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 Просимо усіх батьків, діти котрих не є учнями 
школи св.Софії, звертатися до отців або в церковну 
канцелярію, щоб реєструвати своїх дівчаток та хлопчиків  
на  курс підготовки до Першої Сповіді та Урочистого 
Святого Причастя 
   * * *

   905-279-9387

   * * *

   * * *

 Запрошуємо хлопців до вступу у Вівтарну 
Дружину, а дівчаток до місії служіння, як  Дівчатка 
Світлоносиці. Щоб зареєструвати Ваших дітей, просимо 
батьків подати їх імена до парафіяльної канцелярії. 

 До уваги усіх родин! До нашого Собору завітає 
Св.Миколай! Просимо усіх приєднуватися, та разом із 
Барвінком, 16 Грудня після кожної Святої Літургії зустрічати 
Св.Миколая у залі та частуватися смачними млинцями.  

 Бажаючих залишити свій номер незмінним 
просимо звернутися у канцелярію до 15 Листопада. 

   

   * * *

Свіжі вареники можна придбати 

 Звернення до парафіян. У зв’язку з тим, що багато 
людей відійшло у вічність чи змінили місце проживання, у 
новому 2019 році реєстраційні номери та номери 
конвертів на пожертви буде змінено. 

   * * *
 Раді повідомити Вас, що наша електронна сторінка 
Собору Успення Пресвятої Богородиці змінила свій дизайн та 
продовжує наповнюватися свіжими новинами. Адреса 
залишилася незмінною  . www.stmaryscawthra.com
 Усіх  запрошуємо відвідати наш оновлений website, а 
волонтерові, який допоміг нам його перебудувати та оживити, 
складаємо щиру подяку.

 Вареники! Заохочуємо наших парафіян долучитися 
до приготування вареників.  Щовівторка потрібна допомога у 
приготуванні картоплі, а щосереди - у виліпленні та варінні 
вареників. 

кожної  середи, з 9-12 ранку
 Наперед щиро дякуємо усім, а особливо  нашим 
сеньйорам за їхню відданість!             
   * * *

 Свіжий Мед, можна купити у нашій канцелярії 

упродовж робочих  годин.  Світлий мед - $12кг

Every week
�Fresh varenyky for sale in our parish hall

every Wednesday ‘til 12:00 noon.

- after the third Liturgy in room 2
�Children’s choir practice every Sunday

Andrew Latyshko, president

BUS: 416- 769-0674

TOLL FREE: 1-888-836-771
E-mail: andrew@smithmonument.ca
349 weston road, Toronto, ON   M6N 3P7

FAX:  416-769-5677

Тут можна вставити 

Вашу рекламу!

Your advertisement

could be here!

 Матері в молитві У п’ятницю, 16-го листопада 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. 
Молитва матерів змінює світ!

47-ий щорічний, передріздвяний 

 Ділимося сумною вісткою. Упокоїлася у Господі наша 
довголітня активна парафіянка бл. пам. Йозефа-Марія 
Боднарук. Похорон відбувся у нашому Соборі у четвер, 8го 
листопада. Родинi складаємо наші щирі співчуття і молитви. 
Вічна їй пам’ять!

      

 Щиро запрошуємо усіх парафіян на  

 Дякуємо усім, хто допоміг нам 
організувати та провести цей благодійний захід!

  

   * * *

   * * *

ßðìàðîê!

 Матір Божа закликає нас до спільної молитви, тож 
приєднуймося до Святих Літургій, вервичок, Молебнів, 
Акафесту та інших Богослужень.

 Свята Церква закликає нас молитися за душі 
померлих.  Молімося за прощення гріхів і за упокій наших 
близьких в оселях Небесних. На прохання наших парафіян і 
Апостольства Молитви, кожної п’ятниці,  упродовж усього 
листопада, о 6:30 вечора у нашому Соборі будуть 
проводитись Богослужіння за душі наших рідних та 
близьких, які відійшли у вічний спочинок. 

   * * *

 Нічне Чування За благословенням нашого правлячого 
Єпископа у Торонто і Східній Канаді, Владики Кир Стефана, у 
нашому Соборі Успення Пресвятої Богородиці щомісяця, 
13го числа відбуваються Нічні Чування. Наступна 
молитовна зустріч буде у вівторок, 13 листопада з 6:00 до 12:00 
вечора. Усі відправи і молитви присвячуються Матері Божій, 
яка з’являлася у Фатімі, 1917року, 13го травня, червня та липня 
. 

 Запрошуємо усіх парафіян долучатися до спільної 
молитви та просимо подавати списки імен нашим отцям у 
захристії, телефонувати до канцелярії, або до пані Марії 
Левкович із Апостольства Молитви .

Õðèñòîñ Âîñêðåñ! - Âî³ñòèíó Âîñêðåñ!
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24-та неділя після Зіслання Св. Духа - Еф.2:14-22., Лк. 8:41-56.
неділя, 11-те листопада 2018

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ

COMMUNITY NEWS

СЬОГОДНІ

ПАРАФІЯЛЬНІ ВІСТІ
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24th Sunday after Pentecost - Еф.2:14-22., Лк. 8:41-56.

th
    We remind you that on the 13  day of every month, our Dormition of the Mother of God church hosts Evening Prayer Vigils.

   * * *

   

 Fresh Honey, can be purchased from our parish office 
during regular office hours. $12 a  jar.  

   * * *
 We are glad to announce  that we have changed the design 
of our Cathedral website and continue to fill it with news. The 
address remains the same  www.stmaryscawthra.com.
 We invite everyone to visit our new, updated website, and                 
on behalf  of all our parish we would like to express our sincere 
gratitude to the volunteer who helped to rebuild and to release  our 
internet page.   

    905-279-9387    

 Varenyky! If you can spare a couple of hours, be it 
Tuesday morning to help cut potatoes, or Wednesday morning to 
help make and cook varenyky, please come out to help our 
seniors in their efforts supporting our church. 

every Wednesday from 9am-12:00 pm

   * * *

We thank you in advance and are very grateful to our parish 
seniors for all of their hard work!  

Fresh varenyky - available in our parish hall 

 All children of appropriate age can help serve during 
Divine Liturgies. Boys at the Altar as Altar Boys and girls as 
Candle Bearers.  We offer Altar Boy training and are always 
accepting new Candle Bearer girls. To register your child 
contact our office during office hours

 Attention to all our parishioners! Due to the fact, that 
many people have passed away or changed their place of 
residence, in the new year of 2019, the registration numbers and 
donation envelopes numbers will be changed. If you wish to 
leave your number unchanged, please contact our office before 
November 15th. 

 We ask all parents, whose children are not students of  
St. Sophia school, to contact our priests or church office to 
register their children for the preparation for their First 
Confession and the Solemn Holy Communion.

   * * *

 Attention all Families!  St. Nicholas is coming to visit our 
Church!  Please come and join Barvinok after each mass on Sunday 
December 16th for some pancakes and enjoy a visit with 
St.Nicholas.    All are welcome!

   * * *

   * * *

RESTAURANT { BANQUET HALL { CATERING

our 47th annual Christmas Bazaar 

 

 We extend our sincere condolences and prayers to the 
family of our long-time active parishioner †Mrs. Josephine 
Mary Bodnaruk who’s funeral was held in our church on 
Thursday, November 8th. May she be eternally remembered! 

 Mothers in Prayer Friday November 16th 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. 

We would like to thank everyone who helped us
 make this another successful Yarmarok!

   * * *

 Our Holy Church calls to us to pray for those who have 
left this world, because they no longer can pray for themselves. We 
should pray for the forgiveness of their sins, and for the repose of 
their souls in the Kingdom of Heaven. 

 We invite all of our parishioners to attend these special 
Liturgies.  If you wish the names of your deceased loved ones to be 
included, please leave a list of names with one of our priests, at our 
parish office or with Maria Lewkowicz of the Apostleship of Prayer.

Yarmarok!

   * * *

We encourage you to unite in prayer during these Liturgies, 
rosaries, Molebens, Akathists and other services.

 At the request of many of our parishioners and the 
Apostleship of Prayer we will be celebrating a Divine Liturgy for all 
departed souls every Friday in November at 6:30pm. 

 All the services and prayers on these evenings are dedicated 
to the appearances of the Virgin Mary at Fatima, which occurred on 

ththe 13  day of May, June and July in 1917. The next Prayer Vigil will 
thbe held this Tuesday, November 13 . The Mother of God 

unceasingly calls us to common prayer. 

   * * *
A mother’s prayer changes the world!

 Night Vigil With the blessings of our Eparch of Toronto and 
thEastern Canada, Bishop Most Rev. Stephen Chmilar, on the 13  day 

of every month this year, our Church of the Dormition of the 
Mother of God hosts Evening Prayer Vigils. 

Come to the church hall today for 

PARISH NEWS

TODAY PARISH NEWS
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ЩОДЕННІ ЛІТУРГІЇ - DAILY LITURGIES  

 народження а також за здоров’я Ітона та Дмитрика

11:00 †Орест Ільків, 1рік з панахидою

 Володимир, Дмитрій, Роман

8:00 За мир, спокій і Боже благословення для України
  та українського народу

 За здоров’я і Божі ласки для Нейтона у день його

6:30 † Йосиф Дорош, 40вий день з панахидою

  - від Люби з родиною

6:30 За Божі ласки і добру долю для Лідії-Вікторії

 †Степан Хомин, 12річ.
  - від сина Романа з родиною

 †Жанна  
  -від бабусі

  - від внучки Аліни, дочки Тетяни та родини
 За здоров’я і Божі ласки для Лідії, Кирила, Ольги,

 Марії та їх родин
  -давші

Понеділок  12

  - від сина Василя з родиною

9:00 †Галина Мовчанова - від Генадія та внуків
6:00 Нічне Чування до 12 год. півночі 
6:30 † Стефанії і Світлани, з панахидою 

Неділя 11

9:30 †Марії Гамрат, 13та річниця
  - від родини Головко

  - від дітей

  - від дочки Людмили
 †Петра, 1річниця

  - давші
 За здоров’я і Божі ласки для Лілії, Ігоря, Романа, 

 Панахида за загиблими воїнами у День Пам’яті

9:00 †Мирослав, з панахидою 

Вівторок 13

Середа 14

  - від батьків
Четвер 15
9:00 Свята Літургія
6:30 †За всіх померлих з панахидою

6:00 “Матері в Молитві” до 9-ої години
6:30 Свята Літургія в наміренні наших дітей
Субота 17

9:00 †Ганна Коляса,  з панахидою - від Оленки  Струк

9:00 Свята Літургія
5:00 Свята Літургія
Неділя 18

  - від чоловіка Геральда з родиною
9:30 †Марія Судейко, 10та річниця

  - давші

11:00 За здоров’я і Божі ласки для Лідії, Кирила, Ольги,

8:00 За мир, спокій і Боже благословення для України
  та українського народу 

 Володимир, Дмитрій, Роман

П’ятниця 16

  -від сина з родиною

Saturday 17

Sunday 18

6:30 Divine Liturgy for our children
6:00 “Mothers in Prayer” until 9pm

  and Ukrainian people
9:30 †Mariya Sudeyko, 10th year

11:00 For health and God’s blessings to Lidiya, Kyrylo, Olha

8:00 For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine

Friday 16
9:00 †Hanna Kolyasa, with panachyda - Olena Strouk

Thursday 15

5:00 Divine Liturgy

9:00 Divine Liturgy
6:30 †Divine Liturgy for all departed souls, w/panachyda

9:00 Divine Liturgy

Sunday 11

Monday 12

Wednesday 14
6:30 For God's mercy and good fortune to Lidiya-Victoriya

  and Ukrainian people

  - son Roman with family
 For health and God’s blessings to Nathan on his birthday

9:30 †Mary Gamrat, 13th year

11:00 †Orest Ilkiv, 1st year with panahyda

 For health and God’s blessings to Lidiya, Kyrylo, Olha

 †Zhanna  - from family Holovko

9:00 †Myroslav, with panachyda

Tuesday 13

  -  grandmother 

 Volodymyr, Dmytriy, Roman
  - donors

9:00 †Halyna Movchanova - Henadiy and grandchildren 

  - daughter Lyudmyla

 for health to Ethan and Dmytryk

6:30 †Joseph Dorosh, 40st day with panachyda

6:00 Night Vigil until 12 midnight
6:30 †Stephaniya and Svitlana, with panachyda

8:00 For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine

 †Stepan Khomyn, 12year

  -from husband and family

 Volodymyr, Dmytriy, Roman
  - donors

   and family 

  -son with family

  -parents

  -son Vasyl and family

 For health and God’s blessings to Liliya, Ihor, Roman,
 Mariya and family

  - children

  - Lyuba and family

 †Petro, 1st year

Panachyda for all departed soldiers on Remembrance Day
  -donors

  -grand daughter Alina, daughter Tetyana

Пригадуємо, що у нашому Соборі Успення Пресвятої Богородиці відбуваються Нічні Чування кожного місяця 13 числа.
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   * * *

 Квитки: 416-419-8278, 416- 233-9700, при дверях.
   * * *
 «Відпiчнім з Христом» 2019 Катехитичний Табір: 
10–16 березня, 2019. Для дітей 3-8 класів! 
НОВА онлайн реєстрація починається в неділю 11-го 
листопада о год. 2-ій по пол. Зайдіть на сайт 
www.b4j.ca/register або на реєстраційну вкладку вгорі 
домашньої сторінки b4j.ca. Потрібнo код B4J2019 
(регістрозалежний). Програма є двомовна. Реєстрація 
закривається, коли всі місця будуть заповнені. Не 
відкладайте.
 «Відпiчнім з Христом» 2019 Катехитичний Табір: До 
уваги молоді! Запрошуємо учнів 10-12 класів або старших 
податися як виховник/-ця на цьогорічний табір. Ласкаво 
просимо це зробити електронно на сайті  до 15-www.B4J.ca
го  листопада, 2018! Потрібно україномовних і англомовних 
виховників/-иць.  
   * * *
  Дорогі шанувальники мистецтва, КУМФ ласкаво 
запрошує Вас на відкриття доброчинної мистецької виставки 
"Ікони на ящиках з-під набоїв: мистецтво, що рятує 
життя". Благодійний проект Олександра Клименка і Софії 
Атлантової (Київ. Україна) 

�� ХОРИ ЛЕВАДА і ОРІОН (УМА) ТОРОНТО під 
мист. кер. маестра Ігора Магеги запрошують українську 
громаду на КОНЦЕРТ присвячений 100-річчю 
ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. 
В неділю, 11 листопада 2018р. о год. 3:00 поп. в Plast 
Huculak Centre, 516 The Kingsway, Торонто. Участь беруть: 
Ігор Козак, Офіцер Збройних Сил Канади, Театр Заграва, 
солісти Міра Соловяненко, Ігор і Андріяна Артемяк, 
музичний камерний ансамбль. Просимо підтримати цю 
історичну дату своєю присутністю! 

 Офіційне відкриття: неділя, 4 листопада  2018р. в 2 
год. пп. Виставка триватиме від 4 до 30 листопада 2018р. 
   * * *

 Прийдіть і зі Сестрами наслідуймо її приклад! 

 День адорації, подяки, посту, мовчання, моління за 
зцілення і різні потреби. Бл. Йосафата черпала силу у стіп 
Евхаристійного Ісуса де молилася годинами. Нагода до 
Сповіди по-обіді  від  3:30г.  до  6:00г.   

 За детальним розкладом просим телефонувати
   905-279-9387

 Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії, 5 
Austin Terrace, Toronto, ON запрошують Вас до  каплиці у 
вівторок, 20 листопада, 2018 від 9-ої год. ранку. 

   * * *

 Blessed Josaphata spent much time in the presence of 
the Eucharistic Lord.  Come and unite with us in a day of 
adoration, thanksgiving, fasting, silence and prayer for: 
vocations, healing and other needs. 

 Invited guests: Ihor Kozak, officer of the Canadian Armed 
Forces, Zahrava Theatre, soloists Mira Solovianenko, Ihor and 
Andriana Artemiak, Musical Chamber Ensemble. Please support 
this important historical date!  

   * * *

   * * *
 ТHE LEVADA and ORION CHOIRS (YMA) 
TORONTO under the art. dir. of maestro Ihor Maheha invite the 
Ukrainian community to a CONCERT commemorating the 100th 
ANNIVERSARY OF THE LIBERATION MOVEMENT OF 
UKRAINE (1918-2018) on Sunday November 11 2018 at 
3:00pm at the PLAST Huculak Centre, 516 The Kingsway, 
Toronto.  

   * * *

 Tickets: 416-419-8278, 416-233-8700,  at door.           

 Break for Jesus 2019 Catechetical Camp: March 10-
16, 2019. Attention children in grades 3-8! NEW online 
application process this year starts Sunday November 11 at 
2pm. Go to , or the Registration tab at the �Z�Z�Z���E���M���F�D���U�H�J�L�V�W�H�U
top of the b4j.ca homepage.  Code required: B4J2019 (case 
sensitive). Registration will close when we reach the maximum 
number of participants. The program is bilingual. Space is 
limited, so please register quickly.
Break for Jesus 2019 – Attention Teens: If you are in 
grades 10-12 or older and are interested in being a 
counselor for this year's camp, please visit  www.B4J.ca
and register by November 15, 2018. Both English and 
Ukrainian speaking counselors are needed.

 �� ��Dear art lovers, the Ukrainian Canadian Art Foundation
cordially invites You to the opening of the fundraising��  
exhibition��"Icons on AMMO Boxes: Art That Saves Lives"
 A Charity Art Project by Oleksandr Klymenko and Sophia 
Atlantova (Kyiv, Ukraine)��
Opening reception: Sunday, November 4, 2018, at 2 pm
 Exhibition Dates: November 4 - 30, 2018

�� The Sisters Servants of Mary Immaculate, 5 Austin 
Terrace, Toronto, invite you to join them in the chapel on 
Tuesday, November 20, 2018 from 9:00 am.

 From 3:30 pm to 6:00 pm you may receive the 
Sacrament of Reconciliation.

 Please call 905-279-9387 for more details 

ГРОМАДСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ COMMUNITY NEWS

Нехай Господь Винагородить Вас Сторицею!

З таци: $4967,25  зі свічок: $310,25

Щиро дякуємо за Ваші пожертви

З продажі вареників: $310 From varenyky sales:  $310

We thank you for your donations

May Almighty God reward you a hundredfold!

Collections: $4967,25  candles: $310,25
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���%�U�R�N�H�U�D�J�H

о год. 9 вечора

ТЕЛЕВЕЗІЙНА

на OMNI 1

1-800-КОНТАКТ

УКРАЇНСЬКА

ПРОГРАМА

Що суботи

вівторок о год. 7 вечора 

Повт. у неділю, 

о год. 8 вечора.

о год. 4 по пол., 

та у п’ятницю 

www.kontakt.ca
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Osteopath & Registered Massage 
Therapist

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

Oleksandr Klymenko DOMP, RMT

    Cell: 647-868-4872    Bus: 905-822-6900

  Ніна Качур     ninakachur@royallepage.ca   

www.mydreamgtahome.ca

1654 Lakeshore Rd. W., Mississauga

�)�8�/�/ �<���/�,�&�(�1�&�(�'���$�1�'���,�1�6�8�5�(�'

Yuriy Halko                   
647-470-1107

qualityagebuild@gmail.com

�8�Q�G�H�U�S�L�Q�Q�L�Q�J

�&�R�Q�F�U�H�W�H

�/�D�U�J�H���	���6�P�D�O�O���(�[�F�D�Y�D�W�L�R�Q�V

�)�R�R�W�L�Q�J

�: �D�W�H�U�S�U�R�R�I�L�Q�J

�'�U�D�L�Q�V

�%�O�R�F�N���)�R�X�Q�G�D�W�L�R�Q�V

QUALITY AGE BUILD

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

�2�N�V�D�Q�D
B R A T K O V

Ùèðî âñ³ì äÿêóþ çà 16 
ðîê³â ñï³âïðàö³ ñôåð³ 
íåðóõîìîñò³!

416-629-8661

REAL ESTATE 
AGENT

dana.horoszczak@gmail.com

 3265 Bloor St W,                                                 ������������������������
 Etobicoke, ON M8X 1E2                 �I�D�L�U�J�U�R�R�P�#�K�R�W�P�D�L�O���F�R�P

�� �1�D�W�
�V���)�D�L�U�*�U�R�R�P�������3�H�W���*�U�R�R�P�L�Q�J
���1�D�W�D�O�L�\�D���.�U�D�V�L�\ - Owner
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