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+ + + Загальна Інформація + + +  
Свята Літургія – що-неділі і по святах о год. 9:30 рано.  
Вечірня – щосуботи о год 5:00 ввеч., і напередодні великих свят о год. 6:30 ввеч.  
Сповідь: Ісповідувати свої гріхи можна в Таїнстві Покаяння кожної неділі, чи свята 
перед Літургією (від 9:00 до 9:30 зранку), або перед чи після Вечірньої Служби 
напередодні неділі чи свята. А також в будь-який інший день за домовленістю із 
священиком.  
Святе Причастя: Причащатись Святих Таїнств Христових за Літургією потрібно як 
найчастіше, попередньо ісповідувавши свої гріхи в Таїнстві Покаяння і належно 
приготовившись до Причастя через виконання Молитовного Правила. За додатковими 
поясненнями, будь-ласка, звертайтесь до настоятеля в будь-який час  
Подавання Записок “За Здоров’я” і “За Упокой”: Ви завжди можете подати записки з 
іменами ваших сродників і помолитись за їх здоров’я і благополуччя чи за упокій 
померших під час Літургії. Запишіть імена і передайте до Вівтаря перед Літургією для 
попереднього поминання імен спочатку за Проскомидією а потім і за Літургією.  
Церковні Треби: Ви завжди можете замовити Треби: Молебні, Панахиди, Освячення, 
Хрещення, Вінчання, Похорон тощо, попередньо домовившись із священиком про час і 
місце. Якщо вам потрібна додаткова інформація відносно Церковних Треб і їх 
призначення, звертайтесь до настоятеля за поясненями.  

+ + + General Information + + +  
The Divine Liturgy is served on Sundays and on Feast Days at 9:30 AM  
Vespers is served at 5:00 P.M. on Saturdays and 6:30 on the eve оf feasts  
Confession: You may always confess your sins in the Holy Mystery of Repentance before 
Liturgy on Sundays or Feast Days (between 9:00 - 9:30 AM), as well as before or after 
Vespers the evening before Liturgy. You may also arrange to confess your sins on any other 
day by appointment with the parish priest.  
Holy Communion: Orthodox Christians are encouraged to receive Holy Communion as often 
as possible, after having prepared themselves by fulfilling the prayer rule, fasting, and 
confession. For additional information about receiving Communion ask your parish priest. 
According to our pious Orthodox tradition we approach for the Holy Mysteries regularly and 
often, for the forgiveness of our sins and the healing of our spiritual and physical illnesses.  
Prayers “For Health” and “For Repose”: You can always request of the church prayers for 
health or for the repose of the departed by writing down their names and passing this list to 
the Altar before Liturgy for commemoration at the Proskomedia and during the Liturgy.  
Special Services: In time of special needs you can always request special services, such as: 
Service of Thanksgiving; Requiem/Panahyda for the departed; Blessings; Baptism; Wedding; 
Funeral, House Blessings, and other services by appointment with your parish priest. For 
additional information regarding Special Church Services and what they are for, please 
contact your parish priest. 

3/16 ÷åðâíÿ 2019 - Äåíü Ï’ÿòèäåñÿòíèö³, Ç³ñëàííÿ Ñâ. Äóõà 
3/16 June 2019 - Pentecost, the Descent of the Holy Spirit

Òðîïàð Ï’ÿòèäåñÿòíèöі  
(голос 8)  

Благословен єси,  
Христе Боже наш,  
що премудрими рибаків явив,  
пославши їм Духа Святого,  
і ними увесь світ уловив.  
Чоловіколюбче, слава Тобі.  

Tropar of Pentecost  
(tone 8)  

Blessed are You, O Christ our 
God,  
Who has revealed the 
fishermen to be most wise,  
by sending down upon them  
the Holy Spirit  
and through them drew the       
universe into Your net.  
O Lover-of-Mankind, glory to 
You.  

Prayer to the Holy Spirit  
O Heavenly King,  

Comforter, the Spirit of truth,  
everywhere present and filling all things, 
Treasury of blessings and Giver-of-life, 

come and dwell in us,  
and cleanse us from every impurity,  
and save our souls, O Good One. 

Ìîëèòâà äî Ñâ. Äóõà  
Царю Небесний,  

Утішителю, Душе істини,  
Що всюди єси і все наповняєш,  

Скарбе добра і життя Подателю,  
Прийди і вселися в нас,  

І очисти нас від усякої скверни,  
І спаси, Благий, душі наші.  



Неділя, 16-го червня 2019 
Слава Ісусу Христу! Слава на віки! 

Неділя, 16-го - П’ятидесятниці, Зшестя Св. Духа (“Зелені Свята”), День 
Св. Тройці. Мч. Лукіян. Діяння 2:1-11;Ін. 7: 37-52,8:12. Відслужимо Св. 
Літургію о год. 9:30 рано.  З нагоди “День Батька” поздоровляємо всіх батьків, 
дідів, та хресних батьків нашої парафії, і бажаємо Вам щастя, здоров’я, i 
радість у дітях Ваших. Многая літа!  Спаси Вас, Господи! 
 Надгробні поминальні богослуження (“Проводи”) відбудуться на 
Українському Православному кладовищі Св. Марії (при Bloor St. E. і 
Grandview) о год. 12:30 по обіді сьогодні, і на цвинтарі Св. Володимира  у 
Овквіль о год. 2:30 сьогодні.  За поминальні богослуження на всіх інших 
кладовищах просимо Вас порозумітися з о. Богданом безпосередньо. 
 Тиждень після П’ятидесятниці (тобто, від 28 травня по 3 червня) - 
«загальниця».  Нема пощення, і всі страви дозволені кожного дня. 
Фієста!  Наша школа народних танців “Одеса” разом з нашою парафією знова 
влавштовують павильон “Одеса” цього року.  Наш павильон працюватиме від 
вівтірка 18-го по п’ятниці 21-го червня у Royal Canadian Legion при 471 
Simcoe St. South.  Надіємося, що Вас побачимо, і просимо Вас запросити всіх 
рідних і знайомих до нашого павільону.  До зустрічі!   
Субота, 22-го - Велика Вечірня відкликана сьогодні. 
Неділя, 23-го - 1-ша неділя по Пятидесятниці, Неділя Всіх Святих. Євр. 11: 
33- 12:2; Мт. 10: 32-33, 37-38, 19: 27-30. Мчч. Олексанра й Антоніни. 
Відслужимо Св. Літургію о год. 9:30 рано. 
Будівництво нового залу й паркування.  Будівництво нового парафіяльного 
залу починатиметься на днях.  Це значить, що площа на західній стороні 
церкви не буде доступна для паркування.  Просимо, щоби всі здорові й молоді 
парафіяни паркували або через Блур вул. на північній стороні, або у 
торгівельному центрі на сході від церкви, щоби площа на східній стороні 
храму була вільна для старших і немічних парафіян, зокрема в неділю рано.  
Транспорт до Церкви. Шукаємо волонтерів які би бажали допомогти іншим 
парафіянам тримати живий зв’язок з Церквою і поділитися нашою радістю в 
Христі.  Якщо Ви потребуєте транспорт до Церкви, або можете когось 
повезти, просимо Вас сконтактуватися з Володимиром Савченком або 
особисто, або електронною поштою, vladimir.savchenko@outlook.com. 

Sunday June 16th, 2019 

Glory to Jesus Christ!  Glory Forever! 

Sunday, the 16th - Pentecost - Descent of the Holy Spirit, Feast of the Holy 
Trinity. Ven. Kevin of Glendalough. Acts 2: 1-11; Jn. 7: 37-52, 8:12.   The Liturgy 
will be served at 9:30 AM.  On the occasion of Father’s Day we extend most 
heartfelt greetings to all the Fathers, Grandfathers, and Godfathers of our parish.  
May the Lord bless and keep you!  Many years!  Mnohaya Lita! 

 Graveside Memorial Services (“Provody”) will be held at St. Mary’s 
Ukrainian Orthodox Cemetery (located on the south side of Bloor St. E. just past 
Grandview) at 12:30 PM today, and at St. Volodymyr Cemetery in Oakville at 2:30 
PM today.   For other cemeteries please contact Fr. Bohdan directly  

 The week following Pentecost (i.e., from June 17th through the 23rd) is a 
fast-free week, all foods are permitted, even on Wednesday and Friday. 

Fiesta 2019.  Our Odessa Dancers and parish community will again be sponsoring 
the Odesa pavilion for Fiesta 2019, which will operate at the Royal Canadian 
Legion, 471 Simcoe St. South, beginning this Tuesday, June 18th, through Friday, 
the 21st.  We look forward to seeing you, and make sure to invite all your family 
and friends to enjoy our food, entertainment, and warm hospitality.  

Saturday, the 22nd - Great Vespers is cancelled this evening. 

Sunday, the 23rd - 1st Sunday after Pentecost, Sunday of All Saints.  Heb. 11: 
33- 12:2; Mt. 10: 32-33, 37-38, 19: 27-30. Martyrs Alexander and Antonina. The 
Liturgy will be served at 9:30 AM. 

Hall Construction and Parking.  The construction on our new hall will limit 
parking on the west side of the Church.  We ask that during construction parking 
spaces to the side of and behind the manse be reserved for elderly and infirm 
parishioners, and younger parishioners park in the lot across the street, or at  the 
strip mall to the east of the manse, especially for Sunday Liturgy.  Thank you! 

Transportation to Church.  We are looking for volunteers who would like to help 
other parish members stay connected to the Church and share our joy in Christ. If 
you need a ride to Church, or are able to provide regular (or occasional) rides to 
people who live in your area, please contact Vlad Savchenko in person or via 
vladimir.savchenko@outlook.com for further arrangements. Thank you! 
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