
Слава	Ісусу	Христу!																												23.02.2020	 Слава	на	віки!	
	Неділя	м’ясопусна	–	Meatfare	Sunday	

	Перше	послання	до	Коринтян	8:8-9:2;	Матея	25:31-46	
Glory	to	Jesus	Christ!	 																																																																				Glory	forever!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії      
 НИНІ: після Літургії панахида +Небесна сотня; panakhyda for +Heavenly Hundred 
  Після Літургії парафіяльний соборчик/After Divine Liturgy parish “soborchyk”  
 24.2.2020  (Monday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy;  
  7:00 p.m. Засідання координаторів та волонтерів щодо вистави в музею (під церквою) 
   Meeting of volunteers and coordinators for the Museum exhibit (under the Church) 
 26.2.2020 (Wednesday)  11:00 a.m. Молебень/Moleben 
  11:30 a.m. Bible Study 
  1:00 p.m. Seniors’ Club ZUSTRICH 
 27.2.2020 (Thursday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy; +Dorothy Allen  
   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 
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/Exhibit in the Museum 

 

Щире спасибі всім жертводавцям 
February 16, 2020:  Regular: $762.    Eparchial needs—Andrew’s Pence: $5. 

Initial: $10 Kolyada: $40. 
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), Ivanka Vasyukhnik and Fr. Myroslaw (28th). 

	

Небесна	сотня								The	Heavenly	Hundred	

 
	

Вкоротці почнемо великопосні Сорокоусти.   Прошу 
перевірити помянники і якщо треба додайте імена 
покійних. 
  We will begin the Lenten Sorokousty services soon. Please 
check family’s book of commemoration and add any new 
names of your deceased. 
	

	

  18-го лютого, 6 років тому, в Україні 
розпочався найтрагічніший етап Революції 
гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в 
центрі Києва загинули близько стоз осіб, 
кілька десятків зникли безвісти, більше 
тисячі дістали поранення, а сотні – були 
заарештовані та піддані тортурам. 

  Цього року по всій Україні пам'ятні заходи 
будуть проходити з 18 по 25 лютого. . . 
відбувся	молебень	біля	екуменічного	
храму	архистратига	Михаїла	та	
українських	новомучеників	УГКЦ	на	алеї	
Героїв	Небесної	сотні.	Хід пам'яті та 
панахида за Небесною Сотнею відбувся 18 
лютого у Києві, в день роковин смерті 
українських героїв. 	
 

During his visit to Rome, Patriarch Svyatoslav presided at a commemorative service for those who 
died on the Maidan in Kyiv 6 years ago this week. His Beatitude said: “I think no one can ever forget 
the descent on Institutska St. which was covered in blood. On that site today we find a small wooden 
Church dedicated to Ukraine’s new martyrs and everyday on this site where so much innocent blood 
was shed the Divine Liturgy is celebrated. . . in that Church we have preserved a number of religious 
artifacts from those events, in particular a priest’s epitrakhil upon which we can see drops of human 
blood. . . Their sacrifice, their blood . . . will forever be for us Ukrainians the measure of justice, the 
standard by which we will be judged . . .” 

Dates for Easter Food Sale Prep: 
 

Potato peeling: Friday, March 6 & 13 — 6pm 
Pyrohy Making: Saturday, March 7 & 14 — 9am 
Pyrohy Packing: Sunday, March 8 & 15 — 9am 
Holubtsi prep: Friday, March 20 & 27 — 6pm 

Holubtsi Making: Saturday, March 21 & 28 — 9am 
Holubtsi packing: Sunday, March 22 & 29 — 9am 

 
Pickup Date: Wednesday, April 1 4:00-6:00pm (15 Michael St) 

 
Orders: until Wednesday, March 4th; call Mary-Ann Oshukany 519-578-6465 

 
***no Paska will be baked for this year’s sale*** 

***Paska baking for parishioners: —no pre-orders this year*** 


