
Слава	Ісусу	Христу!																				Слава	на	віки! 
24.02.2019	

	Неділя	про	блудного	сина	(голос	6)	–		Sunday	of	the	Prodigal	Son	(tone	6)	
		1Кор.	6:12-120;	Лука	15:11-32	

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

     Нині:  перед Літургією панахида + Оля (Рогожинська) 
                 після Літургії панахида + Михайло (Дудка)  
25.02.2019 (Monday)  10:00 a.m. Божественна Свята Літургія/Divine Liturgy 
27.02.2019 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень 
 11:30 Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich 
1.03.2019 (Friday) 7 p.m. Вервиця/Rosary 
Цього тижня починаємо готувати пироги/this week we begin preparing pyrohy for the Easter sale: 
 П’ятниця/Friday 6:00 p.m. Peeling potatoes 
 Субота/Saturday 9:00 a.m. Making pyrohy 
 Неділю/Sunday 8:30 a.m. Packing pyrohy 

Просимо вас приєднатися до нашої спільної справи! We invite you to come and join us! 
Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

УВАГА!  3-го березня відбудеться концерт Шевченка. Прошу зголосити ваше зацікавлення учащати в 
програмі до пані Олі Грищенко 519-581-1352. 
 
11-го – 14-го березня (1:00-2:30) – програма АЛФА в нашій парафії для молоді “High School” 
  прийдіть поговоримо про нашу віру (якщо зацікавлені зголосіться до отця) 
 March 11-14 (1:00-2:30) – ALPHA program for High School aged youth: an opportunity to get together and 
learn about our faith (if interested please let Fr. Myroslaw know) 

 Щире спасибі всім жертводавцям  
 February 17, 2019:  Regular: $692.   pInitial: $10. Church Donation: $1,000. Andrew’s Pence: $10.

  
Thank you to all our generous donors 

	

	

    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: 
Alexander Hamulak (27th), Ivanna Vasyukhnik and Fr. Myroslaw (28th),  

Timothy Bandura and Ksenja Herbut (1st). 

	

День Героїв Небесної Сотні 
відзначається щорічно 20 лютого згідно 
з Указом Президента від 11 лютого 2015 року 
«Про вшанування подвигу учасників Революції 
Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 
Сотні». Саме в ці дні, п'ять років тому, під час 
Революції Гідності, протистояння між 
українським народом і тодішнім режимом 
сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло 	

 найбільше активістів Майдану  Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України 
юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані 
відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною 
сотнею», а під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня «Плине кача...», яка стала 
українським народним реквіємом. 
     Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних 
поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та 
Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур 
активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 
лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони 
увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної Сотні. 
 
     The annual commemoration of the heroes of the Heavenly Hundred (those who died on the Maidan in 2014) 
is held on February 20th in conformity with the Presidential Decree from Feb. 11, 2015: “Concerning the 
honouring of the participants of the Revolution of Dignity and the immortalization of the memory of the Heroes 
of the Heavenly Hundred”. It was on these days, five years ago, that during the Revolution of Dignity the 
conflict between the Ukrainian people and the regime at that time reached its peak. The most number of activists 
died on Feb. 20, 2014. On the next day, Ukraine’s official government juridically recognized the meeting 
participants on Maidan who died as victims. On that day there was an official farewell for the deceased 
insurgents, who were eulogized as the “Heavenly hundred”, and during the farewell the mournful song “Plyne 
kacha” was sung and became a Ukrainian people’s requiem. 
      

   СПОКІЙ І МОЛИТВА 

          2019 Тихі Реколєкції на Горі Марії в Анкастері Торонтонської  
    Єпархії ЛУКЖК в українські мові 5 – 7-го квітня 
 

        QUIET AND PRAYER 
        2019 Silent Retreat at Mt. Mary in Ancaster organized by the Toronto Eparchy of the 
      UCWLC in English March 29-31 
Якщо ви зацікавлені учащати в реколєкціях прошу зголоситися до Розалії Поліщук тел: 519-579-3767 
If you are interested in participating in the retreat please contact Rosalie Polischuk @ 519-579-3767 

	

 

	

The tragic list of members of the Heavenly Hundred began on 
Jan. 22, 2014, when gunfire in the center of the capital killed 
the Maidan activists Serhij Nigoyan and Mykhailo 
Zhyznevskyj. That same day in the forest outside of Kyiv the 
body of activist Jurij Verbytskyj was found; it showed signs of 
torture. By Feb. 18, 2014 the number of dead rose to 9. 
Between the 18th and the 20th of February the largest number of 
Maidan activists were killed - 78 - and after the 20th, another 20 
died. All of them are remembered among those who fought for 
Ukraine’s independence, the Heavenly Hundred.	

	


