
CHURCH BULLETIN FOR AUGUST 28, 2022 

 

ОГОЛОШЕННЯ ANNOUNCEMENTS 

 

 

Parish Seniors’ Club meeting:  7pm, Wedndesday, 

August 31.  The topics of discussion will be: 1. Ukraine 

& helping Ukrainian children, and 2.  Golf Tournament.   

Those interested in joining this Zoom meeting are invited 

to email Cornell Popyk at:  cornell.popyk@sympatico.ca 

 

Запрошуємо відзначити 31-у річницю з дня 

проголошення незалежності України, сьогодні, 28 

серпня (неділя) у наші церкві  

 

9.30 – Свята Літургія за Україну 

10.30 – Панахида за тих, які віддали своє життя за 

волю України 

10.45 – Показ короткометражного фільму «Ма» 

(тема війни в Україні) 

11.00 – Солодкий почастунок 

13.00 – Святковий пікнік у Vincent Massey Park 

(організатор: Конгрес Українців Канади). 
 
 
Today we will be celebrating the 31st anniversary of 

Ukrainian independence at our parish with the 

following events: 

 

9:30am      Divine Liturgy for Ukraine (Ukr language) 

10:30am    Panakhyda service for those fallen in the 

defence of Ukraine 

10:45am A short documentary film will be shown in 

the church basement on the war in Ukraine 

11:00am    Dessert (following the film) 

1:00pm    Picnic and gathering at Vincent Massey Park 

(sponsored by the Ukrainian Canadian 

Committee). 

 

 
A Goodbye Party for Juliana Hentosz will be hosted 

in the church hall on Sunday, August 28 from 6:00-

10:00 p.m.  Juliana, Fr. Zenon Hentosz's daughter, will 

be leaving to pursue a musical career in Vienna in 

September. If you would like to attend, please send an 

RSVP to Juliana at julianahentosz@gmail.com. She will 

fill you in on the details. 

 
Maria Kira and Yaryna Mamchur will be offering 
free English classes to our St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic Shrine parishioners starting 
Tuesday, September 13, 2022 
 
Classes will run from: 
5:45 - 6:45 Level A2 
7:00 - 8:00 Level B1 
 
When: Tuesday and Thursday evening.   Where: In the church 
basement. 
These courses are free but we ask for a one-time fee of $5.00 for 
course materials. 
If you have any questions please call  Maria Kira at 613 970-
3919 or  Yaryna Mamchur at 343 777-3099 

mailto:julianahentosz@gmail.com


 

Марія Кіра та Ярина Мамчур проводитимуть 
безкоштовні уроки англійської для членів 
парафії Української греко-католицької церкви 
св. Івана Хрестителя (початок - вівторок, 13 
вересня 2022)  
 
Розклад: 
5:45-6:45 Level A2 
7:00-8:00 Level B1 
 
Коли: Вівторок та четвер.    Де: Підвальне приміщення церкви 
Ці уроки безкоштовні, проте ми просимо про одноразову 
оплату в розмірі 5$ на роздаткові матеріали 
 
За будь-яких питань звертайтесь за телефонами: 
Марія Кіра: 613 970-3919 
Ярина Мамчур: 343 777-3099 
 

 

(Below follows a letter from Provincial Superior Fr. Gabriel on the 

occasion of the 31st anniversary of Ukrainian independence.) 

 
Лист від Протоігумена отців Василіянів у Канаді: 

 

Шановна дорогі гості й парафіяни Крайового Собору Святого Йоана 

Хрестителя! 
 

Слава Ісусу Христу! 

 

У часи залізної заслони Комуністичного Союзу, коли наш народ 

гнітили, переслідували, катували по тюрмах. А тут на поселенях наш 

Український люд, робив все необхідне, щоб нашу державу визнали 

суверенною, незалежною, але й не тільки, бо після кожного 

Богослужіння вони благали гімном-молитвою за побратим: «Боже 

Великий єдиний нам Україну храни…». У 1991 році, через молитву, 

важкі випробування, нарешті наш народ дістав той дар Вільну й 

Незалежну Україну. А наша країна Канада була першої країною яка 

визнала Україну та її суверенітет. 

 

Минулої середи ми відзначали День Незалежності України, усіх вас 

вітаю з цією знаменним святом. Сьогодні, через 31 рік, ми українці 

знову боремося за свою свободу перед обличчям незаконного та 

невиправданого вторгнення Російської Федерації в нашу країну. 

 

Незважаючи на жорстокість Російської Федерації, ми українці де б 

ми не були і яке б покоління ми не були, будьмо невпинними у своїй 

хоробрості та захисті своєї Батьківщини бо «В єдності сила народу». 

Отож, ми не тільки захищаємо свою країну, свою ідентичність, ми 

захищаємо цінності нашої свободи та демократії, які ми цінуємо, і 

яке нам належиться з прадавності історії нашого покликання і місця 

зватися Українцями. Нам належеться мати місце під мирним небо 

розвиватись і вкладати нашим молодим і творчим поколінням у 

світове суспільство: «Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине… От 

де, люде, наша слава, Слава України!» (Тарас Шевченко) Отож, через 

молитву і палку віру, ми повинні продовжувати об’єднюватись й 

просити наших партнерів нам допомагати вигнати ворога з нашої 

рідної хати. Так само не забудьмо бути вдячними усім тим хто нас 

підтримує і молімось, за Боже благословення на них. 

 

У цей День Незалежності України ми сумуємо бо не можемо 

належним чином відсвяткувати цього свята, але нехай цей день буде 

днем радості: за країну, яку ми збудували, за людей, які мужньо її 

захищають, і за цінності, які нам дорогі, та за які ми боремось. 

 

Разом працюймо над візією нашого славетного пророка Тараса 

Шевченка: «І на оновленій землі. Врага не буде, супостата; А 

буде син, і буде мати, І будуть люде на землі». Нехай Пресвята 

Богородиця, яку Господь взяв до Неба, покриє своїм омофором, 

усю нашу Державу Україну, в особливий спосіб нехай вона 

захищає наших воїнів-захисників, наших ангелів охоронців. І 

разом одним серцем, однією душею волаймо до Господа Бога, 

«Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світла, Щастя дай 

Боже, народу І многая літа, многа літа». 
 

о. Гавриїл Габер ЧСВВ 

Протоігумен 


