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Church Bulletin
Dormition of the Mother of God
Ukrainian Catholic Church (St. Mary’s)
3625 Cawthra Road, Mississauga, ON L5A 2Y4

Ікона Різдва Пресвятої Богородиці
The Icon of the Nativity of the Blessed Virgin Mary

CLERGY:

Rt. Rev. Mitered Archpriest Dr. Roman Pankiw, Pastor
Very Rev. Zenoviy Bahriy
Rev. Bohdan Slipyj
Sub-deacon Yuriy Pankiw
Office hours.

Урядові години канцелярії

Mon., Tues., Thurs., Fri. 10:00am - 2:00pm, and
Wednesday 1:00-5:30pm

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця 10:00 - 14:00,
середа 13:00-17:30

Office and Clergy:
905-279-9387 Fax 905-279-6859
St. Sofia School 905-625-0823
Parish Hall & Kitchen 905-277-0224 (For rental information please call the office)
Sadochok 905-276-4815
EMERGENCY ONLY (Тільки у крайній потребі) 416-268-2033 or 647-261-4509
www.stmaryscawthra.com
office@stmaryscawthra.com

ВІСНИК
Неділя, 18 вересня, 2022 - Sunday, September 18th, 2022
14-та Неділя після Зіслання Святого Духа
2Кр.1:21-2:4,

The 14th Sunday after Pentecost
Мт.22:1-14
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ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ

МОЛИМОСЬ ЗА УКРАЇНУ
Пн.-Пт., 9:00 та 6:30 , Сб. 9:00
У неділю, 18го вересня, у рамках Канонічної візитації у нашому
Соборі Успення Пресвятої Богородиці, єпископ
Bishop Bryan Bayda, CSsR приєднається до відправлення
Божественних Літургій о 8:00, 9:30 та 11:00 ранку.
Запрошуємо всіх парафіян приєднатися до нас у молитві, щоб цей
візит став поштовхом духовного братерства в нашому житті.
Кава, чай та солодке на балконі після кожної Святої Літургії.
***

15го жовтня, о 4:00год по полудні, у парафіяльному
залі відбудуться ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ДО ПАРАФІЯЛЬНОЇ
РАДИ ТА ФІНАНСОВОГО КОМІТЕТУ. За додатковою
інформацією просимо звертатися до духовенства
***
Повідомляємо про відновлення Святих Літургій в
англійській мові щосуботи, о 5:00 вечора.
***
В середу, 21-го вересня відзначаємо велике свято Різдво Пресвятої Богородиці. Святі Літургії, о 9:00 рано і 7:00
вечора.
***
Розпочинаємо набір дітей для підготовки до першої
сповіді та урочистого першого причастя. Бажаючих просимо
зголошуватися до духовенства або в канцелярію.
***
Просимо долучатися до парафіяльних груп:
- хлопчиків, до вівтарної дружини (8-16 років),
- дівчаток, до світлоносиць (8-12 років),
- молодь від 12 до 25 років, до «Молоді Христової»,
- дітей віку від 7 до 14 років, до Дитячого Хору.
***
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.
***
Кожного місяця, 13го числа о 6-ій вечора, у нашому Соборі
Успення Пресвятої Богородиці проводяться Нічні Чування. Усіх
запрошуємо долучатися до спільної молитви.

WE ARE PRAYING FOR UKRAINE
Mon-Fri. 9:00 am and 6:30 pm, Sat. 9:00 am
As a part of Canonical Visitation, Bishop Bryan Bayda, CSsR
will join the celebration of Divine Liturgies in our Church this Sunday
at 8:00 am, 9:30 am and 11:00 am.
We are inviting all our parishioners to join us in prayer, so that this
Canonical Visit may be a strong moment of
spiritual fraternity in our life.
Tea, coﬀee and sweets will be served on the balcony
after each Divine Liturgy.
***
ELECTIONS FOR THE MEMBERS OF THE PARISH
COUNCIL AND THE FINANCIAL COMMITTEE will be held in
the parish hall on Saturday, October 15th, at 4:00pm.
For additional information, please contact our clergy
***
We are pleased to announce that 5:00pm Saturdays Divine
Liturgy (ENG) is back on regular schedule.
***

This Wednesday, September 21st we celebrate the great
feast day by observing the Nativity of the Blessed Virgin Mary.
Divine Liturgies will be at 9:00am and 7:00pm.
***
Enrollment of children for preparation for the First
Holy Communion is open. Those interested are asked to
contact the clergy or the office.
***
Dear parishioners, we are inviting your children to join our
groups:
- altar boys (8-16 years),
- light bearers girls (8-12 years),
- "Youth of Christ” (12-25 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.
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.
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Неділя 18
8:00
За мир в Україні, Боже благословення на перемогу
захисників України та весь український народ
За оздоровлення хворих та усіх недужих з парафії
9:30
За мир в Україні, Боже благословення на перемогу
захисників України та весь український народ
За оздоровлення хворих та усіх недужих з парафії
11:00 За мир в Україні, Боже благословення на перемогу
захисників України та весь український народ
За здоров’я та Боже благословення для о.Зеновія з нагоди
його уродин
- духовенство та парафіяни
Понеділок 19
9:00
За мир в Україні та Боже благословення на перемогу
захисників України та весь український народ
6:30
†За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні
†Марії та Василя Санайко, з пан. - Родина Рак
Вівторок 20
9:00
За мир в Україні та Боже благословення на перемогу
захисників України та весь український народ
6:30
†Василя Левковича з пан. - Марія
Середа 21
РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
9:00
За мир в Україні та Боже благословення на перемогу
захисників України та весь український народ
За здоров’я Юліани-Марії, Святослава, Тетяни, Юрія,
Ярослава, Родини Рудник і Могила - Фояк Тетяна
7:00
†За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні
†Андрія Коців - діти
8:15
Молебень за Україну. Вервичка
Четвер 22
9:00
За мир в Україні та Боже благословення на перемогу
захисників України та весь український народ
6:30
†За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні
П'ятниця 23
9:00
†За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні
†Анни Мельник, Марії 1ша річ. з пан. - Ірина Пінчак
6:30
За мир в Україні та Боже благословення на перемогу
захисників України та весь український народ

Sunday 18
8:00
For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of
the Ukrainian defenders and all Ukrainian people
For the recovery of all sick from the parish
9:30
For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of
the Ukrainian defenders and all Ukrainian people
11:00 For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of
the Ukrainian defenders and all Ukrainian people
For health and God`s blessings to Very Rev. Zenoviy on his
birthday - clergy and parishioners
Monday 19
9:00
For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of
the Ukrainian defenders and all Ukrainian people
6:30
†For the souls of fallen heroes and people during the war
†Maria and Vasyl Sanaiko with pan. - Rak Family
Tuesday 20
9:00
For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of
the Ukrainian defenders and all Ukrainian people
6:30
†Vasyl Lewkovicz with pan. - Maria
Wednesday 21 NATIVITY of the BLESSED VIRGIN MARY
6:30
For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of
the Ukrainian defenders and all Ukrainian people
For health to Yuliana - Maria, Sviatoslav, Tetiana, Yuriy,
Yaroslava, Rudnyk and Mohyla Family - Tetiana Foiak
7:00
†For the souls of fallen heroes and people during the war
†Andrew Kostiw - children
8:15
Prayer for Ukraine. Rosary
Thursday 22
9:00
For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of
the Ukrainian defenders and all Ukrainian people
6:30
†For the souls of fallen heroes and people during the war
Friday 23
9:00
†For the souls of fallen heroes and people during the war
†Anna Melnyk, Maria 1st
6:30
For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of
the Ukrainian defenders and all Ukrainian people
Saturday 24
9:00
†For the souls of fallen heroes and people during the war
5:00
For peace in Ukraine, God's blessing on the victory of
the Ukrainian defenders and all Ukrainian people

Субота 24
9:00
†За душі героїв та мирних жителів полеглих у війні
5:00
За мир в Україні, Боже благословення на перемогу
захисників України та весь український народ (ENG)

Щиро дякуємо за Ваші пожертви

We thank you for your donations

Недільна та святкова збірка: $5,427.25
Збірка зі свічок: $475.85
Нехай Господь Винагородить Вас Сторицею!

Sunday and Feast donation: $5,427.25
Candles: $475.85
May Almighty God reward you a hundredfold!
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ЄПАРХІАЛЬНА КООРДИНАЦІЙНА
ГРУПА HELP UKRAINE
ОГОЛОШЕННЯ
На сьогоднішній для день є постійна
потреба в:

HELP UKRAINE EPARCHIAL
COORDINATION TEAM
ANNOUNCEMENT
As of today there is a constant need for:

HOUSING. Short-term and long-term
housing is needed. Those who can oﬀer housing are
- ЖИТЛІ. Житло на короткий та тривалий being asked to contact Mrs. Natalie Schturyn
термін. Тих, хто може запропонувати допомогу, (talya.schturyn@gmail.com )
просимо звертатися до пані Наталі Штурин
(talya.schturyn@gmail.com)
Ukrainian-speaking dentists,
optometrists, physicians, therapists, psychologists,
- Україномовних стоматологах, окулістах,
teachers/tutors, etc. Those interested in oﬀering their
лікарях, терапевтах, психологах,
вч и т е л я х / р е п е т и т о р а х , т о щ о . Б а ж а юч і services to Ukrainian refugees can contact their parish
запропонувати свої послуги українським біженцям 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
можуть звертатися до священників або пані Наталі (talya.schturyn@gmail.com).
Штурин (talya.schturyn@gmail.com).
Hygiene products, sleepwear, towels,
bedlinen,
pillows,
hair brushes, soap, shampoo and
- Засобах гігієни, спальному одязі,
рушниках, постільній білизні, подушках, щітках conditioner. Please note that these items must be new.
для волосся, милі, шампунях, кондиціонерах. Ці They can be dropped oﬀ at either 1150 Bridgeland
речі повинні бути новими. Їх можна доставити на Avenue, Suite 104 in North York. Donations only by
Bridgeland Avenue, 1150, Suite 104 у Північному 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
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) OR 160 North Queen,
(ucparachute@gmail.com) АБО 160 North Queen, please call (416) 626-5100 prior to dropping oﬀ items.
лише за телефоном (416) 626-5100,
Сlothing is no longer being accepted.
- Одяг більше не приймають.
For those who recently came to Canada from
Для тих, хто нещодавно приїхав до Канади з Ukraine please visit
www.dopomoha.ca website.
України, відвідайте сайт www.dopomoha.ca. Веб- Website contains information about legal counsel, job
с а й т м і с т и т ь і н ф о р м а ц і ю п р о ю р и д и ч н у postings, information on health care, banking, and
консультацію, оголошення про роботу, інформацію general information on the Ukrainian community in
про охорону здоров'я, банківську справу та загальну Canada.

ANDREW S. HUKOWICH LL.B., MBA
BARRISTER & SOLICITOR
LAW OFFICE OF

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

SMITH & HUKOWICH

OREST@SMARTMOVEREALTY.CA 416.834.0766 SMARTMOVEREALTY.CA

Oksana Bratkov

TEL: 416-259-7638
FAX: 416-259-7424
2405 Lakeshore Blvd. W.
Suite 400 Toronto, ON M8V 1C6

Oleksandr Klymenko DOMP, RMT
Osteopath & Registered Massage
Therapist

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

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

2209-2215 Bloor St. West, TO

www.healingsourcepharmacy.ca

КУПІВЛЯ*ПРОДАЖ*РЕНТ НЕРУХОМОСТІ
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
Nestor Martynets
Broker

УКРАЇНСЬКА
ТЕЛЕВЕЗІЙНА
ПРОГРАМА

BUS: 905-279-8300
FAX: 905-279-5344
2150 Hurontario Street,
Mississauga, ON L5B 1M8
CELL: 416-834-8604
Email: nmartynets@trebnet.com www.realestatebynestor.com

Sales Representative

3643 Cawthra Rd., unit 101
Mississauga, Ontario L5A

Office: 905.848.9800
Fax: 905.848.9003
Cell: 647.228.8932
realtorwalter@gmail.com

Що суботи
о год. 8 вечора.
Повт. у неділю,
о год. 4 по пол.,
вівторок о год. 7 вечора
та у п’ятницю
о год. 9 вечора
на OMNI 1

1-800-КОНТАКТ
www.kontakt.ca

Morpho Orthodontics
Dr. Kresimir Lackovic
DMD, MSc, Cert Ortho, FRCD(C)

925 Rathburn Road E, Suite D1

(905) 276-3999

Wayne Brooks
3069 Lake ShoreBlvd W. # 102, Etobicoke M8V 1K6

BROOKS & CO INC
ACCOUNTANTS
905 – 232- 4508
416-533-2005 Personal & Business Tax return

Tax Court Appeal
associate_brooks@yahoo.com
www.brooksandcompany.ca
Refer a Friend and get up to
$ 50.00 discounts

Andrew Latyshko, president
BUS: 416- 769-0674
FAX: 416-769-5677
TOLL FREE: 1-888-836-771
E-mail: andrew@smithmonument.ca
349 weston road, Toronto, ON M6N 3P7

