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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.  
Наш Храм відкритий для участі вірян у недільних і святкових літургіях 
згідно місцевим правилам.  Правильник, щодо умовини участі знаходиться на 
парафіяльний веб-сайт і у таблиці в притворі церкви.  Якщо бажаєте брати 
участь у богослуженнях згідно з правилом Ви мусите записатися заздалегідь 
через е-мейл (priest@stjohnoshawa.org) або телефон (905.433.5577).   Дякуємо 
Вам усім за вирозуміння й терпеливість.  
Он-лайн трансляції наших богослужень відбудуться кожної суботи, і неділі.  
В суботу вечером Велика Вечірня починається о год. 5-ій по-обіді, і Св. Літургія 
починається о год. 9:30 рано що-неділі.  Можна приєднатися до наших 
трансляцій через це посилання: 

https://www.youtube.com/c/stjohnoshawa  
За питання відносно Свв. Таїнств Сповіді, Причастя, Хрещення тощо Ви можете 
звернутися безпосередньо до о. Богдана.  Спаси Вас, Господи! 

+ + + 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  
Our services are open for limited participation by the faithful in accordance with 
local health guidelines.  If you wish to attend any services you must register in 
advance either by e-mail (priest@stjohnoshawa.org) or phone (905) 433-5577.  All 
those wishing to attend will receive a response.  Attendees must adhere to the 
guidelines posted on the parish web-site and in the Church vestibule.  We thank you 
for your kind cooperation. 
Our Liturgical services are live streamed over the internet on Saturday, and 
Sunday.  Great Vespers is served at 5 PM every Saturday, and the Divine Liturgy is 
served every Sunday morning at 9:30 AM.  Please visit our parish YouTube channel to 
watch our live-streamed or previously recorded services at  

https://www.youtube.com/c/stjohnoshawa  
 For questions regarding Holy Mysteries such as Confession, Communion, Baptism, 
etc. please contact Fr. Bohdan directly.  May the Lord save you! 

Воскресна Пісня  
Воскресіння Христове бачивши,  

поклонімось Святому Господу Ісусові,  
Єдиному Безгрішному.  

Хресту Твоєму поклоняємось, Христе,  
і Святе Воскресіння Твоє  
оспівуємо і славимо,  
бо Ти єси Бог наш,  

крім Тебе, іншого не знаємо,  
Ім’я Твоє призиваємо.  
Прийдіть, усі вірнії,  
поклонімось Святому 

Христовому Воскресінню,  
Бо через Хрест прийшла радість  

усьому світові.  
Завжди благословляючи Господа,  
Оспівуємо Воскресіння Його,  
Бо, перетерпивши розп’яття,  
Він смертю смерть переміг. 

Hymn of the Resurrection  
Having beheld the Resurrection of Christ,  

let us worship the Holy Lord Jesus,  
the only Sinless One.  

We venerate Your Cross, O Christ,  
And we praise and glorify Your  

Holy Resurrection,  
for You are our God,  

we know no other than You.  
We call on Your Name.  
Come, all you faithful,  

Let us venerate the Holy  
Resurrection of Christ.  

Behold, through the Cross joy has come 
into all the world.  

Ever blessing the Lord,  
let us praise His Resurrection,  

for by enduring the Cross for  us,  
He destroyed death by death. 
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May 2021 
Christ is Risen!  Truly, He is Risen! 

Due to the current lockdown anyone wishing to attend scheduled services must register 
in advance by phone or e-mail.  If you have any questions please do not hesitate to 
contact Fr. Bohdan. 
Saturday, the 8th—Bright Saturday.  Acts 3: 11-16; Jn 3: 22-33. The Divine Liturgy 
will be served at 9:30 AM. 
 Great Vespers will be served at 5 PM. 
Sunday, the 9th—Antipascha, Sunday of the Doubting Thomas.  Acts 5: 12 - 20; 
Jn. 20 - 19 - 31.  The Divine Liturgy which was served yesterday morning will be live-
streamed today at 9:30 AM. 
 On the occasion of Mother’s Day we warmly greet all the Mothers, Grand-
mothers, Great-Grandmothers, and God-mothers of our parish, and raise heartfelt 
prayers for your health and salvation.  Many Years - Mnohaya Lita!   
 We welcome all our faithful to participte today in our “On-line Sviachene.”  
We normally would have our post-paschal community luncheon after Liturgy today, 
and though we can’t get together in person due to the pandemic we can still enjoy a 
virtual gathering.  At 11:30 AM today we invite everyone who is interested to join us 
through Zoom on the link given below.  You can then set up your computer or tablet 
opposite you on the table, and we can then enjoy our paschal foods and interact in a 
joyful atmosphere (Please note that the parish takes no responsibility for damages 
caused by someone attempting to crack an egg against their computer screen).  

https://us02web.zoom.us/j/84888078315?
pwd=bDVLT2tUdG5uYzNuQmw3SXJQYVpXQT09 

Thursday, the 13th - All those interested in the growth and vitality of the Ukrainian 
community in the Oshawa/Durham region are invited to participate in a Zoom meeting 
at 7 PM this evening with the goal of revitalizing the Oshawa/Durham Region branch 
of the Ukrainian Canadian Congress.  Please click on the link below to participate: 

https://us02web.zoom.us/j/89408548458?
pwd=VVFtREMrRzRNUEVWMkZINkEzQVEydz09 

Saturday, the 15th—Great Vespers will be served at 5 PM. 

Sunday, the 16th - Sunday of the Holy Myrrhbearing Women. Tone 2.  Acts 6: 1-7; 
Mk. 15: 43-16:8. Right-believing Tamara, Queen of Georgia. The Liturgy will be 
served at 9:30 AM.  

Extraordinary Parish Donations, April 2021 
Íàäçâè÷àéí³ Ïàðàô³ÿëüí³ Ïîæåðòâè, Êâ³òåíü 2021 

Memorial Donations: 
In memory of Elaine Trofymowych: 

L. Kzanoski - $50 
In memory of Marguerite Stire: 

R. Prentice - $100 
In memory of Peter Kolebniak: 

R. Prentice - $100 
In memory of Pera Ninkovic: 

Louis Coulouas - $100   
Helen Uch - $50   
Anonymous - $50 

In memory of Anna & Wasyl Laszkiewicz: 
E. Laskiewicz - $50 

In memory of Julia Dobroshinsky: 
C. Shewchuk - $50 

In memory of Walter Minosora: 
C. Shewchuk - $50 

In memory of Dennis Shewchuk: 
C. Shewchuk - $100 

Pysanka: 
R. & T. Fabricius - $500   

T. Nelipa - $100   
R. Prentice - $100 

A. & W. Krynicki - $50   
L. Wlasenko - $150   
M. & A. Fesiak - $25 

O. Goreglad - $20    
N. Prychitko - $100   
I. Panukhyk - $50 

Health of Family: 
I. Panukhyk - $20 

Sisterhood: 
A. & W. Krynicki - $50 

Flowers: 
R. Prentice - $50   

L. & K. Tripp - $20   
D. Gibbs - $20 

L. Kzanoski - $10   
D. Iwaszko - $10   

R. & I. Czupak - $20 
J. & L. Prusinski - $10   

T. Nelipa - $10    
C. Shewchuk - $20 
P. & L. Holyk - $20   

M. & N. Nosowenko - $25  
B. Kalynko - $15 

M. & R. Sidorkiewicz - $10 
Anonymous - $50 

General: 
V. Sitsch - $100   

P. & L. Holyk - $200   
Anonymous - $40 

A. Balandina - $20   
T. Nelipa - $84    

J. & S. Schaeffer - $250 
V. Savchenko - $100   

Tania Huk - $500   
M. & R. Sidorkiewicz - $50 
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Травень  2021 р.Б. 
Христос Воскрес!  Воістину Воскрес! 

Вірні, які бажають брати участь у богослуженнях згідно правилам які в силі, 
повинні записатися заздалегідь або електронною поштою або телефонічно.  
Якщо маєте будь-яке питання зверніться, будь-ласка, до о. Богдана. 
Субота, 8-го—Світла Субота. Діяння 3:11-16; Ін 3:22-33. Відслужимо Св. 
Літургію о год. 9:30 рано.  
 Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по полудні. 
Неділя, 9-го—Фомина Неділя, Антипасха.  Діяння 5: 12 - 20; Ін. 20: 19 - 31. Св. 
Василія, єп. Амасійського.  Он-лайн трансляція вчорашньої Св. Літургії 
починається о год. 9:30 рано. 
 З нагоди Дня Матерів сердечно вітаємо всіх мамів, бабів, прабабів і 
хресних мамів нашої парафії та наших родин, і підносимо усердні молитви за  
Ваше щастя, здоров’я, та спасіння. Нехай Господь Бог щедро Вас усіх 
благословить!  Многая Літа!  
 Запрошуємо всіх вірних до участі у “Он-лайн Свячене.”  Ми звичайно 
би мали спільний обід після Літургії сьогодні, але через пандемію не можемо 
бути разом фізично.  Це не значить, що взагалі не можемо бути разом. Тоді, о год. 
11:30 рано, запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нас на Зум через 
нищеподане посилання, поставити компютер на столі навпроти себе, і разом 
можемо обідати з нашого свяченого, спілкуватися, і радіти. До зустрічі! 

https://us02web.zoom.us/j/84888078315?
pwd=bDVLT2tUdG5uYzNuQmw3SXJQYVpXQT09 

Четвер, 13-го - Запрошуємо всіх, які зацікавлені відживляти українську громаду 
тут у нашому регіоні, до зустрічі сьогодні через Зум. Ціль зустрічі - відновлення 
Ошава/Дургам відділу Українсько-Канадського Конгресу.  Зустріч починається о 
год. 7-ій вечером, і зацікавлені можуть приєднатися через це посилання: 

https://us02web.zoom.us/j/89408548458?
pwd=VVFtREMrRzRNUEVWMkZINkEzQVEydz09  

Субота, 15-го - Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по полудні. 
Неділя, 16-го - 3-я неділя після Пасхи, Свв. Жон Мироносиць.  Голос 2. 
Діяння 6: 1 - 7; Мк. 15:43 - 16:8.  Блгв. Тамари, Цариці Грузинської. Відслужимо 
Св. Літургію о год. 9:30 рано.  

Hall Fund: 
Michael Jaworiwsky - $100 (in memory of Dobrodijka Brenda Kocur) 

Parish Operating Expenses: During the month of April 32 parishioners registered 
with the PAR Program donated a total of $5,178.00 to cover the Church Expenses; 
donations made through the Church Office totalled $4,974.00; and we received 
$548.91 through Canada Helps for a grand total of $10,700.91. 
Building/Renovation Fund: During the month of April we received a donation of 
$100.00, and 6 Parishioners registered with the PAR Program donated a total of 
$290.00 to the Building Fund, for a total of $390.00. 

Дякуємо всім Вам за Вашу взірцеву 
жертовність, вирозуміння, й щедру 
підтримку - і молитовну, і моральну, 
і фінансову! 
Якщо Ви знаєте когось , який  
потребує будь-яку допомогу (нплд., з 
харчами), і Ви самі не зможете їм 
допомогти, дайте отцеві знати. 
Якщо хтось має будь-яку особливішу 
потребу дзвоніть, будь-ласка, до отця 
у любий час. 
Нехай Господь поблагословить Вас 
усіх миром, радістю, і добрим 
здоровям.  Христос Воскрес!

We thank all of you for your  
exemplary generosity, understanding, 
and support - prayerful, moral, and 
financial - during this pandemic. 

If you know someone who might be 
home-bound or isolated and needs help 
with groceries, etc., and you are not able 
to help them yourself please inform 
Father.  

If anyone has any particular need please 
do not hesitate to call Father at any time. 

May the Risen Lord grant all of you 
peace, joy, concord, good health, and 
abundant blessings!  Christ is Risen! 

Virtual Chapel.  Beginning on Wednesday, May 12th, our parish will initiate a 
“virtual chapel” program from 7 till 8 PM.  We will hold services “virtually,” using the 
Zoom platform.  We will be reading Small Compline with the Suppicatory Canon to 
the Mother of God, followed by time for discussion and questions.  All parishioners 
are welcome to take part.  If you would like to read, or would like a copy of the text, 
please contact Father directly.  Please click on the following link to participate: 

https://us02web.zoom.us/j/86115934711?
pwd=dm5kakRNWVNqNTZEaG44Z1dhT3JsZz09  

We look forward to seeing you!
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Paschal Graveside Services (“Provody”) 
Due to the current lockdown, our post-Paschal graveside blessing services will be 
postponed for three weeks.  At the present time the schedule is as follows: 
Ss. Volodymyr and Ol’ha Cemetery in Courtice: on Sunday, May 30th, beginning at 
1:30 PM according to the following order:  central section, north section, west section, 
south section, 
Thornton Cemetery in Oshawa: on Sunday, May 30th, beginning at 4:00 PM.  
Union Cemetery here in Oshawa: on Saturday, June 5th, from 11 AM (beginning on 
the south side by King Street). 
St. Volodymyr Cemetery in Oakville: on Sunday, June 6th, beginning at 2:00 PM. 
St. Mary’s Bukovynian Cemetery in Oshawa: on Sunday, June 20th, at 12:30 PM.  
For all other cemeteries, or to arrange for a different day or time at the above listed 
cemeteries, please contact Fr. Bohdan directly. 
Should there be a need to adjust this schedule up-to-date information will be 
announced in Church, made available on our parish web-site and circulated by e-
bulletin.  Please note that we will abide by the COVID guidelines which are in force at 
the given time regarding masks, physical distancing, etc. If you do not feel comfortable 
being present for these graveside blessings please feel free to ask Father to serve the 
memorial at the grave of your loved one(s) and he will gladly do so. 

Thursday, the 20th—International Vyshyvanka Day. Today Ukrainians throughout 
the world celebrate their heritage by wearing a “vyshyvanka” - an embroidered shirt, 
blouse, or dress - to work, to school, when out for a walk, etc. We invite all our 
parishioners to participate in this world-wide celebration. 
Saturday, the 22nd—Great Vespers will be served at 5 PM. 

Sunday, the 23-го - Fourth Sunday after Pascha, of the Paralyzed Man.  Tone 3. 
Acts 9: 32-42; John 5:1-15. Righteous Tabitha. The Liturgy will be served at 9:30 AM.  
Середа, 26-го - Mid-feast of Pentecost.  Acts 14: 6-18; John 7: 14-30. Virgin-Martyr 
Glykeria. The Divine Liturgy will be served at 9:30 AM,  
Saturday, the 29th—Great Vespers will be served at 5 PM. 

Sunday, the 30th - Fifth Sunday after Pascha, of the Samaritan Woman. Tone 4.   
Acts 11: 19-26, 29-30; Jn. 4: 5-42. Apostle Andronicus and St. Junia. The Liturgy will 
be served at 9:30 AM. 

Четвер, 20-го - Всесвітній День Вишиванки.  У це свято українці по всьому 
світі одягають традиційні вишивані сорочки, блюзочки, чи сукні, і йдуть в них 
на роботу, навчання або просто на прогулянку. Святкуймо разом!  
Субота, 22-го- Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по полудні. 
Неділя, 23-го - 4-та неділя після Пасхи, про розслабленого. Голос 3.  Діяння 9: 
32-42; Ін. 5: 1-15.  Прав. Тавіфи.  Відслужимо Св. Літургію о год. 9:30 рано.  
Середа, 26-го - Преполовіння П’ятидесятниці. Діяння 14: 1-18; Ін. 7:14-30. Мц. 
Гликерії діви.  Відслужимо Св. Літургію о год. 9:30 рано. 
Субота, 29-го - Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по полудні. 
Неділя. 30-го - 5-та неділя після Пасхи, про Самарянку. Голос 4.  Діяння 11: 
19-26, 29-30; Ін. 4: 5-42.  Ап. Андроника і Св. Юнії.  Відслужимо Св. Літургію о 
год. 9:30 рано. 

Надгробні поминальні богослуження (“Проводи”)
Через локдаун, що в силі, відкладаємо наші Воскресні поминальні богослуження 
(“Проводи”) три тижні.    На данний час графік такий: 
Неділя, 30-го травня: на Цвинтар Свв. Володимира й Ольги у Куртис, 
починаючи о год. 1:30 по пол., з таким маршрутом: Центральна частина, Північна 
частина, Західня частина, Південна частина, і тоді на  

Thornton Cemetery у Ошава, починаючи о год. 4:00 по пол.
Субота, 5-го червня: у Union Cemetery у Ошава: починаючи о год. 11-ої рано 
(від південної сторони біля King St.). 
Неділя, 6-го червня: Цвинтар Св. Володимира у Овквил, починаючи о год. 
2:00 по обіді.  
Неділя, 20-го червня: Цвинтар Св. Марії тут у Ошаві: починаючи о год. 12:30 
по обіді.
За служби на інших кладовищах, або щоб полагодити інший день чи час на 
вищеподаних, зверніться безпосередньо до о. Богдана.
Якщо будемо змушені змінити цей порядок отець проголоситиме будь-які зміни 
у церкві, так само зміни будуть розповсюджені нашим електронним 
благовісником і поміщені на парафіяльний веб-сайт. Будемо дотримуватися 
всім обмеженням, що в силі у данний час. Якщо не зможете чи не повинні через 
вік або стан здоров’я брати участь просимо Вас повідомити отця, і він 
обов’язково буде служити поминальне богослуження над могилою Ваших рідних 
чи друзів навіть якщо Ви не зможете прибути.


