
Слава	Ісусу	Христу!																												16.02.2020	 Слава	на	віки!	
	Неділя	блудного	сина	–	Sunday	of		the	Prodigal	Son	

	Перше	послання	до	Коринтян	6:12-20;	Лука	15:11-32	
Glory	to	Jesus	Christ!	 																																																																				Glory	forever!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії      
 НИНІ: перед Літургією  панахида +Михайло Слюсарчик 
      Після Літургії  панахида за Небесну Сотню; panachyda for those who died during the Maidan 
  Опісля засідання нашого відділу ЛУКЖК; After Liturgy UCWLC meeting 
 17.2.2020  (Monday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy; +Bp. Isidore Borecky 
 19.2.2020 (Wednesday)  11:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy; +Eugenia Charko 
  11:45 a.m. Bible Study 
  1:00 p.m. Seniors’ Club ZUSTRICH 
 21.2.2020 (Friday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy; +Fr. E. Yarema  
   7:00 p.m. Вервиця/Rosary 

Прийдіть помолитися за хворих/ Come and pray for those who are sick. 
  

Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

НАДХОДИТЬ                                                                              UPCOMING 
18.02.2020 7 p.m. Доповідь д-р І. Яворського: “Важливість українських дисидентів”; “How 

important were the Soviet dissidents: the case of Ukraine”.  
23.02.2020 Після Літургії парафіяльний соборчик/After Divine Liturgy parish “soborchyk”  
8.03.2020 Бенкет вдячности Преосв. Владиці Стефанові/ Banquet of Appreciation for Bishop Stephen 
14.03.2020  Ювілейний Бенкет Комітету Українок Канади/75th Anniversary banquet Canadian Ukrainian 

Women of Canada ; 5 p.m. King’s Garden Hall, 15 Canmotor Ave., Toronto 
21.03.2020 Деканальний собор/Deanery sobor (London, ON) 
27-29.03.2020 Парафіяльна місія (o. Михайло Лоза)/Parish mission (Fr. Michael Loza) 
10-11.04.2020  Вистава в Музею /Museum exhibit 

 
Щире спасибі всім жертводавцям 

February 9, 2020:  Regular: $712.    Eparchial needs—Andrew’s Pence: $15. 
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  

Oliver Anisczyk (18th), Mary Didyk and Nadia Ljahovic (19th). 

	

Наш	парафіяльний	соборчик	 Our	Parish	soborchyk	
	

ПИТАННЯ ПАРАФІЯЛЬНОГО СОБОРЧИКА: 
ПИТАННЯ 1:  Хто ми є? Які групи (щодо походження є в нашій парафії)? 

ПИТАННЯ 2: Тема: Розширення пасторальної діяльності  
• Які позитивні прикмети нашої парафії для розширення пасторальної діяльності? 
• Які наші слабкі сторони? 
• Які виклики чи перешкоди стоять перед нами? 
• Що може наша парафія конкретно зробити, щоб притягнути нових людей (можливості 

для дії)?  
ПИТАННЯ 3: На тему Сопричастя-єдність 
• Наша парафія яким чином уже плекає дух сопричастя-єдності та живе разом як 

християнська спільнота? 
• В який спосіб може наша парафія зміцнити дух сопричастя-єдності та зростати як 

християнська родина, з’єднана «єдиним серцем і єдиною душею»?  
 
	

	 	

QUESTIONS	FOR	OUR	PARISH	SOBORCHYK	
Question 1: Who are we? Which various immigration groups are present in our parish? 
Question 2: On PASTORAL OUTREACH beyond the existing membership of our Parish 
• What are our parish’s greatest strengths for pastoral outreach? 
• What are our parish’s weaknesses? 
• What external challenges or obstacles do we face? 
• What can our parish do concretely to reach out beyond its current membership 

(opportunities)?  
Question 3: On COMMUNION-UNITY 
• In what ways does our parish already foster a sense of Communion-Unity and live as a 

Christian family? 
• What are some ways our parish could strengthen its sense of Communion-Unity and grow as 

a Christian family united “in one heart and mind”?  
 

	

Incommensurable love 
What a wondrous thing to contemplate: to be enfolded in an embrace of complete 
acceptance, support, warmth, forgiveness . . . love without boundaries, limits, 
reason. . .love we cannot deserve or earn. . .  
This is the divine love we can be open to . . . we can rest in . . . and in that 
peace—we can embrace each other and all others. In that peace we forgive 
ourselves and those around us. 
 


