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7-го квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці
Благовіщення  —  дванадесяте  свято,  яке  за 
церковним календарем відзначається 7 квітня — в 
той  день,  коли  архангел  Гавриїл  провістив  Діві 
Марії, що вона непорочно зачне від Cвятого Духа 
і народить Сина Божого — Ісуса. 

В  основі  свята  —  повідомлення  архангела 
Гавриїла  Діві  Марії  «благої  вісті»  (звідси  і 
Благовіщення)  про  народження  у  неї 
Божественного  немовляти,  Спасителя  роду 
людського. 

Коли Марії було 12 років, Бог сповістив, що вона 
народить  Сина  Божого.  А  після  того,  як  Марію 
заручили  з  82-річним  Йосифом,  з’явився  до  неї 

архангел Гавриїл і сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Зачнеш у лоні і 
породиш  сина  і  назвеш  його  Ісус.  Він  буде  великий  і  Сином  Всевишнього 
назветься, і дасть йому Господь Бог престіл Давида, батька його, і царюватиме 
над домом Якова повіки та й царству його не буде кінця.» Марія ж сказала: «Як 
же це станеться, коли я мужа не знаю». Відповів архангел: «Дух Святий найде на 
тебе  й  сила  Всевишнього  осінить  тебе,  —  тим-то  й  Святе,  що  народиться, 
назветься — Син Божий. У Бога нема неможливого.» І сказала Марія: «Я раба 
Господня, нехай буде мені по твойому слову». . .  

www.cerkva.info 

Financial Support for our Parish.  
Successful Parishes are financially healthy because their members practice 
proportional giving. In this way those who enjoy a higher income give more, those 
with a lower income give less. We encourage all our parishioners and adherents to 
commit to a program of proportional giving by donating a minimum of 2.5% of their 
annual gross income—one hour of work per 40 hour work week—to the parish. 
Unless your income is near or below the poverty line please consider giving 2.5% of 
your gross income to St. John’s whether as a lump sum, in 12 monthly installments, 
or 52 weekly installments. This is a total amount, including all types of donations—
for membership, in memoriam, koliada, etc. We encourage our parishioners to 
submit their donations using post-dated cheques, or to make use of our PAR 
program. Let us honour God by giving back to Him a portion of what He has given 
to us!  

How much is a 2.5% donation? Скільки пожертва 2.5% встановляє?  
 If I make/якщо заробляю:   My donation would be/моя пожертва буде:  
 $20,000 annually    $500 per year or $41.66 per month  
 $30,000 річно     $750 річно або $62.50 місячно  
 $40,000 annually    $1,000 per year or $83.33 per month  
 $50,000 річно     $1,250 річно або $104 місячно  
 $60,000 annually    $1,500 per year or $125 per month  
 $75,000 річно     $1,875 річно або $156.25 місячно  
 $100,000 annually    $2,500 per year or $208.33 per month  

Фінансова Підтримка для Парафії.  
Успішні Парафіяльні Громади досягають фінансову стабільність через те, що 
їхні парафіяни й прихожани складають свої пожертви пропорційно до своєї 
зарплати. Таким чином, ті, що більше заробляють, жертвують більше, і ті, що 
менше заробляють, менше жертвують. Заохочуємо всіх парафіян і прихожань 
починати особисту програму пропорційної жертвенності, жертвуючи 2.5% із 
загального прибутку—одна година праці через тиждень—нашій парафії. Якщо 
Ваш загальний прибуток не є близько або під загальноприйнятним рівень 
убогості, просимо Вас молитовно міркуватися, чи не могли б жертвувати 2.5% із 
загального прибутку до нашої дорогої парафії, або одинм чеком, або потрошки 
кожного місяця або кожного тижня. Загальна сума включає всі пожертви—за 
членство, поминальні, коляда тощо. Заохочуємо парафіян користуватися пост-
датованими чеками, або користуватия з нашою програмою “PAR” (Заздалегідь 
Одобрені Пожертви). Покажуємо нашу вдячність Богові, віддаючи Йому 
частину того добра чим Він нас поблагословив!  

Love Christ! Love the Church! Love each other!  
Полюбімо Христа! Полюбімо Церкву! Полюбімо один одного!  



Extraordinary Parish Donations, March 2019 
Íàäçâè÷àéí³ Ïàðàô³ÿëüí³ Ïîæåðòâè, áåðåçåíü 2019

April 7th,  2019 A.D. 
Glory to Jesus Christ!  Glory forever! 

Sunday, April 7th - 4th Sunday of the Great Fast, Annunciation of the Most Holy 
Theotokos.  Tone 4. Heb. 6: 13 - 20, 2: 11-18; Mk. 9: 17 - 31, Lk. 1: 24-38.  The 
Divine Liturgy of St. Basil the Great will be served at 10 AM.  Please note that the 
priest’s prayers for St. Basil’s Liturgy, where they differ from the prayers of St. John’s 
Liturgy, are found in the right-hand, red-shaded column of our pew books. 
 Passia will be served here at St. John’s this evening at 6 PM.  The service will 
be conducted bilingually.  Following the service eveyone is invited to the fellowship 
room for a lenten supper and spiritual talk.  All parishioners are encouraged to attend. 
Wednesday, the 10th - Orthros with the Great Penitential Canon of St. Andrew of 
Crete (“Poklony”) will be served at 6 PM.  This is one of the most important and 
unique services of Lent, please do plan to attend. 
Friday, the 12th - 5th Friday of Great Lent. — Genesis 22: 1-18, Proverbs 
17:17-18:5.  Saturday of the Akathist Hymn.  The Divine Liturgy of the Presanctified 
Gifts will be celebrated at 6:00 P.M. 
Saturday, the 13th - Our parish Spiritual Retreat will be held at Evangelismos Greek 
Orthodox Church, 399 Farewell St. in Oshawa.  Program begins at 1 PM, and ends 
with Vespers at 5 PM, followed by a fellowship dinner. We look forward to seeing you! 
Sunday, the 14th -  5th Sunday of the Great Fast. Tone 5. Heb. 9: 11—14; Mk. 10: 
32-45.  Ven. Mary of Egypt.  Our sisterhood members will conduct a collection after 
Liturgy today for flowers to decorate the Lord’s tomb. 
 Father Charles Baxter will be with us this morning.  If you have not yet 
approached for confession during lent, today you will have a good opportunity to do 
so, as Fr. Bohdan will be able to hear confessions during the Liturgy, and you won’t 
have to come early.  Please don’t wait till Palm Sunday to approach for confession.  
 Our parish sisterhood and youth invite you to attend their annual “Pysanka 
Bingo”, which will be held in the Fellowship Room under the Church immediately 
after Liturgy.  There is no admission fee, lunch is by freewill donation, and you may 
buy bingo cards (1 for $2 or 3 for $5) to play for a chance at winning a beautiful 
decorated Ukrainian Easter Egg.  We look forward to seeing you! 
 Passia will be served at 6 PM this evening at St. Michael the Archangel 
Church, 721 Simcoe Rd. in Bradford. 

Memorial Donations: 
In memory of +George Harach: 

T. Nelipa - $50    
I. Stepaniuk - $25   
O. Goreglad – $40 
L. & K. Tripp - $50   
P. & L. Holyk - $50   

A. Braznik - $40 
I. Manko - $50 

In memory of +Andrij Bourak: 
O. Goreglad - $40   

I. Manko - $50    
R. & T. Fabricius - $50 

In memory of +Pearl Kolebniak: 
R. Prentice - $100 

In memory of +Brenda Stire-Conley: 
R. Prentice - $50 

In memory of +Katerina Simachowsky: 
A. Braznik - $40    
I. Manko - $50   
D. Sereda - $30 

Fr. B. & Dobr. T. Hladio - $50  
T. Nelipa - $25   

L. & V. Choloniuk - $25 
N. Prychitko - $100    

V. Simachowsky - $200 
R. & T. Fabricius - $100 

Memorial Donations: 
In memory of +Mykola Pidlysny: 

O. Goreglad - $40   
I. Manko - $50    

D. & C. Shewchuk - $50 
A. Braznik - $40   
R. Prentice - $50   

M. & A. Fesiak - $40 
P. & L. Ireland - $50   

L. & V. Choloniuk - $25  
K. &L. Tripp - $50 

Dr. Geo. & O. Lysyk - $50  
R. & T. Fabricius - $50   

D. Sereda - $50  
In memory of +Dmytro Braznik: 

A. Braznik - $50 
In memory of +Maria Klym: 

I. Manko - $50    
D. Sereda - $30 

In memory of the reposed members of 
the Bukacz Family: 

O Bukacz - $50 

Sisterhood: 
Bohdana Savchuk - $100 

Sunday School: 
Anonymous - $80  



7-го квітня  2019 р.Б. 
Слава Ісусу Христу!  Слава на віки! 

Неділя, 7-го - 4-а Неділя Св. Великого Посту, Благовіщення Пресвятої 
Богородиці.  Голос 4. Євр. 6: 13 - 20, 2: 11-18; Мк. 9: 17 - 31, Лк. 1: 24-38.  
Відслужимо Св. Літургію Василія Великого о год. 10-ій рано. Молитви Літургії 
Св. Василія, коли відрізняються від молитв Літургії Св. Івана, знаходяться у 
правій колонці літурнійного молитвослова, на червоному тлі. 
 Відслужимо Пасію о год. 6-ій вечером сьогодні тут у Cв. Івана. Після 
Пассії запрошуємо всіх присутніх до кімнати “Зустріч” під Церквою на пісну 
вечерю й духовне слово.  Щиросердечно запрошуємо всіх парафіян до участі! 
Середа, 10-го - Співаємо Утреню з Великим Покаяним Каноном Св. Андрія 
Критського (“Поклони”) о год. 6-ій вечером.  Це одне із найголовніших 
богослужень Св. Великого Посту.  Запрошуємо до участі. 
П’ятниця, 12-го - 5-та П’ятниця Великого Посту. — Буття 22: 1-18, 
Приповістей 17:17-18:5.  Акафисна Субота.  Відслужимо Св. Літургію 
Ранішосвячених Дарів о год. 6:00 вечером. 
Субота, 13-го - Парафіяльний Духовний Рітріт.  Рітріт влаштовується у 
Грецькій Православній Церкві “Еванґелізмос” при  399 Farewell St. у Ошава.  
Програма починається о год. 1-ій по-обіді, і кінчається з Великою Вечірнею і 
вечерою о год. 5-ій вечером.  Ласкаво просимо! 
Неділя, 14-го -  5-та неділя Великого Посту, Прп. Марії Єгипетскої.  Голос 5. 
Євр 9: 11—14; Мк. 10: 32-45.  Відслужимо Літургію Св. Василія Великого о год. 
10-ій рано.   Сьогодні збірка відбудеться після Літургії на квіти до Божого Гробу. 
 Отець Чарлз Бакстер буде сослужити з о. Богданом сьогодні.  Якщо маєте 
намір сповідатися під час Великого Посту, матимете прекрасну нагоду сьогодні, 
бо отець Богдан може сповідати під час літургії, і не будете змушені приїхати 
рано.  Не чекаймо до Вербної Неділі. 
 Наші парафіяльні сестриці разом з парафіяльною молоддю запрошують 
Вас на “Писанкове Бінґо,” яке відбудеться у кімнаті “Зустріч” під церковю зразу 
після Св. Літургії.  Пропонуємо обід, співдружжя, і нагоду виграти гарну 
писанку.  Ласкаво просимо! 
 Відслужимо “Пасії” о год. 6-ій вечером у Церкві Св. Архистратиги 
Михаїла при 721 Simcoe Rd. у Брадфорд. 

Special Occasions: 
Honour of Mike Nosowenko  

80th Birthday: 
M. & N. Nosowenko - $80 
Honour of Gerald Prusinski  

80th Birthday: 
G. & L. Prusinski - $80 

Honour of Ewdokia Shurowsky  
97th Birthday: 

Ewdokia Shurowsky -$97  

Великопісне Милосердя для Убогих.  Наше Сестрицтво підтримує 
Settlement House, що помагає убогим тут у Ошава.  Вони збирають так зв. 
“Gift Cards” за харчі.  Якщо можете, просимо Вас купити такі картки (вартости 
$10) і передати їх (або гроші) Розмері в офісі, або Люсі Ксановській.  

Great Lenten Food and Gift Card Drive.  Our Sisterhood supports Settlement 
House which feeds hundreds of families in Oshawa and Durham Region. They are 
collecting money to buy food cards which can be distributed to needy families.  We 
invite all parishioners to donate grocery store gift cards ($10 value) or cash and give 
your donation either to Rosemary in the office or Lucia Kzanoski.   

General: 
Anonymous - $35   
J. Niarchos - $60   

Glenn Harach - $20 
V. Sauchanka - $100   

L. Petrovs - $100   
Ukrainian Orthodox Church of Canada 
Foundation (For Lenten Retreat) - $700 

Building/Renovation Fund: 
R. & T. Fabricius - $1,000 

During the month of March 31 parishioners registered with the PAR Program 
donated a total of $4,088 to cover Church Expenses, and donations made through 
the Church Office were $10,778.05, for a total of $14,866.05. 
During the month of March 10 Parishioners registered with the PAR Program 
donated a total of $1,405.00 to the Building Fund, and we received a cash donation 
of $1,000, for a total of $2,405.00.  
Building/Renovation Fund Donations made up to March 31, 2019 total $584,992.78. 
Total Pledges yet to be collected for the Building/Renovation Fund total $47,024.00. 
Щиросердечно дякуємо всім парафіянам і жертводавцям, які так щедро 
підтримують нашу парафію. Нехай  Господь Вас щедро поблагословить! 

We extend most heartfelt thanks to all our parishioners and donors who so 
generously support our parish.  May the Lord bless you a hundredfold! 



Parish Membership 
Everyone who confesses the Orthodox Christian faith, has been received into the 
Orthodox Church through baptism and chrismation, who strives to lead a life in 
accordance with the spiritual and moral teachings of the Orthodox Church, who 
participates in the liturgical and sacramental life of the Church, and who support 
their parish and church prayerfully, morally, and financially is a member of the 
Orthodox Church.  We thank God for all our parish members who faithfully fulfill 
their spiritual responsibilities. 
Those who, in addition to the above, express their desire to be registered as official 
members of the parish by submitting an application and making a minimum 
membership donation, become “official” members of the parish and the Ukrainian 
Orthodox Church of Canada.  Officially registered members have the responsibility 
and privilege of speaking and voting at parish meetings, holding office on the parish 
council, representing the parish at Eparchial and National Church Councils, and 
they receive a subscription to the Herald/Visnyk (UOCC Church newspaper). 
Here at St. John the Baptist Church the membership donation is currently $150 per 
adult member per year.  From this amount the parish is required to submit $110 to 
the Consistory in Winnipeg as a “levy”, as well as $20 to the Eparchy (diocese) in 
Toronto.  As you can see, only $20 from the parish membership donation remains 
with the parish, and so the parish depends upon the generous donations of our 
parishioners and supporters over and above the membership donation to make ends 
meet. We are required to submit our parish levy payment to the Consistory by 
March 31st.  If you have not yet made your membership donation for this year, we 
kindly ask that you do so as soon as possible. 
Our parishes fixed operating costs are approximately $130,000 per year, which 
breaks down to approximately $850 per adult member per year, i.e., ~$700 per adult 
member over and above the membership donation. 
In order to most fairly and effectively support our parish financially we encourage 
all our parishioners to adopt a proportional and sacrificial approach to their giving.  
Please consider designating at least 2.5% of your annual income as your commitment 
to the parish.  We also encourage all parishioners to join our PAR (pre-authorized 
remittance) program.  Please see Rosemary in the office to obtain a PAR 
registration form – it is a simple and easy way to adequately support our parish. 
We thank all of you who generously support the parish and offer your membership 
donations in a timely fashion.  If you have any questions regarding membership 
please see Rosemary in the church office, Fr. Bohdan, or any member of the parish 
council.   

On behalf of the parish thank you for your continued generosity! 

Членство в Церкві,  і Членство в Парафії 

Всі ті, хто ісповідує християнську православну  віру; що були належним чином 
прийняті до Православної Церкви; хто прагне вести життя відповідно до 
духовного і морального  вчення та практики Православної Церкви; хто бере 
участь в літургійному і таїнственному житті Церкви; і ті, хто підтримує свою 
парафію і Церкву морально і фінансово -  ті є членами Православної Церкви.  
Дякуємо Богові за всіх, які відвудують і підтримують нашу церкву!  

Ті, хто,  крім вищесказаного, бажають бути зареєстрованими як офіційні члени 
парафії, подаючи заяву і вносячи мінімальну членську пожертву-вкладку, 
стають "офіційно" членами парафії та Української Православної Церкви в 
Канаді. Офіційно зареєстровані члени несуть відповідальність і мають право 
висловлюватися та голосувати на парафіяльних зборах, бути членами 
парафіяльного заряду; представляти парафію на Єпархіяльних з’їздах та 
Соборах Церкви, і отримувати підписку на Вісник /the Herald (офіційний 
пресовий орган УПЦК) . 

Тут, в парафії Св. Івана Хрестителя членська вкладка-пожертва в даний час 
становить 150 доларів від дорослої людини на рік. З цієї суми парафія повинна 
перераховувати 110 доларів до Канцелярії Консисторії у Вінніпезі як "вкладку", 
а також 20 доларів до Єпархії в Торонто. 

Отож, як бачите самі, тільки $20 з парафіяльної членської вкладки залишається 
в парафіії, і тому, щоб зводити кінці з кінцями, парафія, крім вкладки,  
вимушена  залежати від щедрих пожертв наших парафіян і прихильників.  

Просимо мати на увазі, що наші річні парафіяльні витрати встановлюють 
приблизно $130,000 -  $850 (приблизно) річно за кожен дорослий парафіянин, 
тобто ~$700 за кожен парафіянин понад парафіяльного членського вкладка.  

Щоби якнайсправедливіше і якнайефективніше покрити всі необхідні 
парафіяльні витрати заохочуємо всіх парафіян і прихожан пропорційно і 
жертвенно підтримати нашу парафію.  Добре би було, якщо вірні би 
жертвували принаймні 2.5% річного доходу на утримання парафії.  Так само 
заохочуємо всіх брати участь у нашій програмі  PAR - «Заздалегідь Одобрені 
Пожертви».  Запрошуємо зацікавлених звернутися до Розмері в офісі, де 
можна отримати бланки і записатися. 

Ми дякуємо всім, хто щедро підтримують парафію і своєчасно сплачують свої 
членські вкладки. Якщо ви маєте питання, звертайтеся, будь ласка, до Розмeрі в 
канцелярії церкви до або після Св. Літургій. Спасибі! 

Від імені парафії дякуємо всім Вам, за Вашу постійну підтримку! 


