
 
 

We extend a warm welcome to all our 
Parishioners and Visitors and invite you for 
a time of fellowship in the church hall 
following the Liturgy for coffee prepared by 
the Women’s League. Thank you for your 
constant support of our organizations. 
Запрошуємо всіх парафіян та гостей після 
Божественної Літургії зайти до церковної 
залі на каву та солодке. 
So maybe we can’t stop the wind or rain. 
Turning back tornadoes and floods isn’t in our 
skillset. But there are “storms” we can take on – 
if we care and love enough. We can “quiet” the 
tension in our homes by making time for being 
together, unplugged from all our screens and 
devices, everyone putting their schedules on 
hold for an evening or afternoon. We can “still” 
the violent squalls dividing us by reassuring the 
hurting, the broken, the resentful, that they 
matter, by finding solutions that work for 
everyone, by putting the concerns and hopes of 
others before our own. We can reach out to grab 
those “perishing” from despair and fear by 
listening to them with an understanding ear to 
help them navigate through the violent waves 
breaking over their boat. Let Jesus’ words be 
our hope: “Quiet! Be still!” May we make this 
day a day of calm and safety for everyone’s 
crossing. 
 

Presentation of Our Lord with Blessing 
of Candles. We will be celebrating during 
Divine Liturgies next Saturday, February 4th at 
5:00 p.m. and Sunday, February 5th at 8:30 a.m., 
10:00 a.m. and 11:30 a.m. We urge all our 
parishioners to take a blessed candle home and 
light it on special occasions, such as 
anniversaries, birthdays or offering prayers for 
special intentions. There is no charge for the 
candles, but you may donate if you wish. 
Свято Стрітення Господа Нашого Ісуса 
Христа (2 лютого за Григорянським 
календарем) будемо святкувати з 

благословенням свічок в суботу, 4 лютого, 
5:00 веч. та в неділю, 5 лютого - 8:30, 10:00 та 
11:30 рано. Заохочуємо всіх парафіян взяти 
собі свічку додому та запалювати на різні 
події в житті родини: день народження, 
святкування ювілеїв або під час молитви в 
особливих наміреннях. Якщо бажаєте - ви 
можете зложити добровільну пожертву за цю 
свічку. 
 

Our Eve of Jordan (Schedray Vechir) 
was a great success and everyone who 
attended had an enjoyable time. Congratulations 
and sincerest thanks to Father Ivan Palisa, Dobr. 
Vira and all the volunteers who dedicated their 
time and talents to make it such a success. 
Наш парафіяльний спільний "Щедрий 
Йорданський Вечір" відбувся з великом 
успіхом. Усі присутні мали можливість радіти 
святкувати у спільноті, досвідчити чудової 
атмосфери, спожити смачні страви. Так 
багато людей добровільно працювало, щоб 
приготовити цей вечір. Щира подяка групі 
"Пироги" за вареники, голубці, п. Емілії Гав та 
її помічникам за знамениту грибну підливу та 
всім добровольцям, що робили грибні вушка, 
приготували страви, працювали в кухні, 
накрили столи, подавали їжу, допомогли 
помити посуд та поприбирати залю. Хай 
Господь Бог щедро благословить усіх Вас!!! 
Support Your Church. You have all been 
affected by the rising costs of living. Your church 
is experiencing the same, but to a greater extent 
as the burdens on the church to support needy 
projects is increasing. Whenever and whatever 
you donate or support a church fundraising 
project by volunteering or attending, you help the 
church in its various needs. 
Підтримайте свою церкву. Зростання цін 
впливає на всіх нас. Ваша церква також це 
досвідчує, але, навіть, значно більше, 
оскільки зростають кошти для підтримки 
нужденних. Будь яка ваша пожертва чи 
підтримка церкви через участь або 
добровільну працю у різних проектах 
свідчить, що ви допомагаєте своєй церкві у її 
різних потребах. 

Welcome!



Please inform the church office if you have 
changed your address, telephone number or e-mail 
address. Thank you. 
Просимо повідомити церковну канцелярію, 
якщо ви змінили адресу проживання, число 
телефону або електронну пошту. Дякуємо за 
розуміння і та співпрацю. 
 

Your Income Tax receipt from 2022, 
Donation Envelopes and Calendars for 
2023 are available for pick-up during the week in the 
church office. Посвідку ваших пожертв за 2022 
р., конверти для пожертв та церковний календар 
на 2023 р. можна підібрати протягом робочого 
тижня, завітавши до церковної канцелярії. 
 

December Collections/Events for Ukrainian 
Refugee Families 
From December 1st, 2022 – “Feed Our Children” - 
donation box in church narthex - Collection for 
Children’s Lunch Program at the School.  
Started December 4th, 2022, Monday/Friday –  
Children’s Lunch Program at the School - Lunches 
prepared by Women’s Circle and School 
Teachers/Parents. 
 

Jordan House Blessings: If you wish to have a 
priest come to bless your home with Holy Water, 
please call the church office at 416-244-5333. Якщо 
хтось з парафіян бажає, щоб священик відвідав 
ваш дім з Йорданською водою, - просимо 
зголоситися безпосередньо до священика або 
задзвоніть до церковної канцелярії. 
  
Sorokousty – Prayers for the Dead. We have 
a special collection envelope for Sorokousty prayer 
requests on February 5th, 2023. Sorokousty prayers 
will start Friday, February 24th in Ukrainian. If you 
wish to add any names, please indicate this in your 
envelope. We will commemorate those deceased 
whose families have requested prayers for them. 
Every Wednesday, starting February 22nd, after 
Pre-Sanctified Divine Liturgy, Panakydha will be 
held for all deceased (Eng.). 
Сорокоусти – молитви за усопших рідних, 
друзів, знайомих. В неділю, 5 лютого, буде 
спеціальна конверта на цю ціль. Ці молитви з 
читанням всіх імен в поминальних книгах 

розпочнуться в п'ятницю, 24 лютого, після 
Служби Ранішосвячених Дарів (укр.). Якщо ви 
бажаєте додати імена успоших, - просимо це 
зазначити в конверті. Будемо поминати в 
молитві імена тих померших, за яких їх 
рідні просять про молитву. Щосереди після 
Літургії Ранішосвячених Дарів (анг.) будемо 
служити загальну Панахиду за упокій душ 
померлих рідних та близьких (анг.). 
 

Donations: The following parishioners made 
donations to support the projects below: 
Church needs: Lukherchuk Family in memory of 
Nina Kovtun; Zenon Chwaluk. 
Fr. John Scholarship in memory of Yaroslaw 
Roman Botiuk: Dejneka Family. 
God Bless you all! 
 

Our Deepest Sympathies to the family and 
friends of Mary Anne Hawryluk. Please 
pray for her soul and family she left 
behind. Наші щирі співчуття родині та 
друзям новоспочилої Марусі Гаврилюк. 

Хай всемилостивий Гопсодь прийме її душу й 
сотворить їйвічную пам'ять. 
 

Kitchen News. The Pyrohy Group needs your 
help on Monday, January 30th and 
Tuesday, January 31st.  Церковна кухня 
потребує вашої допомоги понеділок 

30 січня і вівторок 31 січня. 
 

Club La Rose meeting in the Church Hall from 1 
p.m. to 4 p.m. on Wednesday, February 1st, 2023. 
New Members welcome. Клуб Ля Роуз буде 
мати свої сходини в середу, 1 лютого 2023, від 
1 до 4 години у церковній залі. Радо вітаємо 
нових членів. 
 

Sunday Schedule for Children Crafts. 
January 29; February 12, 26; March 12, 26; 
April 2 - Pysanky (Великодній кошик); May 14, 
28; June 11, 25. Children must be supervised by 
their parents during classes. 
Розпорядок недільної програми дитячої 
майстерності при нашій парафії. 29 січня; 12 
та 26 лютого; 12 та 26 березня; 2 квітня 
(писанки, великодній кошик); 14 та 28 травня; 



11 та 25 червня. Дуже просимо, щоб діти 
перебували під наглядом батьків. 
 

Open Your Heart to a compassionate 
assistance program supporting children of 
Ukrainian Fallen Soldiers. The project provides 
a stipend of $200.00 to each child who lost a 
parent in the turmoil. The funds are delivered 
personally to each child through the services of 
MEEST Corp. for information, call: Oksana 
Iwanusiw 416-708-2028. Donors will receive 
receipts for tax purposes. Відкрий своє Серце 
- Проект допомоги дітям загиблих воїнів 
АТО. Мета проекту — підтримати і допомогти 
дітям загиблих воїнів у цей важкий для них 
час. Зібрані кошти/ з розрахунку по $200.00 
для дитини/ висилається безпосередньо на 
конкретну адресу дитини, через корпорацію 
«Міст». Більше інформації 416-708-2028 
Oксана Іванусів. 
 

Knights of Columbus Sheptytsky 
Council are hosting a Super Bowl Party 
Event on February 12th at 195 Park Lawn Rd. 
Doors open at 4:30 p.m. and kickoff at 6:30 p.m. 
Adults $40 and Students $30 (13-18). Includes 
a live USA feed and all-you-can-eat buffet. For 
tickets, call John Gula at 416-259-8932 or Jerry 
Chopiany at 905-847-2417 or e-transfer 
payment to jchopiany@gmail.com. 
Лицарі Колумба ім. Слуги Божого Андрея 
Шептицького запрошують на Super Bowl 
12го лютого у Лицарів дім, 195 Park Lawn Rd. 
Початок о 4:30 вечеря о 6:30. Квітки $40 
дорослі, $30 cтуденти (13-18). Живий корм з 
США і все, що ви можете з'їсти буфет. За 
квитками звертатися до п. Івана Гули 416-
259-8932 або п. Ярослав  Хоптяней 905-847-
2417 або e-transfer до jchopiany@gmail.com. 
 
 

Saturday, January 28th, 2023 
 5:00 p.m. (+) Rita Halitski  Family  
 
January 29th – February 4th, 2023 
Sunday  
 8:30 a.m. (h) Roman, Ulana, Danylo 
     Nika Goutor 
 (+) Anastasia, Stepan, Teresa, Ivan  Family 

 (+p) Kateryna and Teodor  Dutkiewicz Family 
 10:00 a.m. (+p) Helen and Joseph  
 Ewanchyna     Taylor and Chackeris Families 
 11:30 a.m. (h) Anna Ishchuk (21st Birthday) 
     Grandparents  
 (+) Mary Anne Hawryluk   Family 
 (+) Andriy  Taras and Victoria 
Monday 
 8:30 a.m. (h) Hryhoryj, Marianna, Anastasia, 
 Vasyl, Teodor  Family 
 (+) Evhenia, Anton, Roman, Danusia  Family 
 (+p) Wolodymyr Demchyshyn  Lesia Sherlock 
Tuesday 
 8:30 a.m. (h) Cathy (Successful Operation) 
     Lesia Sherlock 
 (+) Hania, Vasyl, Mira  Papayanis Family 
 (+) Zenon, Lida Bobownyk and Zenko 
 Lawryszyn  Family 
Wednesday 
 8:30 a.m. (+) Petro, Yulia, Mykhaylo and all 
 deceased in Family  Family 
 (+p) Dianne Malynyk (1 Year)  Husband 
 (+p) All suffering souls in purgatory and all 
 deceased today   Kravchenko Family 
Thursday 
 8:30 a.m. (h) Mykhaylo  Family  
 (+p) Stefan Demchyshyn  Lesia Sherlock 
 (+p) Chrystynka (3 Year)  Mother 
 (+p) Lesia, Myron, Neonila  Dovhanyk Family 
Friday 
 8:30 a.m. (+) Ivan, Yaroslawa, Bohdan, Yuryj 

   Oksana 
 (+p) Teodozia, Mykhaylo (1 Year)  Daughter 
Saturday  
 8:30 a.m. (+p) Dmytro Witiak (40 Day) 
        Daughter Anna and with husband Andrij Rotko  
5:00 p.m. (+p) Julia Ladwig  Son Ivan 
Sunday 
 8:30 a.m. 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 
 10:00 a.m. Divine Liturgy 
 11:30 a.m. (+) Dmytro Witiak  Irene and Barb  

(+p) Nadia (2 Year)   Family 
(+p) Jaroslaw Welykopolsky (7 Year)   
    Luba Zisser 
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