
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки 
11.11.2018	

24-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(голос	7)–	24th		Sunday	after	Pentecost	(tone	6)	
	Ефесян	2:14-22;	Лука	8:41-565	

Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	
Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    

 НИНІ: панахида +Александер Гоцько і Йозеф Филип 
 12.11.2108 (Monday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy 
 13.11.2018 (Wednesday) 11 a.m.  Молебень / Moleben  
  11:25-12:30 Bible study (English) 
  1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 15.11.2018  (Thursday) 10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy  
  7 p.m.    Репетиція хору/Choir practice 
 16.11.2018 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary  
 Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ                          UPCOMING 
НИНІ: після Літургії відео про табір в Зарваниці (20 хв) та остаточне пакування дарунків до 
інтернату; Video of the Zarvannytsia camp and finalizing preparation of gifts for the orphanage in 
Ukraine. 
 
Friday (6 p.m.), Saturday (9 a.m), and Sunday (9a.m.): Прошу прийдіть допомогти 
приготовити пироги/Please come out and help prepare pyrohy.  
 
March 10-16, 2019 Відпочнім в Христі 2019 Катехитичний табір для дітей 3-8 класів 
відбудеться на Марійські горі Сестер Служебниць в Анкастері. Аплікації принимуться 
тільки ОНЛАЙН починаючи в неділю, 11-го листопада о год. 2-ій по пол.  Зайдіть на 
сайт www.b4j.ca/register . Потрібно код B4J2019 регістрозалежний). Програма 
двомовна. Не відкладайте бо реєстрація закриється коли всі місця будуть заповнені. 
Break for Jesus 2019 Catechetical Camp at Mt. Mary, Ancaster for children grade 3-8. 
Application for registration begins at 2 p.m. Sunday, Nov. 11. Applications will only be 
accepted online: go to www.b4j.ca/register and use the access code: B4J2019 (NOTE: the 
code is case sensitive). The program is bilingual. Registration will close when the maximum 
number of participants are accepted. Please register early! 
УВАГА!!! ДІТИ з 2011 року: в листопаді починаємо підготовку дітей до Урочистого 
Першого Причастя – прошу зголоситися до отця. 
CHILDREN BORN IN 2011: Preparation for Solemn First Holy Communion begins in November, 
please let Father know of your interest. 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
 November 4, 2018: Regular: $764.oo    Church in Ukraine: $135.00    Church donations: $300. (P & N. Belej) 

Thank you to all our generous donors 

	

	

 Coffee times!   При каві! 

Happy Birthday!                               Многая літа!  
Вітаємо  парафіян котрі  цього  тижня відзначують  день  народження.  

Greetings and best wishes to our parishioners who celebrate their birthday this  week: 
 Jerry Polischuk and Andriy Savchuk (13 th) ,  Mykhaylo Melnyk, Jr.  (  16 th) ,  

 and Roman Ostapiak (17 th) .  

	

	
Sunday, Nov. 18:  Q & A with Fr. Myroslaw; дискусія з о. Мирославом 
Sunday, Nov. 25: Спадщина о. Павла Когути – українці в Франції (відео і 
представлення); The legacy of Fr. P. Kohut – Ukrainians in France (video and presentation) 
Sunday, Dec. 2: Загостить владика Стефан на дияконські свячення Славка Поліщука; 
Bishop Stephen’s visit for the deaconal ordination of Jerry Polischuk 
Sunday, Dec. 16: Свято Миколая: обід “potluck” і концерт; St. Nicholas celebration: 
UCWLC potluck and concert 
	

Let us pray: Ще молимся: 
  For all who suffer as a result of war   За всіх котрі терплять внаслідок війни 
   
For all the service men and women   За всіх воїнів котрі віддали своє життя 
 who have died as a result of war внаслідок війни 
 
  For all those who love them in death   За всіх котрі їх люблять після смерти так 
as in life, offering the distress of our grief як любили за життя, даруючи нужду нашої 
and the sadness of our loss печалі і смуток нашої втрати 
 
  For civilian women, children, and men    За цивільних жінок, дітей, і мужчин в  
whose lives are disfigured by war or котрих життя викривлене війною чи  
terror, calling to mind in penitence the терором осмислюючи потребу покаяння за 
anger and hatreds of humanity лютість і ненависть людства 
 
O God of truth and justice, as we honour Боже Правди і Справедливости, шануємо 
the past, may we put our faith in Your  минуле, водночас маймо надію на Твоє  
future; for You are the source of Life and майбутнє; бо Ти є джерело Життя і Надії, 
Hope, now and forever and ever. Amen. завжди, нині і повсякчас. Амінь. 
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Всі церковні дзвони будуть 
дзвонити 100 разів о 5 поп. 
All the Church bells will toll  

100 times at 5 p.m. 
	


