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Восьма Неділя після Зіслання Святого Духа       The Eighth Sunday after Pentecost

ВІСНИК 
Неділя, 7 серпня, 2022 - Sunday, August 7th, 2022

 Кр.1:10-18   Мт.14:14-22

   ***

 За більш детальною інформацією звертайтеся до 

адміністрації КУК 416-323-4772.  

 КУК Торонто організовує свій щорічний захід до Дня 

Незалежності України в Centennial Park,  20 серпня 2022р.  

 Кожного місяця, 13го числа о 6-ій вечора, у нашому 

Соборі Успення Пресвятої Богородиці проводяться Нічні 

Чування. Усіх запрошуємо долучатися до спільної молитви. 

***

   *** 

 Ця подія не могла б і не може відбутися без 

величезного внеску, який ви, ваші друзі та наші численні 

прихильники щороку робите. Багато наполегливої, але 

ВЕСЕЛОЇ волонтерської роботи!

   

 Є потреба у  волонтерах! 19 серпня (налаштування), 

20 серпня (участь в заході) і 21 серпня (прибирання).  Для тих, 

хто зацікавлений у волонтерській діяльності, доступні різні 

години та обов’язки. За потреби, ви можете отримати кредити 

за волонтерську роботу.

   

 

 Матері в молитві.  У кожну третю п’ятницю місяця, 

о 6:00 годині вечора проводимо молитовну зустріч «Матері в 

молитві» з наміром духовного порятунку та доброї долі для 

усіх дітей. Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до нас.

 

    МОЛИМОСЬ ЗА УКРАЇНУ 

- молодь від 12 до 20 років до «Молоді Христової»

   

- хлопчиків до вівтарної дружини (8-16 років),

- дітей віку від 7 до 14 років до Дитячого Хору

 Дорогі парафіяни, просимо зголошуватся:

 - дівчаток до світлоносиць  (8-12 років)

  Пн.-Пт.,  9:00  та 6:30 , Сб. 9:00  

FAX:  416-769-5677
TOLL FREE: 1-888-836-771
E-mail: andrew@smithmonument.ca

BUS: 416- 769-0674

Andrew Latyshko, president

349 weston road, Toronto, ON   M6N 3P7
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WE ARE PRAYING FOR UKRAINE
Mon-Fri.  9:00 am and 6:30 pm, Sat. 9:00 am

 Dear parishioners, we are inviting children to join our 
groups:

- altar boys  (8-16 years),  

   ***

   

416-323-4772.

-  light bearers girls (8-12 years)

 Volunteers Needed! There are a variety of roles and 
responsibilities available for those interested in volunteering from 
August 19th (setup), August 20th (day of) and August 21st (clean 
up). 

          ***

- "Youth of Christ” (12-20 years)
- children aged 7 to 14 to the Children's Choir

 Mothers in Prayer.  Every third Friday of each month, at 
6:00pm we host “Mothers in Prayer” dedicated to the spiritual 
rescue of our children and a better future for all children. We invite 
everyone who wishes to pray for their children to join us. 

 UCC Toronto is organizing its annual Ukrainian 
Independence Day event at Centennial Park on August 20th, 2022. 

A mother’s prayer changes the world!

 On the 13th day of every month, our Dormition of the 
Mother of God church hosts Evening Prayer Vigils. Everyone is 
welcome to join us for  prayer.

 This event could not and cannot happen without the huge 
contribution that you, your friends and our many supporters give 
us each year through your many hard-working – but FUN – 
volunteer hours! 

For more details please contact the UCC administration 

***

 Also, you can get community work credits if needed.

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ



 захисників України та весь український народ

Понеділок 8
9:00 Боже благословення  За мир в Україні та на перемогу 

 захисників України та весь український народ   
6:30 †За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні

 За здоров’я Андрія - Ігор

 За здоров’я хворої Ірини та Володимира - діти

 

 За оздоровлення хворих та  усіх недужих з парафії

Вівторок  9

 захисників України та весь український народ 

9:00 Боже благословення  За мир в Україні та на перемогу 

 захисників України та весь український народ

 За здоров’я і всяке прошення для Олі, Андрія, Вероніки, 

8:00 Боже благословення За мир в Україні, на перемогу  

6:30 †За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні

Середа 10
6:30 †За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні

 Михайла, Ігора, Мирона - Наталя

  - батьки

 †Івана, Ганни, Миколи, Катерини, Василя, Софії,

9:30      За мир в Україні, на перемогу  Боже благословення 

 Юрія, Оксани, Марка - батьки

 За здоров’я і Божі ласки для Вероніки з нагоди її дня

Неділя  7

 народження та за щасливе повернення на навчання 

 †Івана, Марії Лучко - син з Родиною

11:00 Боже благословення За мир в Україні, на перемогу  

 захисників України та весь український народ 

 †Василя - доньки

 

Четвер  11

 

6:30 †За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні

5:30 Апостольство Молитви. Година Молитви

 

6:30 †За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні

 захисників України та весь український народ   

9:00 Боже благословення  За мир в Україні та на перемогу 

7:15 Молебень за Україну. Вервичка 

 захисників України та весь український народ 

 

П'ятниця 12

9:00 †За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні 
Субота  13

 

9:00 Боже благословення  За мир в Україні та на перемогу 

8:00 For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of  

 †Ivan, Hanna, Mykola, Kateryna, Vasyl, Sofia, Mykhailo,

 For the health of sick Iryna and Volodymyr - children

 For the recovery of all sick from the parish

 For health and God`s grace to Veronika on her birthday 
 and for a successful  return to studies - parents
11:00 For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of  

Sunday 7

 the Ukrainian defenders and all Ukrainian people

9:30 For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of  
 the Ukrainian defenders and all Ukrainian people

 †Ivan and Mary Luchko - son with Family

 Ihor, Myron - Natalia 

 For health and all requests to Olia, Andrew, Veronika,
 Yuriy, Oksana, Marko - parents
 For health to Andrew - Ihor

 

 

Monday 8

Thursday 11

 

 the Ukrainian defenders and all Ukrainian people

9:00 For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of  

  
Friday 12
9:00 For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of  

Tuesday 9

6:30 †For the souls of fallen heroes and people during the war

 the Ukrainian defenders and all Ukrainian people

 the Ukrainian defenders and all Ukrainian people

7:15 Prayer for Ukraine. Rosary

9:00 †For the souls of fallen heroes and people during the war

9:00 For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of  

 the Ukrainian defenders and all Ukrainian people

 

 †Vasyl - daughter

 the Ukrainian defenders and all Ukrainian people

5:30 Apostleship of Prayer. Hour of Prayer
6:30 †For the souls of fallen heroes and people during the war

9:00 For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of  

Saturday 13

Wednesday 10

 

6:30 †For the souls of fallen heroes and people during the war

6:30 †For the souls of fallen heroes and people during the war

6:30 †For the souls of fallen heroes and people during the war
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Неділя, 7 серпня, 2022 - Sunday, August 7th, 2022

ВІСНИК - BULLETIN

ЩОДЕННІ ЛІТУРГІЇ - DAILY LITURGIES  

Candles: $330.55
May Almighty God reward you a hundredfold!

We thank you for your donations

Sunday and Feast donation: $3,350.90

Нехай Господь Винагородить Вас Сторицею!

Щиро дякуємо за Ваші пожертви

Недільна та святкова збірка: $3,350.90 
Збірка зі свічок: $330.55



ВІСНИК 
Неділя, 7 серпня, 2022 - Sunday, August 7th, 2022
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 We mourn with our brothers and sisters, the first 
inhabitants of this land and their descendants, and we recognize the profound loss that they experience. 
But we are also able to speak of hope. When the first Ukrainian settlers were brought to this land, 
Canadian government promises masked a harsh reality. The physical environment and social challenges 
that they encountered were brutal. However, in the midst of hardship, the one consistent source of 
encouragement and support came from their First Nations neighbours. Our community remembers the 
many stories of how local indigenous communities reached out to our people, especially during the first 
bitter winters, and taught them how to survive and flourish in this new land. When immigrants to this 
country from Ukraine were derided for their foreign tongue and customs, they were often comforted by the 
people of the land.

UCETEC Papal Visit 2022

 The Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto and Eastern 
Canada joins all Canadian Catholics in welcoming Pope Francis 
on his “penitential pilgrimage” to the First Nations people of 
Turtle Island. It is with a profound sense of sorrow and hope that, 
as Ukrainian Canadians, we participate in this “Walking 
Together”. Sorrow, because as a people, over the centuries we 
have also suffered the indignity and evils of colonialism, and we 
know the pain of being denied our language, history and culture. 
The history of the Ukrainian people is filled with the horror of 
abuse, violence, and genocide, especially in the last century. This 
reality continues to be evident in today's invasion of Ukraine.

 And so, we thank our First Nations people for the hope they brought our forebearers, and today 
we pray that we may bring them hope by reminding Canadians that we all have a responsibility to 

listen with an open and understanding heart to the pain colonialism has caused our First Nations; to 
speak the truth of the evils that they have and at times continue to endure; and to work and pray, 

together with the Holy Father, for healing and true reconciliation among all Canadians.

   



Неділя, 7 серпня, 2022 - Sunday, August 7th, 2022

ВІСНИК 

    

 - ЖИТЛІ. Житло на короткий та тривалий 
термін. Тих, хто може запропонувати допомогу, 
просимо звертатися до пані Наталі Штурин 
(talya.schturyn@gmail.com)

 - Засобах гігієни, спальному одязі, 
рушниках, постільній білизні, подушках, щітках 
для волосся, милі, шампунях, кондиціонерах. Ці 
речі повинні бути новими. Їх можна доставити на 
Bridgeland Avenue, 1150, Suite 104 у Північному 
Й о р к у  л и ш е  з а  п о п е р е д н і м  з а п и с о м 
(ucparachute@gmail.com) АБО 160 North Queen, 
лише за телефоном (416) 626-5100, 

 - Одяг більше не приймають. 

ЄПАРХІАЛЬНА КООРДИНАЦІЙНА 
ГРУПА HELP UKRAINE

 На сьогоднішній для день є постійна 
потреба в:

 - Україномовних стоматологах, окулістах, 
л і к а р я х ,  т е р а п е в т а х ,  п с и х о л о г а х , 
вч и т е л я х / р е п е т и то р а х ,  то щ о .  Б а ж а юч і 
запропонувати свої послуги українським біженцям 
можуть звертатися до священників або пані Наталі 
Штурин (talya.schturyn@gmail.com).

ОГОЛОШЕННЯ

 Для тих, хто нещодавно приїхав до Канади з 
України, відвідайте сайт www.dopomoha.ca. Веб-
с айт  м істить  інформацію про  юридичну 
консультацію, оголошення про роботу, інформацію 
про охорону здоров'я, банківську справу та загальну 
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HELP UKRAINE EPARCHIAL 
COORDINATION TEAM 

ANNOUNCEMENT 

 For those who recently came to Canada from 
Ukraine please visit   www.dopomoha.ca website. 
Website contains information about legal counsel, job 
postings, information on health care, banking, and 
general information on the Ukrainian community in 
Canada.

 - HOUSING. Short-term and long-term 
housing is needed. Those who can offer housing are 
being asked to contact Mrs. Natalie Schturyn 
(talya.schturyn@gmail.com )

 As of today there is a constant need for:

 - Сlothing is no longer being accepted.  

 - Hygiene products, sleepwear, towels, 
bedlinen, pillows, hair brushes, soap, shampoo and 
conditioner. Please note that these items must be new. 
They can be dropped off at either 1150 Bridgeland 
Avenue, Suite 104 in North York. Donations only by 
a p p o i n t m e n t  ( p l e a s e  s e n d  a n  e m a i l  t o 
ucparachute@gmail.com) OR  160 North Queen, 
please  call (416) 626-5100 prior to dropping off items.

 

 - U k r a i n i a n - s p e a k i n g  d e n t i s t s , 
optometrists, physicians, therapists, psychologists, 
teachers/tutors, etc. Those interested in offering their 
services to Ukrainian refugees can contact their parish 
p r i e s t  d i r e c t l y  o r  M r s .  N a t a l i e  S c h t u r y n 
(talya.schturyn@gmail.com).

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ



УКРАЇНСЬКА

о год. 8 вечора.

Повт. у неділю, 
о год. 4 по пол., 

ТЕЛЕВЕЗІЙНА
ПРОГРАМА

вівторок о год. 7 вечора 

Що суботи

о год. 9 вечора
на OMNI 1

1-800-КОНТАКТ
www.kontakt.ca

та у п’ятницю 

ANDREW S. HUKOWICH LL.B., MBA

LAW OFFICE OF

TEL: 416-259-7638

BARRISTER & SOLICITOR

SMITH & HUKOWICH

FAX: 416-259-7424
2405 Lakeshore Blvd. W.

Suite 400 Toronto, ON M8V 1C6

Dr. Kresimir Lackovic

925 Rathburn Road E, Suite D1

Morpho Orthodontics

DMD, MSc, Cert Ortho, FRCD(C)

(905) 276-3999

2209-2215 Bloor St. West, TO              www.healingsourcepharmacy.ca

Osteopath & Registered Massage 
Therapist

647-704-7297 Cell: 647-271-9879

Oleksandr Klymenko DOMP, RMT

3069 Lake ShoreBlvd W. # 102, Etobicoke M8V 1K6
416-533-2005

  Nestor Martynets

    2150 Hurontario Street, 

                     

   Mississauga, ON L5B 1M8

   Broker   

    Email:     www.realestatebynestor.comnmartynets@trebnet.com

   
   
  

Sales Representative

3643 Cawthra Rd., unit 101  
Mississauga, Ontario L5A 

realtorwalter@gmail.com 

Office: 905.848.9800   
Fax: 905.848.9003   
Cell: 647.228.8932

FAX: 905-279-5344
CELL: 416-834-8604 

BUS: 905-279-8300

Oksana Bratkov   
Realtor since 2001  (416)629-8661
www.sellwithoksana.com

 ПРИЄМНА НЕСПОДІВАНКА ПРИ ПЕРЕЇЗДІ
13-го числа щомісяця з 6 до 8 год. вечора буду в Yellow Cup Café 
(225 The East Mall, Etobicoke), щоб відповісти на ваші запитання

 КУПІВЛЯ*ПРОДАЖ*РЕНТ НЕРУХОМОСТІ

Wayne Brooks  
BROOKS & CO INC  

ACCOUNTANTS
  905 – 232- 4508

Personal & Business Tax return 

Refer a Friend and get up to  

Tax Court  Appeal     
associate_brooks@yahoo.com  
www.brooksandcompany.ca 

$ 50.00 discounts

416-834-0766
OREST@SMARTMOVEREALTY.CA
SMARTMOVEREALTY.CA

OREST@SMARTMOVEREALTY.CA 416.834.0766 SMARTMOVEREALTY.CA


