українська стародавня ікона 

Богородиці «Милосердя двері» з польського міста Ярослав 

перенесено тимчасово до св. Петра в Римі на відкриття ювілейного 

року Божого милосердя у всій Католицькій Церкві.  

Після того як комуністи закрили наш храм у Ярославі, ікону 

«Милосердя двері» забрали і вона багато років була в музейних 

фондах. І сьогодні юридично є власністю польської держави. Але 

УГКЦ вдалося зробити так, аби ікону повернули до храму. 

 

Півтора тиждня  тому папа Франціск довідався про цю ікону і попросив чи не можна перевести до 
Риму оригінальну ікону щоби вона служили як іконою ювілейного року! Вона тепер стоїть біля 
вівтаря в св. Петрі й там буде підчас цілого року Милосердя. 
Ікона «Милосердя двері» у нашій Церкві також буде офіційною іконою Року Божого милосердя. Її 

виставлятимуть в усіх катедрах нашої Церкви. 

«Що це означає для нашої Церкви, для нашого народу, годі збагнути. Адже ми так давно шукали 

способу, аби вся Католицька Церква молилася за Україну. Бо зараз на наші плечі лягають дуже 

тяжкі тягарі... І так виглядає, що Богородиця особисто бере на себе всі необхідні справи, аби 

промовити слово за Україну. І де? У Римі», – зауважив Глава УГКЦ. 

 

 

Thank you to all who helped with last Sunday’s fabulous potluck! 
Щира подяка ВСІМ котрі допомогли так успішно провести наш спільний обід минлуої неділі! 


