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+ + + Загальна Інформація + + +  
Свята Літургія – що-неділі о год. 10:00 рано, 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 at 10 AM 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. 

Різдво Пресвятої Богородиці (8/21 вересня)  

. . . На близькому сході є країна Галилея. Там і досі є велике озеро, що зветься 
Галилейським. У цьому озері Апостоли ловили рибу. У Галилеї також і досі є 
маленьке містечко Назарет.  

У Назареті жило одне гарне, спокійне та побожне подружжя—Яким та Анна. Це 
були вже старші люди. Їхній рід походив від славного царя Давида—того 
Давида, який, коли ще був юним пастухом, переміг великого й сильного Голіята.  

Яким та Анна були заможні. А славні вони булии тим, що з особливою 
добротою ставилися до вбогії людей і виявляли велике милосердя для них. 
Прибутки свої ділили вони на три частини: одну третину витрачали на свої 
потреби. Другу третину віддавали на Храм Божий, а решту роздавали бідним 
людям.  

Здавалося, що їм нічого не бракувало, що вони були цілком вдоволені, але в 
дійсності так воно не було. Вони дуже сумували. Що не мали дітей. У своїх 
усердних молитвах вони не переставали молити Бога, щоб Він послав їм хоч 
одну дитину, і це було б благословенням Божим для них. Вони прирікали, що 
коли в них народиться дитина, то вони присвятять її Богові.  

І вислухав Господь щирі молитви Якима та Анни, і послав їм донечку, яку вони 
дуже любили та дуже раділи нею, бо вважали, що це Господь Бог змилувався 
над ними. І назвали вони свою донечку Марією, яка пізніше стала Матір’ю 
Господа нашого Ісуса Христа. Побожні й добрі батьки зразково виховали її.  

Батків Пречистої Діви Марії наша Церква називає Богоотцями, яких священик 
згадує за кожною Службою Божою на відпусті. . .  

Свята Православної Церкви, прот. Д-р Іван Стус 



Extraordinary Parish Donations, August 2019 
Íàäçâè÷àéí³ Ïàðàô³ÿëüí³ Ïîæåðòâè, ñåðïåíü 2019 

September 15th & 22nd 2019 A.D. 
Glory to Jesus Christ!  Glory forever! 

We welcome all our parishioners and guests, and invite everyone to actively 
participate in the Divine Liturgy by singing along with the choir, reading and/or 
singing the creed, the Lord’s prayer, the prayer before communion, etc. 
Sunday, the 15th - 13th Sunday after Pentecost. Tone 4. 1 Cor. 16:13-24; Mt. 
21:33-42.  Martyr Mamas. The Divine Liturgy will be served at 10 AM.   
 Immediately before Liturgy, at 9:30 AM, Murray Kendrick will be received 
into the Orthodox Church.  We extend our most heartfelt prayers on behalf of him and 
his family on this great occasion.  Many years!  Mnohaya Lita! 
 Immediately after the Liturgy we will serve the Requiem for the repose of the 
soul of +Anna Bejkowsky on the occasion of the 40th day of her repose. 
Saturday, the 21st—Nativity of the Most Holy Theotokos. Phil. 2:5-11; Lk. 
10:38-42, 11:27-28. Liturgy will not be served this morning in Oshawa as Fr. Bohdan 
will be at St. Sophia’s in Waterloo for their parish feast-day (Khram). 
 Great Vespers is cancelled this evening. 
Sunday, the 22nd - 14th Sunday after Pentecost, Sunday before the Exaltation. Tone 
5. Gal. 6:11-18; Jn. 3:13-17.  Righteous Joachim and Anna. The Divine Liturgy will be 
served at 10 AM.   
Monday, the 23rd - Our first autumn book study will be held in Church this evening, 
with Compline being read at 6:30 PM and the book study taking place immediately 
afterwards, from 7:00 til 8:15 PM.  The theme is “When You Pray,” and books for the 
book study are available in our parish office for $10.  
Friday, the 27th—Exaltation of the Holy Cross.  Repose of St. John Chrysostom.  I 
Cor. 1:18-24; Jn. 19:6-11,13-20,25-28,30-35. We will celebrate the Divine Liturgy at 
9:30 AM, with the bringing out of the Holy Cross taking place immediately before 
Liturgy.  Please remember that today we observe a strict fast from meat and dairy 
products in honour of our Lord’s sacrifice on the Cross. 
Saturday, the 28th—Our Saints and Strollers group will meet at 3 PM.  All families 
with young children are encouraged to attend. Great Vespers will be served at 5 PM 
Sunday, the 29th - 15th Sunday after Pentecost, Sunday after the Exaltation.  Tone 
6. Martyr Ludmilla.  Gal. 2: 16 - 20; Mk. 8: 34-9:1. The Divine Liturgy will be served 
at 10:00 AM 

Memorial Donations: 

In memory of William Kolebniak: 

R. Prentice - $100    

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

In memory of Steve Malish: 

R. Prentice - $50  

In memory of Inge Ewstratin: 

Anatole Ewstratin & Family - $400 

In memory of Anatole Ewstratin: 

R. Prentice - $50 

In memory of Anna Bejkowsky: 

N. Prychitko - $100   

J. Lyseyko - $50   

R. Prentice - $50 

O. Goreglad - $50   

L. Kzanoski - $25   

M. & A. Fesiak - $40 

P. & L. Ireland - $50   

D. Sereda - $25   

P. & L. Holyk - $50 

Darlene Costante - $50  

J. & M. Kapral - $30  

In memory of Valentyna Kozioura: 

Natalia Kozioura - $25 

Memorial Donations: 
In memory of Paul Goreglad: 

A. Braznik - $30   
Giles Family - $40   

Dr. Geo. & O. Lysyk - $50 
Special Occasions: 
In honour of their  

35th Wedding Anniversary: 
J. & M. Bobko - $100 

In honour of the  
ordination of Yuri Hladio: 

P. & L. Ireland - $50 
Choir: 

D. & A.M. Dubyk - $200 
Sunday School: 

Anonymous - $80 
Odessa Dancers: 

O. Goreglad - $1,000 
Sisterhood: 

A. Braznik - $100 
General: 

A. Braznik - $50 
Communion Wine 

Fr. B. & Dobr. T. Hladio - $218.13 
Building/Renovation Fund: 

Alexandr Valin -$80 



15-го і 22-го вересень  2019 р.Б. 
 Слава Ісусу Христу!  Слава на віки! 

Заохочуємо всіх вірних до активної участі у Св. Літургії.  Запрошуємо всіх 
співати разом з хористами, і ми всі повинні разом співати або читати вголос 
“Вірую,” “Отче наш,” молитву перед причастям тощо.   

Неділя, 15-го - 13-а неділя після П’ятидесятниці.  Голос 4. Мч. Маманта.  1 
Кор. 16:13-24; Мт. 21:33-42.  Відслужимо Св. Літургію о год. 10:00 рано.  

  Перед Св. Літургією сьогодні о год. 9:30 рано, приймаємо Мурей Кендрик 
в лоно Православної церкви.  Ми щиросердечно вітаємо нового члена нашої 
церкви та парафії, і бажаємо йому та його сім’ї щастя, здоров’я, та Божих щедрих 
благ. Многая літа!  Спаси Вас, Господи! 

 Зразу після Св. Літургії відслужимо панахиду за спокій душі бл. п. Анни 
Бейковської з нагоди 40-го дня її упокоєння. 

Субота, 21-го—Різдво Пресвятої Богородиці.  Фил. 2:5-11; Лк. 10:38-42, 
11:27-28.  З огляду на те, що отець Богдан братиме участь у Св. Літургії в 
церкві Св. Софії у Ватерлю з нагоди храмового празника, Св. Літургії тут у 
Ошави сьогодні не буде. 

 Велика Вечірня відкликана сьогодні. 

Неділя, 22-го - 14-а неділя після П’ятидесятниці, Неділя перед 
Воздвиженням.  Голос 5.  Гал. 6:11-18; Ін. 3:13-17. Правв. Якима й Анни.  
Відслужимо Св. Літургію о год. 10:00 рано. 

П’ятниця, 27-го—Воздвиження Чесного i Животворящого Хреста.  Кончина 
Св. Івана Золотоустого. I Кор.1:18-24;Ів.19:6-11,13-20, 25-28,30-35. Відслужимо 
Св. Літургію о год. 9:30 рано. Чин Возвдвиження Чесного Хреста відбудеться 
зразу перед початком Літургії. Пам’ятаймо, що сьогодні—день строгого посту.  

Субота, 28-го—Наш “Садочок Благочестя” для батьків з малими дітьми має 
чергову зустріч о год. 3-ій по-обіді.  Запрошуємо всіх батьків з малими дітьми до 
участі!  

 Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по-обіді. 

Неділя, 29-го - 15-а неділя по П’ятидесятниці, Неділя після Воздвиження. 
Голос 6. Мц. Людмили. Гал. 2: 16 - 20; Мк. 8: 34-9:1. Відслужимо Св. Літургію о 
год. 10:00 рано.   

    

Regular Donations 
During the month of August 32 parishioners registered with the PAR Program 
donated a total of $4,662 to cover the Church Expenses.  In addition, donations made 
through the Church Office during the month of August were $3,432.68, for a total of  
$8,094.68. 

Building Fund 

During the month of August 10 Parishioners registered with the PAR Program 
donated a total of $1,405.00 to the Building Fund, and we received  a further donation 
of $80. 

Total Building/Renovation Fund Donations made up to July 31st, 2019: $629,095.58 

Total outstanding pledges yet to be collected for the Building/Renovation Fund: 
$41,199.00 

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.   

Паркування.  Під час будови нового 
параф і ял ьно го з а лу про симо 
здорових , молодих пар аф і ян 
паркувати або через Блур вул. або на 
сході від церкви, залишаючись місця 
найближче до храму вільними для 
старших і немічних, зокрема в неділю 
рано.  Дякуємо! 
Транспорт до Церкви. Якщо Ви 
потребуєте транспорт до Церкви, або 
можете когось повезти, просимо Вас 
сконтактуватися з Володимиром 
Савченком або особисто , або 
е л е к т р о н н о ю п о ш т о ю , 
vladimir.savchenko@outlook.com. 

Parking.  During the construction of our 
new parish hall we ask that our younger 
and healthier parishioners please leave 
the parking spaces to the side of and 
behind the manse, especially those closest 
to the Church, free for our elderly and 
infirm parishioners, especially on Sunday 
morning.  Thank you! 
Transportation to Church.  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 
S a v c h e n k o i n p e r s o n o r v i a 
vladimir.savchenko@outlook.com for 
further arrangements. Thank you! 

mailto:vladimir.savchenko@outlook.com
mailto:vladimir.savchenko@outlook.com
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Our parish will once again be participating in the “Ride for Refuge”, a bikeathon which 
raises money to support The Refuge, a Christian ministry to homeless and at-risk 
teenagers here in Oshawa, located just north of us at 300 Court St.  
The event takes place on Saturday, October 5th, beginning and ending at The Refuge. 
The course follows the beautiful Oshawa Creek and Lakeshore trails through Oshawa 
and Whitby.     
Our parish team is named “Paul’s Pedallers.”  Those who are able to walk 5 kilometres, 
or to ride 10, 25, or 50 kilometres are encouraged to join our parish team. If you wish to 
ride or walk with us, or to make a donation on behalf of our team, you may do so in our 
parish office, or on-line at:  

http://ride.w-ith.me/PaulsPedallers  
If you are unable to ride don’t worry, because the organizers need volunteers to help as 
well. If you are able to volunteer to help on race day (as a route marshall, rest stop 
attendant, set-up or clean-up crew, at the registration desk, etc.) you can do so on line at: 

https://rideforrefuge.org/volunteer  

On behalf of the homeless and at-risk teenagers of our city  
we thank you for your continued generous support!  

Recommended Book - The New Media Epidemic 

Dr. Jean-Claude Larchet, renowned for his examinations of the 
causes and consequences of spiritual and physical illness, 
tackles the pressing question of the societal and personal effects 
of our societal use of new media. The definition of new media is 
broad—from radio to smart phones—and the analysis of their 
impact is honest and straightforward. His meticulous diagnosis 
of their effects concludes with a discussion of the ways 
individuals might limit and counteract the most deleterious 
effects of this new epidemic. 

The new media - especially smart phones, computers, and the internet - exert an enormous 
effect upon all of us, spiritually, emotionally, psychologically, and physically.  If we are not 
careful we and those we love can be greatly harmed by them.  This book is for everyone, 
because even if you aren’t being negatively affected by your interaction with the new media, 
you certainly know someone who is.  Please obtain a copy and read it  - Fr. Bohdan 
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