
Please remember that everyday your 

parish priests pray for you, your family 

and your loved one. 

Просимо пам`ятати, що щодня наші 

парафіяльні священики, моляться за Вас, 

ваших рідних та близьких.  
 

Month of May is dedicated to mothers 
while the month of June is dedicated 
to fathers. Mothers are always 
associated with everything that is 
beautiful and sweet, and so the most 
common gifts mothers receive on 

Mother’s Day are flowers and chocolates.  
Mothers have a very tender heart, ready to 
laugh and ready to cry, and are very sensitive to 
the emotions of their children.  The bond 
between mother and child begins in the womb 
and never ends and this bond is a bond of 
unconditional love. The entire month of May is 
dedicated to the “Mother of all Mothers”, the 
Blessed Virgin Mary.  Although we all have 
mothers, Jesus realized that there will be times 
when we will need a “Super Mom”, a spiritual 
mother.  Some of us have lost our mothers and 
there are times when we need special help.  
That is why he dedicated his own mother to be 
our heavenly mother.  Because we are her 
children she understands our needs, and her 
love, for us is so powerful she will never 
abandon us.  We have a great advantage, 
because being so close to God she can 
intercede for us. All during the month of May we 
shall have Prayer Services to the Mother of God 
every evening at 6:00 p.m.: Sunday, Monday, 
Wednesday, Friday in Ukrainian; Tuesday, 
Thursday and Saturday in English. Sunday, 
May 10, 2020 Mother Day, Moleben will be 
offered in intention of all Mothers, 
Grandmothers and Godmothers and all 
those who fulfill the role.  After the Moleben 
there will be a Panachyda for all Mothers 
who have passed to eternity. If you have any 
special requests please phone or mail them in 
and we will include them in the petitions.  
Whether you have any special requests or not 
we will pray for you. 

MАЇВКА!!! Молебень до 
Пресвятої Богородиці. В травні,  в 

якому в особливий молитовний 
спосіб величаємо Пресвяту 
Богородицю, щодня будемо 

служити  Молебень о 6:00 вечора: неділя, 
понеділок, середа, п`ятниця  - українською 
мовою, та у вівторок, четвер та суботу - 
англійською мовою. В неділю, 10 травня, 

2020  (День Матері), Молебень служимо 

в наміренні Божого благословення та 
Покрову Богородиці для всіх Матерів. 
Після Молебеня відслужимо Панахиду за 
Матерів, що переставилися у вічність. 

Молитва за дітей до Пречистої Діви  

Пресвята Діво! Кому, після Бога, маю 
доручити своїх дітей, як не Тобі, могутній 
Заступниці християн! Прийми, Владичице 
неба, моїх діточок, усіх разом і кожне 
зокрема, прийми їх і будь їм найліпшого 
Матір'ю. Опікуйся моїми дітьми, Маріє, 
охорони їх від усього, що може заподіяти 
шкоду їхньому здоров'ю, особливо, молю 
Тебе, Ласкава, охорони їх від падіння у гріх. 
Вчини, Мати Господа Ісуса, Своїми 
молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку 
упродовж цілого життя, а колись славили 
Тебе, свою ласкаву Покровительку, в Царстві 
Твого Сина на віки вічні. Амінь. 
 

Happy Birthday and Best Wishes to: Jurij 

Kurys and Petro Swerbywus on their 
95th Birthday. May the light of the Lord 
shine upon him and grant him 

happiness on this birthday and for many years to 
come. 
Best wishes also to Fr. Ivan Palisa on His 16th 
Anniversary of Ordination to the Priesthood. God 
Bless you all! 
Щиросердечно вітаємо п. Юрія Курися та 

п. Петра Свербивуса, які святкують 95-ті 

уродини. Бажаємо Вам міцного здоров’я, 

миру, щастя, добра, Божої ласки та 

Господнього благословення на многії та 

благії літа. 

Найкращі побажання о. Івану Палісі з нагоди 

16-ти ліття священичого служіння (2 травня). Хай 

Бог благословить обильними ласками. 
 

Congratulations to OKSANA LUCZKIW, 
our winner of the Father John Tataryn 
Legacy Scholarship.  Oksana will be 

completing her Bachelor of Science at the University 
of Toronto and will be undertaking a Masters of 
Education at the Ontario Institute of Studies in 
Education at the University of Toronto this fall. She 
has volunteered for many years at our Christmas 
Bazaars and was a classroom volunteer at St. 
Demetrius elementary school. She has also danced 
with Yavir for 13 years as well as having been an 
instructor and a volunteer with many Yavir activities 
and fundraisers.  She has been actively involved 
with UNYF in addition to participating and 
collaborating with many different Ukrainian 
organizations.  We wish Oksana continued success 
in her studies and future endeavors. 
Щиро вітаємо Оксану Лучків, яка отримала 
стипендію для навчання від Стипендійного 
фонду о. Івана Татарина. Оксана довершує свої 
студії, щоб здобути ступінь бакалавра 
природничих наук в Університеті Торонто і 
осінню цього року розпочне магістерські студії  в 
Ontario Institute of Studies in Education. Вона 
багато років віддано працювала на наших 
передріздвяних базарах та добровільно 
допомагала школярам з наукою в школі Св. 
Димитрія. Також вона танцювала протягом 13 
років в Школі народного танцю «Явір», була 
інструктором і волонтером у різних заходах та 
збірках цієї школи. Вона брала активну участь  в 
Молодіжному Українському Національному 
Об'єднанні (МУНО), має великий досвід співпраці 
різними українськими організаціями. Бажаємо 
тобі, Оксано, успіхів в студіях та твоїх подальших 
планах. 
 

A heartfelt thank you to all the clergy and their 

associates for creating and maintaining an 
electronic lifeline to their parish family members! 
May God bless you all ad keep you in His care. 
Helen Ohorodnyk. 
Щира подяка всьому духовенству та їхнім 
помічникам за створення та підтримку 

парафільних електронних прямих трансляцій 
для усіх членів  парафіяльної родини! Хай Бог 
благословить усіх Вас та тримає у своїй опіці. 
Гелен Огородник. 
 

DONATIONS: The following parishioners 

made donations to support the projects below: 
Needs of the Church: Stepaniya Yakovlyeva 
$80.00; Olesya Zhovtanetska $450.00; Teresa 
Parzei in memory of Walter Filipowich (3 years 
anniversary of his death) $50.00; Yurij and Daria 
Darewych in memory of Nadia Darewych 
$100.00; John and aryAnn Newediuk in memory 
of Helen Holodryzuk $100.00; Richard and 
Sharon Eaton $500.00; William and Olesia 
Mazanik $110.00; Anonymous $200.00; 
Anonymous $250.00; Michael and Svetlana 
Zienchuk – thank you for the religious bible 
studies led by Shawn Goldman $100.00. 
God Bless You All! 
 

Gratitude Comes with Blessings. We are 

most grateful to all of you who have made 
donations to help as to keep paying our parish 
expense. We will serve you as best as we can 
under present conditions but it is our hope that we 
will not be burdened with a debt when we are able 
to resume all our parish, spiritual and community 
activated. May Our Lord reward you a hundredfold 
for your generosity.   

Вдячність з благословенням. Щиро вдячні 

всім за недільні пожертви, що так потрібні, щоб 
оплатити парафіяльні видатки й рахунки. 
Намагаємось послужити Вам якнайкраще в 
сучасних умовах. Сподіваємось, що не будемо 
обтяженні боргами, коли зможемо відновити 
звичайний порядок та активність  
парафіяльного життя. Хай вседобрий Господь 
сторицею обдарує Вас рясними ласками за 
вашу щедрість. 
 

Eternal memory! We regret to inform you 

that, Nadia Kuzyk, mother of Mary Kuzyk 
(Joe Hannigan). Please also prayer for 
the soles of Helen Holodryzuk, Martha 
Trofimenko, Maria Hrabowskyj and 

Mariia Onopriienko. We entrust to your fervent 



prayers a peaceful repose of their souls. May 
them memory be eternal!  

Вічная пам'ять! Представилася у вічність 

Надя Кузик (мама Марії Кузик), Гелен 
Голодрайчик, Марта Трофіменко, Марія 
Грабовська та Марія Онопрієнко. Молімся за 
упокій їх душ: Господи, упокій душі усопших 
слуг Твоїх у місці світлому, у місці квітучому, 
у місці спокійному, звідки втекла болізнь, 
печаль і зітхання. 
 

Food Relief kits are being delivered to the 

elderly who live alone and are housebound and 
to single moms going through tough financial 
times. If you know of anyone in need please 
contact the parish office at 416-244-5333 and 
provide us with their name, complete address 
with postal code and phone number. 
Запомоговий набір продуктів харчування 
з доставкою для старших людей, які самітні і 
не можуть вийти з хати, та одиноких матерів, 
що переживають складну фінансову 
ситуацію. Якщо ви знаєте когось в потребі, 
просимо зателефонувати до парафіяльної 
канцелярії 416-244-5333 та подайте нам ім’я, 
адресу, поштовий код та номери телефонів 
таких людей. 
 

Kitchen News  Due to the corona virus 

19 kitchen will be close until farther 
notice. Парафіяльна кухня не 

працює. 

Your Liturgy Intentions may be booked at any 
time during office hours as your priests offer the 

divine sacrifice every day. 
Ваші намірення на Святу Літургію можна 

скласти задзвонивши або завітавши  до 

церковної канцелярії протягом робочого 

тижня. Щодня наші священики служать 

Божественну Літургію. 

 May 3 - 10, 2020 
No Public Services – on Line only 

НЕ служимо прилюдно. 
Sunday  
 8:30 am For the healing of soul body, gift of 
 the Holy Spirit, God’s blessings, love, care 
 and graces for good and reverend life for 
 Julia and Dave, Christina and Steve, Nick, 

 Daniel, Olia, and for us all.  Kravchenko Family 

 (h) Health and Happiness for Yustyna on her 
9th Birthday  Parents and Relatives  

 (+) Helen Holodryzuk  Emily Howe 
 (+p) Joseph and Ewa Sega and 
 Michael Sawarna Veronica Sawarna 

 10:00 am (+) Nadia Kuzyk and Katherina 
 Hannigan Family  

 (+) Ann Mazur  Michael and Linda Smolsky 

 (+) Michael and Anna Melnyk  Olena Wasley 

 (+p) Volodymyr, Rozalia, Hryhoryj 
    Matuszewski Family 

 6:00 pm Moleben to the Mother of God Ukr 

Monday  
 8:30 am (h) Roman Brother Dcn Eugene 
 (h) John (Successful Operation) Tusek Family 

 (+p) Wasyl, Maria, Lewko, Kateryna, Dmytro, 
 Kataryna Dcn Eugene 

 6:00 pm Moleben to the Mother of God Ukr 
Tuesday  
   8:30 am (h) Petro Swerbywus (95th Birthday) 
    Onyskiw Family 

 6:00 pm Moleben to the Mother of God Eng 
Wednesday  
 8:30 am (+) Kateryna Onyskiw Husband Stefan 

 (+) Semen Lewyckyj Lasia Sherlock 

 (+p) Khystyna-Maria (9 Days) 
 6:00 pm Moleben to the Mother of God Ukr 
Thursday  
 8:30 am (+) Helen Holodryzuk Pyrohy Group 

 (+) Martha Trofimenko  Levinia Gerelus 

 6:00 pm Moleben to the Mother of God Eng 

Friday  
 8:30 am (+) Helen Holodryzuk  Levinia Gerelus 

 (+p) Luba Snihura (1 Year) Family 
 6:00 pm Moleben to the Mother of God Ukr 
Saturday  
 8:30 am (+p) Ivan, Nastia, Jaroslav, Stefa, 
 Kateryna, and Family Members Parania Hrycaj 

 (+p) Stefania  Ciomkalo Family 
 6:00 pm Moleben to the Mother of God Eng 
Sunday  
 8:30 am (+p) Paraskevia (Wozniak (5 Years) 
    Family 

10:00 am (h) Roman Michalko Ela and Mike Tkach 

(+p) Andryj Worobec (2 Years) Family 

 6:00 pm Moleben to the Mother of God Ukr 

   

  
  
  

 
    
 
 
 
 
 
 

 


