
Христос	Раждається!																												2.02.2020	 Славімо	Його!	
	Неділя	Закхея	–	Sunday	of	Zacchaeus		

Перше	послання	до		Тимотея	4:9-15;	Лука	6:17-23	
Christ	is	Born!	 																																																																				Let	us	glorify	Him!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії      
   
 3.2.2020  (Monday)10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy; +Emilia Zvozdiak  
 5.2.2020 (Wednesday) 11:00 a.m. Молебень/Moleben 
  11:30 Bible Study 
  1:00 p.m. Seniors’ Club ZUSTRICH 
 6.2.2020 (Thursday)  10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
 7.2.2020 (Friday) 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.  

 

ЧЛЕНИ ЛУКЖК: просимо вплатити членську вкладку на 2020 рік до пані Я. Тхір 
UCWLC members: please pay your 2020 membership dues to Mrs. J. Tchir 
 

НАДХОДИТЬ                                                                              UPCOMING 
9.02.2020 Після Літургії: Патріярший собор 2020/ After Divine Liturgy: Patriarchal Sobor 2020 
          Обговоримо виставу в районному музею;  
  Discuss thedisplay at the Waterloo Region Museum 
16.02.2020 Засідання нашого відділу ЛУКЖК; meeting of our branch of the UCWLC 
18.02.2020 7 p.m. Доповідь д-р І. Яворського: “Важливість українських диссидентів”; “How important 

were the Soviet dissidents: the case of Ukraine”.  
23.02.2020 Після Літургії парафіяльний соборчик/After Divine Liturgy parish “soborchyk”  
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) 

 

Щире спасибі всім жертводавцям 
January 26, 2020:  Regular: $772. Initial offering: $ 30      Eparchial needs—Andrew’s Pence: $5. 

Kolyada: $220. 
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  

Andrzej Kocan, Daria Marko, and Cathy Sadiwnyk (5th). 

	

Патріарх	Святослав	скликає	Патріарший	Собор:	
26-29-го	серпня,	2020	в	Львові	

	

	

	

В Декреті Патріарха Святослава (16-го жовтня, 2019) читаємо: 
“. . .Тема Патріаршого Собору 2020 року - «Еміграція, 

поселення та глобальна єдність УГКЦ». Головне гасло - 
«Церква завжди і всюди з Тобою». Як зазначається у 
цьогорічному Синодальному посланні «Сопричастя і єдність 
у житті та служінні УГКЦ», «наша Церква вже більше не є 
локальною, обмеженою певною територією чи пастирським 
контекстом. Сьогодні вона є воднораз глобальною та 
помісною, українською та багатонаціональною». Майбутній  
Патріарший Собор має на меті всебічно проаналізувати 
виклики, які стоять перед глобальною УГКЦ та допомогти 
нам віднайти найкращі способи, як«собирати в розсіянні 
 сущих» і зростати в сопричасті нашої помісної Церкви. Тому його основною думкою є спільний 
пошук механізмів будування нашої єдності в її парафіяльному, єпархіальному/екзархальному, 
митрополичому та глобальному вимірах. . . 
  Підготовляючись до Патріаршого Собору, просимо розглянути на Єпархіальних/Екзархальних 
соборах такі питання: 
 . . . Перше питання: де ми є?  
 . . . Наступне важливе питання, . . .  хто ми є?  
 . . . І третє питання, яке належить розглянути: як нам далі діяти? . . .” 
 

HIS	BEATITUDE	PATRIARCH	SVYATOSLAV	HAS	CALLED	FOR	THE	
CONVOCATION	OF	A	SYNOD	OF	OUR	ENTIRE	CHURCH		

For	August	26-29th		in	Lviv,	Ukraine	
From the Patriarchal Decree: 
  “. . . The theme of the Patriarchal Sobor in 2020 is “Emigration, settlements and the global unity of 
UGCC.” The main motto is: “The Church is with you always and everywhere.” As mentioned in the 
post-synodal Pastoral letter of this year on Communion and Unity in the UGCC: “Our Church is no 
longer a local reality, limited to a particular territory or pastoral context. Today she is at the same time 
global and particular, Ukrainian and multi-national.” The upcoming session of the Patriarchal 
Assembly-Sobor aims to broadly analyze the challenges which stand before the global UGCC, and 
to help us find the best ways to “gather those who have been dispersed,” and to grow in the 
communion of our autonomous Church. Therefore, its chief task is a common search of mechanisms 
to build our unity at the parish, eparchial/exarchical, metropolitan and global levels. . . 
  In preparation for VII Session of the Patriarchal Assembly-Sobor, we ask you to consider the 
following questions in your Eparchial/Exarchical Assemblies/Sobors: 
 The first Question: Where are we?  
 The next important question, which must be answered: Who are we?  
 The third question which must be addressed: How must we move forward?  . . .” 
 


