
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки 
4.11.2018	

23-a	неділя	після	Зіслання	св.	Духа	(голос	6)–	22nd		Sunday	after	Pentecost	(tone	6)	
	Ефесян	2:4-10;	Лука	8:26-39	

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

 НИНІ: панахида +за тих що полягли за волю України і Канади/for all who gave their lives for 
Ukraine and Canada 

 5.11.2108 (Monday) Св. ап. Якова/St. James, known as the brother of the Lord 
  10 a.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy;  
 6.11.2018 (Wednesday) 11 a.m.  Молебень / Moleben  
  11:25-12:30 Bible study (English) 
  1 p.m. Клюб Зустріч/Seniors’ club 
 8.11.2018  (Thursday) св. великомуч. Димитрія/ Great Holy Martyr Demetrius 
  6:30 p.m. Божественна Св. Літургія/Divine Liturgy  
  7 p.m.    Репетиція хору/Choir practice 
 9.11.2018 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary  
 Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ                          UPCOMING 
НИНІ: останній день замовити пироги/голубці/солодки перед святами/last day to order before 
Christmas. Pick up orders: Wed. Dec. 5 4:30-6:00. 
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  
October 28, 2018: Regular: $825.oo   Seminary Fund: $5.00  Church in Ukraine: $10.00     

Thank you to all our generous donors 

	

	

 Coffee times!   При каві! 

Sunday, Nov. 11: Приношуємо все щоби переслати в Україну-остаточна 
перевірка; Bringing in prepared socks and cards for sending to Ukraine; 
filling in gaps.  
 

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: 
 Jan and John Kocan (4th), Svitlana Somyk (Levytsky( 5th), 

 Iryna Savchuk and Katrina Luka (7th). 

	

	
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 
	

	

«Не гроші, не робота дає їм певність, а сталі справжні людські 
стосунки», – Глава УГКЦ про пріоритети української молоді 

“Neither money,  nor jobs provide certainty, only solid, authentic human relationships 
can bring them security.” –The head of the Ukrainian Catholic Church about the 

priorities of Ukraine’s youth 

	

“Коли я запитав про життєві пріоритети нашої 
української молоді, то на перше місце вона поставила 
людські стосунки. Не гроші, не робота дає молодим 
українцям певність у майбутньому, а справжні людські 
стосунки.” Про це сказав Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
ділячись враженнями від участі в Папському Синоді. 
 «Ще один цікавий момент: весь Синод – це був момент слухання. От знайдіть сьогодні у світі 

організацію, яка б на цілий місяць відклала всі свої інші справи і тільки зайнялася питанням 
молоді. Отож було три ключових слова: слухання, розмірковування і приймання рішень», – 
сказав Глава Церкви. На його переконання, цей Синод на тему молоді – це епохальна подія в 
історії Церкви. 
 
PATRIACH SVYATOSLAV at the Papal Synod on Youth: In listening to Ukrainian young 
people, preparing for the Synod, he discovered that their priority was authentic personal 
relationships. “Personal relationships provide certainty. . . In our world everything changes, 
everything can fail and be destroyed, however a beloved person will never betray you. With those 
kind of relationships you can build the material aspects of your life and take care of everything 
else.” 


