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Assistance for Needy  
Local Children and Youth 

Our Friends at Simcoe Hall/Settlement 
House (https://simcoehall.com), located 
just north of us at 387 Simcoe St. South 
here in Oshawa, have appealed to us for 
help with their back-to-school project.  
Parishioners are asked to donate school 
backpacks for students in grades 9 - 12 
(i.e. high school students 14 to 18 years 
of age).  Please bring  in your donated 
back packs and place them at the back of 
the Church, near the stairs.  We will also 
collect them at the Picnic Liturgy on 
August 25th.  They should be new, or if 
used should be clean and in very good, 
like new condition.  If you would prefer 
to do so you may make a monetary 
donation through Lucia Ksanoski or in 
the parish office.  If you have any 
questions please feel free to see Lucia as 
well.  May the Lord bless you generosity 
a hundredfold!

Ïîäÿ÷íà Ìîëèòâà ç íàãîäè Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè 
(24-го серпня) 

 Небесний Отче, ми, сини й дочки Українського народу, з глибини душі дякуємо Тобі за 
Aкт Проголошення Незалежності України, якої ми сподобилися з волі Твоєї.  Господи Боже наш, 
Боже  милосердя  і  щедрот!   До  Твоєї  величності  припадаємо  зі  страхом  і  трепетом,  як  слуги 
недостойні,  смиренно  приносимо  Тобі  подяку  за  Твої  добродійства  до  рідної  Батьківщини  - 
України і, як Господа, Владику і Доброчинця, славимо, хвалимо, оспівуємо і величаємо Тебе. 

На колінах припадаючи, ще раз дякуємо за велику ласку Твою - що дав Україні вступити 
на шлях державного життя.  Утверди, Всемогучий Боже, державність нашу з вільно обраним у 
ній  ладом  свободи,  правди,  справедливости  й  сили;  щоб  Україна  могла  вільно  жити  в  колі 
державних народів світу, в щасті, добробуті та незалежною від чужої влади. 

Поблагослови, Боже, державних провідників і захисників України: Президента, Верховну 
Раду, Уряд і Військо.  Дай їм, Господи, мудре й спокійне урядування й служіння народові, щоб 
увесь народ вільної України у спокої, тихо й сумирне життя провадив та в усякому благочесті, в 
мирі та чистоті духовній перебував. 

Так,  Господи  Боже,  Спасителю  наш,  не  пом’яни  беззаконь  і  неправд  людей  Твоїх  і  не 
відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, 
що  до  Твоєї  милості  припадають:  повстань  на  допомогу  нам  і  подай  воїнству  нашому  з  Ім’ям 
Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. 

Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть 
вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити 
Українську  державу.  Господи,  втихомир  тих,  хто  противиться  заповідям  та  постановам  Твоїм. 
Поверни їм пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. 

Охорони, Боже, Український народ від усіх злих обставин, подай взаємну любов, єдність 
і згоду.  І сподоби нас завжди славити Тебе, в Тройці Святій єдиного Бога нашого.  Амінь.  

 Харитативна поміч місцевим  
дітям та підліткам 

Наші друзі у Simcoe Hall/Settlement 
House (https://simcoehall.com), який 
знаходиться на північ від нас у 387 
Simcoe St. South у Ошава, просять 
підтримку для програми “пітримання 
студентів.  Вони потребують 
наплечники  для студентів від  9 по 12 
класу (тобто, студенти вередньої 
школи - high school - 14 до 18 років).  
Просимо залишити Ваші наплечники 
ззаду в церкві, біля сходів.  Будемо так 
само їх збирати після літургії на 
пікнік, 25-го серпня.  Наплечники 
повинні бути нові, або як вживані, тоді 
зовсім чисті і ніби новому стані. Якщо 
бажаєте сласти грошову пожертву, 
можна це робити через Люсю 
Ксаноську.  Якщо маєту будь-яке 
питання можна так само звернутися до 
Люсі.  Нехай Господь поблагословить 
Вашу жертовність стократно!

Opportunities to Serve 
Dear Friends, 
A strong, healthy parish requires the time and talents of all its members to insure the 
effectiveness of its Christian ministry. If you feel called to serve as a Lay Pastoral 
Visitor; to serve on our Hall Use Committee; to assist with our Church School or 
Youth Programs; to help organize Coffee and Fellowship Gatherings; to Sing in 
the Choir or Serve in the Altar; to help Organize Retreats and Adult Christian 
Education, Social, or Cultural Events, please see Fr. Bohdan or any member of the 
Parish Council.  Likewise, we encourage all parish women to be active members of 
our wonderful sisterhood.  Together we can do wonders!
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18-го серпня 2019 

Слава Ісусу Христу! Слава на віки! 

Неділя, 18-го - 9-а неділя по П’ятидесятниці. Голос 8. І Кор. 3: 9-17; Мт 14: 
22-34.  Мч. Евсигнея. Відслужимо Св. Літургію о год. 9:30 рано. 

Понеділок, 19-го - Преображеня Господа Нашого Ісуса Христа.  II Петра 1: 
10-19; Мт. 17: 1-9. З огляду на стан здоров’я о. Богдана не відслужимо Св. 
Літургію у Ошава сьогодні.  Проронуємо вірним брати участь у Св. Літургії або 
в церкві Св. Михаїла у Брадфорд або Катедрі Св. Володимира в Торонто. 

Річний парафіяльний вікенд таборування й Пікнік відбудуться від п’ятниці, 
23-го по неділі, 25-го серпня  на площі Hungarian Picnic Grounds, при  Durham 
Rd #57, 1 кілометр на північ від Taunton Rd., на лівій (західній) стороні.  Площа 
буде відкрита від 6-ої вечером в п’ятницю на таборування.  Просимо мати зі 
собою пікніковий обід і/або вечерю.  Співаємо Велику Вечірню о год. 5-ій по-
обіді в суботу.  Площа буде відкрита для тих, які хочуть там ночувати і в 
п’ятницю і в суботу вечером, кухня і туалети знаходяться в павільоні.   

Субота, 24-го - Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по обіді на площі 
Hungarian Picnic Grounds. 

Неділя, 25-го - 10-а неділя по П’ятидесятниці. Голос 1. 1 Кор. 4:9-16; Мт. 
17:14-23.  Мчч. Анікики й Фотія.  Відслужимо Св. Літургію о год. 9:30 рано на 
площі де пікнік влаштовується у Бовманвилі.  Зразу після Літургії запрошуємо 
всіх присутніх на “барбекю” обід і товариство.  Просимо всіх, які мають 
можливість, принести або салату або десерт (і записатися на графіку в 
парафіяльному офісі заздалегідь).  До зустрічі! 

Середа, 28-го - Успіння Пресвятої Богородиці. Фил. 2:5-11; Лк. 10:38-42, 
11:27-28. З огляду на стан здоров’я о. Богдана не відслужимо Св. Літургію у 
Ошава сьогодні.  Проронуємо вірним брати участь у Св. Літургії або в церкві 
Св. Михаїла у Брадфорд або Катедрі Св. Володимира в Торонто. 

Субота, 31-го - Через стан здоров’я о. Богдана Велика Вечірня відкликана 
сьогодні.   

Неділя, 1-го вересня - 11-а неділя по П’ятидесятниці. Голос 2. 1 Кор. 9:2-12; 
Мт. 18:23-35. Мч. Андрія Стратилата.  Відслужимо Св. Літургію о год. 9:30 рано 

August 18th, 2019 

Glory to Jesus Christ!  Glory Forever! 

Sunday, the 18th - 9th Sunday after Pentecost. Tone 8. І Cor. 3: 9-17; Mt. 14: 
22-34.  Martyr Eusignius. The Liturgy will be served at 9:30 AM. 

Monday, the 19th - Transfiguration of our Lord, Jesus Christ.  II Peter 1: 
10-19; Mt. 17: 1-9. Due to Fr. Bohdan’s incapacity the Divine Liturgy will not  be 
served here this morning. Parishioners are encouraged to attend Liturgy either at 
St. Michael’s Church in Bradford or St. Volodymyr Cathedral in Toronto. 

From Friday, August 23rd through Sunday, the 25th, our Parish Camping and 
Picnic Weekend will be held at the Hungarian Picnic Grounds, located on Durham 
Road 57, approximately one kilometre north of Taunton Road, on the left hand 
(west) side. The Campground will be open from 6 PM on Friday through Sunday 
afternoon. Please bring your own picnic lunch and/or dinner.  Please note that the 
campground does have kitchen and bathroom facilities, and if you wish to camp out 
overnight you must bring your own tent, sleeping bag, and camping equipment. 

Saturday, the 24th - Great Vespers will be served at the picnic grounds at 5 PM. 

Sunday, the 25th - 10th Sunday after Pentecost. Tone 1. 1 Cor. 4:9-16; Mt. 
17:14-23.  Martyrs Anicetus and Photius.  The Liturgy will be served at 9:30 AM at 
the picnic grounds in Bowmanville.  Immediately after Liturgy we invite everyone 
to remain for a barbecue and pot-luck luncheon and fellowship.  We ask those who 
are able to do so to bring either  a salad or dessert (and please sign up to do so on 
the form in the parish office).  Everyone is welcome!  Please plan to attend! 

Wednesday, the 28th - Dormition of the Most Holy Theotokos.  Phil. 2:5-11; Lk. 
10:38-42, 11:27-28. Due to Fr. Bohdan’s incapacity the Divine Liturgy will not  be 
served here this morning. Parishioners are encouraged to attend Liturgy either at 
St. Michael’s Church in Bradford or St. Volodymyr Cathedral in Toronto. 

Saturday, the 31st - Due to Fr. Bohdan’s incapacity Vespers will not be served this 
evening. 

Sunday, September 1st - 11th Sunday after Pentecost. Tone 2. 1 Cor. 9:2-12; Mt. 
18:23-35.  Martyrs Andrew Stratelates. The Liturgy will be served at 9:30 AM. 


