
Христос	Раждається!																												9.02.2020	 Славімо	Його!	
	Неділя	митаря	і	фарисея	–	Sunday	of		the	Pharisee	and	the	Publican	

	Другее	послання	до		Тимотея	3:10-15;	Лука	18:10-14	
Christ	is	Born!	 																																																																				Let	us	glorify	Him!  

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії      
 НИНІ: Після Літургії: Патріярший собор 2020/ After Divine Liturgy: Patriarchal Sobor 2020 
          Обговоримо виставу в районному музею;  
  Discuss the display at the Waterloo Region Museum 
 10.2.2020  (Monday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy;  
    Панахида: +Василь і Анастазія Луців 
 12.2.2020 (Wednesday)  Трьох Святитиелів/ Three Hierarchs 
   10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy; 
  No Bible Study 
  1:00 p.m. Seniors’ Club ZUSTRICH 
 13.2.2020 (Thursday) 10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy  
 14.2.2020 (Friday) 7:00 p.m. Вервиця/Rosary 

Прийдіть помолитися за хворих/ Come and pray for those who are sick. 
 15.02.2020 (Saturday)  Стрітення/The Presentation of our Lord in the Temple 
   10:00 a.m. Божественна св. Літургія/Divine Liturgy 

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 
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”  
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) 

 

Щире спасибі всім жертводавцям 
February 2, 2020:  Regular: $750.   Initial offering: $10      Eparchial needs—Andrew’s Pence: $65. 

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  
Margareta Kocan and Andrij Karpets (11th). 

	

Патріарший	Собор	 Patriarchal	Sobor	
26-29-го	серпня,	2020	в	Львові	 	 Aug.	26-29,	2020,	Lviv	

	

Дві головні теми: 
1) Розширення пасторальної діяльності поза 

теперішнє коло членства нашої Церкви 

2) Сопричастя-єдність нашої Церкви на всіх рівнях 
 Мета і ціль: 

v Оцінити та зміцнити-розширити 
пасторальну діяльність і сопричастя-єдність 
у наших парафіях у нашій єпархії 
 (як в різних її регіонах, так і в цілій єпархії) 

v Приготовитись до участі в сесії Патріаршого Собору і допомогти нашому 
Патріархові та Синодові у їх стараннях оцінити та зміцнити-розширити 
пасторальну діяльність і сопричастя-єдність в цілій нашій УГКЦеркві 

 Два аспекти: 
•Аналіз (Іспит сумління: сильні і слабкі сторони, можливості та перепони) 

•Пророча візія на майбутнє: найкращі практики / пропозиції / зобов’язання 
 
 
Two key topics: 

1. Pastoral outreach beyond the current membership of our Church 
2. Communion-unity of our Church at all levels 

 
Purpose and goal: 

v To assess and strengthen pastoral outreach and communion/unity in our parishes 
v To assess and strengthen pastoral outreach and communion/unity within the 

eparchy (regionally and eparchy-wide) 
v To prepare for participation in the Patriarchal Assembly/Sobor and assist the 

Patriarch and Synod in their effort to assess and strengthen pastoral outreach and 
communion/unity in the UGCC. 

  
Two aspects: 

v Analysis (Examination of conscience: strengths, weaknesses, opportunities and 
obstacles) 

v Prophetic vision for the future: best practices / proposals / commitment  
 


