
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                       7.08.2022                            СЛАВА НА ВІКИ! 
8-а неділя після П’ятидесятниці; Успення св. Анни 

1 Кор 1:10-18 і До Галатів 4:22-31; Матея 14:14-22 i Лука 8:16-21 

 

Ми сусіди, допомагаємо сусідам, чим можемо. 

ВАШІ ПИТАННЯ: Отче Мирославе, чи могли би 

ви, будь-ласка, написати тут молитву, яку ви 

промовляєте у вашій родині перед тим, як сідати до 

столу. Дуже гарна молитва! 

 

Перед вечерою ми мовимо цю молитву від псальма 21:27: 

 

Нехай їдять убогі і наситяться, і прославлять Господа ті, що шукають Його. 

Живими будуть серця їх на віки віків. Амінь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови!  

Христе Боже, благослови їду і пиття рабам твоїм, бо ти святий єси, нині і повсякчас, і 

на віки віків. Амінь. 

Наша “Безкоштовна комірка” дає нам нагоду ділитися з ближніми  

і так уживляти наші серця! 

Дорога парафіяльна родино, 

Ми збираємо нешвидкопсувну їжу типу Food Bank. Біля нового входу в церкву є коробка, щоб 

зробити запаси для нашої «Безкоштовної комірки».  

Прошу приносити запаси їжі якщо вам можливо, щоб ми могли вчасно поповнювати нашу комірку і 

допомогти «нагодувати голодних» у цьому районі. (Чому б не придбати один-два додаткові предмети, 

коли у вашому улюбленому продуктовому магазині розпродаж?) Наша пожертва допомагає сіяти 

доброту, щедрість і живити громаду.  

Будь ласка, зголосіться прийти і перевірити Комірку. Ви можете вибрати один день на тиждень або 

більше. Нижче наведено календар на серпень. Будь ласка, напишіть мені, щоб ви мали свій день, щоб 

приїхати та перевірити Комірку.  

ВОЛОНТЕРИ:  

1. Приходьте і перевіряйте Комірку в будь-який зручний для Вас час. Тільки перевірте чи  все чисто і 

впорядковане.  

2. Якщо можете, принесіть щось, щоб помістити його всередину, або  

3. Якщо Комірка порожня, ви можете: а) увійти до церкви, якщо відчинено, або підійти до о. Ярослава 

в будинок, щоб отримати доступ до їжі в харчовій скриньці на вході; б) якщо їжі немає, просто 

повідомте мене, що Комірка порожня.  

У районі нашої церкви є велика потреба, тому Комірка може бути порожньою. Про це не треба 

переживати. 

Ми сусіди, допомагаємо сусідам, чим можемо. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛІМСЯ                             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   

 

НИНІ панахида +Іван 

Понеділок,  8-го серпня: 1-3 поп., проект вишиття 

вівторок, 9-го серпня: 10-а рано Божественна Свята Літургія 

      7-а веч: Розмовляймо по-англійському 

середа, 10-го серпня: 10-а рано Божественна Свята Літургія 

 6:30-8:30 веч., проект вишиття 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:   Ліда Ошукана і Катерна Белей (8-го), 

Володимир Поточний і Ксавієр Аніщик (10-го), Зоряна Коцан (12-го), і Наталя Козій 

(13-го). Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ:   31-го липня: $912.      Щиро дякуємо! 

 

Приєднайтеся до танцювального гуртка РОЗМАЙ! 

Після вимушеної перерви двох років знову починає діяти гурток. 

Якщо у вас діти/внуки котрих би цікавили народні танці прошу зголосіться  

виповнюючи онлайн анкету:  https://forms.gle/3LDaX7jRyLnBJNEm8   

Прошу зголосити ваше зацікавлення до 15-го серпня. 

 

 

 

     НАДХОДЯТЬ       

Храмовий празник відзначуємо 21-го серпня;  

празничний обід після Літургії (“pot luck”—прошу записуватися) 

 

“Discover Ukraine in the Heart of Waterloo Region” 24-го вересня,   

відкриваємо українську культуру нашим сусідам! 

 

 

 

 

Aug2022 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

 01 02 03 04 05 06 
 Deacon Jerry Halyna 

Vasyukhnik 

Ірина і Аліна 

Подопригора 

Світлана та Іван 

Ошукані 

Nic Oshukany  

Kopychyn family 

07 08 09 10 11 12 13 
Fr. M. Deacon Jerry  

Patricia Pawelko 
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Vasyukhnik 

 

Jari and Morris 

Tchir 

 

Nic Oshukany 

 

Kopychyn family 

14 15 16 17 18 19 20 
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Mary Stammwitz  

Jari and Morris 

Tchir 

Свято 

Преображення 
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https://forms.gle/3LDaX7jRyLnBJNEm8


GLORY TO JESUS CHRIST! 07.08.2022 GLORY FOREVER! 
8th Sunday after Pentecost; Dormition of St. Anne 

1 Cor 1:10-18 and Galatians 4:22-31; Matthew 14:14-22 and Luke 8:16-21 

 

 

 We are neighbours helping neighbours as we can. 

YOUR QUESTIONS: Fr. Myroslaw, please can you share with us the 

prayer you say with your family before meals? 

In our home, before supper, we prayer this prayer from psalm 21:27: 

May the poor eat and be filled: and they shall praise the Lord who 

seek Him: their hearts shall live for ever and ever. 

Lord, have mercy (3x). Give the blessing. 

Christ, our God, bless this food and drink for your servants, for You 

are holy, now and forever and ever. Amen. 

Our Parish’s “Little Free Pantry” is a way for us to fill our hearts by sharing food  

with those around us! 

Dear Parish Family,  

We are collecting Food Bank type non-perishable food in the box at the new entrance for volunteers to 

stock our “Little Free Pantry”.  

Please donate food when you can, so that we can help “feed the hungry” in the neighbourhood. (Why not 

purchase an extra item or two when your favourite grocery store has a sale?) Our donation of food helps to sow 

kindness, generosity, and community nourishment. 

Please volunteer to come and check on the Pantry. You can choose to come one day a week or more. Below is 

the August calendar. Please email me to claim a day to come and check on the pantry. 

VOLUNTEERS: 

1. Come and check on the Pantry at any time of the day that is convenient for you. Just check if all is neat 

and clean.  

2. If you can, bring an item to place inside, or 

3. If the pantry is empty, you can a) enter the church if the residents are home to let you in (or Fr. Yaroslaw 

at the house) to access the food in the Food Box at the entrance; b) if there is no food available, simply 

let me know the pantry is empty. 
 

There is a high need in the area of our church, so inevitably the pantry will be empty at times. 

That is OK. 

We are neighbours helping neighbours as we can. 

 

Please send in your questions!  What do YOU want to know about YOUR Faith? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PRAY                                       PRAY FOR UKRAINE                                         PRAY   

 

Today: Panakhyda +Ivan 

Monday, August 8: 1-3 pm Vyshyttya project 

Tuesday, August 9: 10 a.m. Divine Liturgy  

                        7 pm Speak English Cafe 

Wednesday, August 10: 10 a.m. Divine Liturgy 

  6:30-8:30 pm Vyshyttya project 

 

Birthday greetings to:   Lydia Oshukany and Kateryna Belej (8th), Walter Potoczny and Xavier 

Anisczyk (10th), Zoriana Kocan (12th), and Natalia Kozij (13th).             

Happy Birthday! 

 

 Donations:        July 31: $912.  Thank you for your continued support! 

 

ROZMAJ dance group starting again! 
 

After a two year absence due to COVID, Ukrainian dance classes will begin in the Fall. 
 If you have children or grandchildren who may be interested please fill out the online 
form:  https://forms.gle/3LDaX7jRyLnBJNEm8 This information will assist the coordinators to 

establish the best time for classes and the level of participation. Please do so by August 15. 

  
 
 

     UPCOMING       

Parish feastday (Praznyk) will be celebrated August 21st; 

Feastday lunch after Divine Liturgy (pot-luck, please sign up) 

 

“Discover Ukraine in the Heart of Waterloo Region” Sept. 24 

we are hosting an exhibition of Ukrainian culture 

 

 

 

 

Aug2022 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

 01 02 03 04 05 06 
 Deacon Jerry Halyna 

Vasyukhnik 

Ірина і Аліна 

Подопригора 

Світлана та Іван 

Ошукані 

Nic Oshukany  

Kopychyn family 

07 08 09 10 11 12 13 
Fr. M. Deacon Jerry  

Patricia Pawelko 

 

Halyna 

Vasyukhnik 

 

Jari and Morris 

Tchir 

 

Nic Oshukany 

 

Kopychyn family 

14 15 16 17 18 19 20 
Fr. M. Deacon Jerry  

Patricia Pawelko 

Mary Stammwitz  

Jari and Morris 

Tchir 

Свято 

Преображення 

 

Nic Oshukany 

 

Kopychyn family 

21 22 23 24 25 26 27 
Празник 

 

Fr. M. 

Deacon Jerry  

Patricia Pawelko 

 

 

Halyna 

Vasyukhnik 

 Nic Oshukany  

Kopychyn family 

28 29 30 31    
Fr. M. Deacon Jerry  

Patriacia Pawelko 

    

       
       

 

 

https://forms.gle/3LDaX7jRyLnBJNEm8

