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+ + + Загальна Інформація + + +  
Свята Літургія – що-неділі і по святах о год. 9:30 рано.  
Вечірня – щосуботи о год 5:00 ввеч., і напередодні великих свят о год. 6:30 ввеч.  
Сповідь: Ісповідувати свої гріхи можна в Таїнстві Покаяння кожної неділі, чи свята 
перед Літургією (від 9:00 до 9:30 зранку), або перед чи після Вечірньої Служби 
напередодні неділі чи свята. А також в будь-який інший день за домовленістю із 
священиком.  
Святе Причастя: Причащатись Святих Таїнств Христових за Літургією потрібно як 
найчастіше, попередньо ісповідувавши свої гріхи в Таїнстві Покаяння і належно 
приготовившись до Причастя через виконання Молитовного Правила. За додатковими 
поясненнями, будь-ласка, звертайтесь до настоятеля в будь-який час  
Подавання Записок “За Здоров’я” і “За Упокой”: Ви завжди можете подати записки з 
іменами ваших сродників і помолитись за їх здоров’я і благополуччя чи за упокій 
померших під час Літургії. Запишіть імена і передайте до Вівтаря перед Літургією для 
попереднього поминання імен спочатку за Проскомидією а потім і за Літургією.  
Церковні Треби: Ви завжди можете замовити Треби: Молебні, Панахиди, Освячення, 
Хрещення, Вінчання, Похорон тощо, попередньо домовившись із священиком про час і 
місце. Якщо вам потрібна додаткова інформація відносно Церковних Треб і їх 
призначення, звертайтесь до настоятеля за поясненями.  

+ + + General Information + + +  
The Divine Liturgy is served on Sundays and on Feast Days at 9:30 AM  
Vespers is served at 5:00 P.M. on Saturdays and 6:30 on the eve оf feasts  
Confession: You may always confess your sins in the Holy Mystery of Repentance before 
Liturgy on Sundays or Feast Days (between 9:00 - 9:30 AM), as well as before or after 
Vespers the evening before Liturgy. You may also arrange to confess your sins on any other 
day by appointment with the parish priest.  
Holy Communion: Orthodox Christians are encouraged to receive Holy Communion as often 
as possible, after having prepared themselves by fulfilling the prayer rule, fasting, and 
confession. For additional information about receiving Communion ask your parish priest. 
According to our pious Orthodox tradition we approach for the Holy Mysteries regularly and 
often, for the forgiveness of our sins and the healing of our spiritual and physical illnesses.  
Prayers “For Health” and “For Repose”: You can always request of the church prayers for 
health or for the repose of the departed by writing down their names and passing this list to the 
Altar before Liturgy for commemoration at the Proskomedia and during the Liturgy.  
Special Services: In time of special needs you can always request special services, such as: 
Service of Thanksgiving; Requiem/Panahyda for the departed; Blessings; Baptism; Wedding; 
Funeral, House Blessings, and other services by appointment with your parish priest. For 
additional information regarding Special Church Services and what they are for, please 
contact your parish priest. 

Nativity of St. John the Baptist, tropar, tone 4: 
O Prophet and Forerunner of the coming of Christ, all we who honour you 
with love are at a loss to praise you worthily. For the barrenness of your 
mother and the silence of your father have been ended by your glorious and 
honourable nativity, and the incarnation of the Son of God is preached to the 
world. 

Різдво Св. Івана Хрестителя, тропар, голос 4: 
Пророче і Предтече пришестя Христового, ми не в силі достойно 
прославляти тебе, що з любов’ю тебе шануємо. Бо неплідність матері і 
батьківська безгласність розрішилися славним і чесним твоїм різдвом і 
воплочення Сина Божого світові проповідується.



Financial Support for our Parish.  
Successful Parishes are financially healthy because their members practice 
proportional giving. In this way those who enjoy a higher income give more, those 
with a lower income give less. We encourage all our parishioners and adherents to 
commit to a program of proportional giving by donating a minimum of 2.5% of their 
annual gross income—one hour of work per 40 hour work week—to the parish. 
Unless your income is near or below the poverty line please consider giving 2.5% of 
your gross income to St. John’s whether as a lump sum, in 12 monthly installments, or 
52 weekly installments. This is a total amount, including all types of donations—for 
membership, in memoriam, koliada, etc. We encourage our parishioners to submit 
their donations using post-dated cheques, or to make use of our PAR program. Let us 
show our love for God by giving back to Him a portion of what He has given to us!  

How much is a 2.5% donation? Скільки пожертва 2.5% встановляє?  
 If I make/якщо заробляю:   My donation would be/моя пожертва буде:  
 $20,000 annually    $500 per year or $41.66 per month  
 $30,000 річно     $750 річно або $62.50 місячно  
 $40,000 annually    $1,000 per year or $83.33 per month  
 $50,000 річно     $1,250 річно або $104 місячно  
 $60,000 annually    $1,500 per year or $125 per month  
 $75,000 річно     $1,875 річно або $156.25 місячно  
 $100,000 annually    $2,500 per year or $208.33 per month  

Фінансова Підтримка для Парафії.  
Успішні Парафіяльні Громади досягають фінансову стабільність через те, що 
їхні парафіяни й прихожани складають свої пожертви пропорційно до своєї 
зарплати. Таким чином, ті, що більше заробляють, жертвують більше, і ті, що 
менше заробляють, менше жертвують. Заохочуємо всіх парафіян і прихожань 
починати особисту програму пропорційної жертвенності, жертвуючи 2.5% із 
загального прибутку—одна година праці через тиждень—нашій парафії. Якщо 
Ваш загальний прибуток не є близько або під загальноприйнятним рівень 
убогості, просимо Вас молитовно міркуватися, чи не могли б жертвувати 2.5% із 
загального прибутку до нашої дорогої парафії, або одинм чеком, або потрошки 
кожного місяця або кожного тижня. Загальна сума включає всі пожертви—за 
членство, поминальні, коляда тощо. Заохочуємо парафіян користуватися пост-
датованими чеками, або користуватия з нашою програмою “PAR” (Заздалегідь 
Одобрені Пожертви). Покажуємо нашу любов Богові, віддаючи Йому частину 
того добра чим Він нас поблагословив!  

Love Christ! Love the Church! Love each other!  
Полюбімо Христа! Полюбімо Церкву! Полюбімо один одного!  

July 2019 A.D. 
Glory to Jesus Christ!  Glory forever! 

We welcome all our parishioners and guests, and invite everyone to actively 
participate in the Divine Liturgy by singing along with the choir, reading and/or 
singing the creed, the Lord’s prayer, the prayer before communion, etc. 

Sunday, July 7th - 3rd Sunday after Pentecost, Nativity of St. John the Baptist. 
Tone 2. Rm. 5: 1-10, 13:11 - 14:4; Mt. 6: 22-33, Lk. 1: 1-25, 57-68, 76, 80. The 
Liturgy will be served at 9:30 AM. Following the Liturgy we invite everyone to the 
Fellowship Room under the Church for coffee and snacks.  We extend prayerful best 
wishes to all our parishioners named John on the occasion of their name day.  May the 
Lord bless you abundantly!  Many years - Mnohaya Lita! 

Monday, the 8th - Our regular monthly parish council meeting will be held at 7 PM in 
the Fellowship Room under the Church.  All parishioners are welcome to attend. 

From the 8th through the 20th of July inclusive Fr. Bohdan will be teaching music, 
Ukrainian culture, and religion at All Saints Ukrainian Orthodox Camp in Emlenton, 
Pennsylvania, USA. Should you require immediate pastoral care during this time 
please call either Fr. Petro Anhel at 1.905.715.0105, or Fr. Lubomyr Hluchaniuk at 
1.905.807.5433.  

Friday, the 12th - Ss. Peter and Paul, the Leaders of the Apostles.  II Cor. 11: 21 - 
12:9; Mt. 16: 13-19. Due to Fr. Bohdan’s absence the Liturgy will not be served here 
in Oshawa today.  We encourage all our parishioners to attend the Liturgy at St. 
Michael the Archangel Church, 721 Simcoe Rd. in Bradford, beginning at 10 AM.  
Prayerful best wishes are extended to all parishioners named Peter or Paul.  Many 
years!  Mnohaya Lita! 

Saturday, the 13th - Great Vespers is cancelled this evening. 

Sunday, the 14th - 4th Sunday after Pentecost. Tone 3. Rm. 6: 18-23; Mt. 8: 5-13.  
Holy Unmercenaries Cosmas and Damian. We welcome Fr. Charles Baxter, who will 
celebrate the Liturgy here this morning at 9:30 AM.   

Saturday, the 20th - Great Vespers will be served at 5 PM. 

Sunday, the 21st - 5th Sunday after Pentecost. Tone 4. Rm. 10: 1-10; Mt. 8: 28-9:1.  
Great Martyr Procopius. The Liturgy will be served at 9:30 AM. 

Saturday, the 27th - Great Vespers will be served at 5 PM. 



Липень  2019 р.Б. 
 Слава Ісусу Христу!  Слава на віки! 

Заохочуємо всіх вірних до активної участі у Св. Літургії.  Запрошуємо всіх 
співати разом з хористами, і ми всі повинні разом співати або читати вголос 
“Вірую,” “Отче наш,” молитву перед причастям тощо.   

Неділя, 7-го - 3-я неділя по П’ятидесятниці, Різдва Св. Івана Хрестителя.  
Голос 2. Рм. 5: 1-10, 13:11 - 14:4; Мт. 6: 22-33, Лк. 1: 1-25, 57-68, 76, 80.  
Відслужимо Св. Літургію о год. 9:30 рано. Після Літургії запрошуємо всіх 
присутніх до кімнати “Зустріч” під церквою на каву, перекуски, та співдружжя.  З 
нагоди тезоіменитства бажаємо всім Іванам нашої парафії щастя, здоров’я, та 
Многих і Благих літ!  Спаси Вас, Господи! 

Понеділок, 8-го - Місячні збори нашого парафіяльного заряду відбудуться о год. 
7-ій вечером у кімнаті “Зустріч” під церквою. Всі парафіяни запрошені до участі. 

Від 8-го по 20-го липня включно о. Богдан викладатиме музику та релігію на 
Українському Православному таборі Всіх Святих у Емлентон, Пенсилванія, 
США. У випадку наглої пасторальної потреби просимо Вас дзвонити до о. Петра 
Ангела на число телефон 1.905.715.0105 або о. Любомира Глуханюка на число 
телефон 1.905.807.5433.  

П’ятниця, 12-го - Свв. Первоверховних Апостолів Петра й Павла.  II Кор. 11: 
21 - 12:9; Мт. 16: 13-19.  Через відсутність о. Богдана не будемо служити Св. 
Літургію тут у Св. Івана сьогодні.  Всі парафіяни запрошені до участі у Св. 
Літургії в церкві Св. Архистратиги Михаїла при 721 Simcoe Rd. у Брадфорд, о 
год. 10-ій рано. З нагоди тезоіменитства бажаємо всім Петрам і Павлам нашої 
парафії щастя, здоров’я, та многая й благая літа! 

Субота, 13-го - Велика Вечірня відкликана сьогодні. 

Неділя, 14-го - 4-а неділя після П’ятидесятниці.  Голос 3. Рм. 6: 18-23; Мт. 8: 
5-13.  Свв. Безсрібників Кузьми й Дем’яна.  Вітаємо о. Чарлза Бакстера, який 
буде служити Св. Літургію сьогодні о год. 9:30 рано.  

Субота, 20-го - Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по обіді. 

Неділя, 21-го - 5-а неділя після П’ятидесятниці.  Голос 4. Рм. 10: 1-10; Мт. 8: 
28 - 9:1.  Вмч. Прокопія. Відслужимо Св. Літургію о год. 9:30 рано. 

Субота, 27-го - Відслужимо Велику Вечірню о год. 5-ій по обіді. 

Memorial Donations: 
In memory of Milfred Stire: 

R. Prentice - $100 
In memory of Peter Kolebniak: 

R. Prentice - $50 
In memory of Stephan Russel: 

V. Sauchanka - $50 
In memory of Brenda Stire-Conley: 

R. Prentice - $50 
In memory of William Kolebniak: 

D. & C. Shewchuk - $50 

Sunday School: 
Anonymous - $80 

Sisterhood: 
J. Dobroshinsky - $50 

Odessa Dancers: 
O. Goreglad - $75 

General: 
Ukrainian Museum of Canada,  

Ontario Branch - $100 
Propersoft Inc. - $300 

Building/Renovation Fund: 
Rayka Tzerovska - $100 

Extraordinary Parish Donations, June 2019 
Íàäçâè÷àéí³ Ïàðàô³ÿëüí³ Ïîæåðòâè, ÷åðâåíü 2019

During the month of June 33 parishioners registered with the PAR Program donated a 
total of $4,732 to cover the Church Expenses, and donations made through the church 
office were $5,010.60. for a total of $9,742.60. 

During the month of June 10 Parishioners registered with the PAR Program donated a 
total of $1,405.00 to the Building Fund, and we received a cash donation of $100. 

Total Building/Renovation Fund Donations made up to June 30, 2019: $625,805.58 

Total outstanding pledges yet to be collected for the Building/Renovation Fund: 
$43,129.00 

Щиросердечно дякуємо всім парафіянам і жертводавцям,  
які так щедро підтримують нашу парафію.  

Нехай  Господь Вас щедро поблагословить! 

+ 

We extend most heartfelt thanks to all our parishioners and donors  
who so generously support our parish.   

May the Lord bless you a hundredfold!



Sunday, the 28th - 6th Sunday after Pentecost of the Holy Fathers of the First 
Six Ecumenical Councils. Tone 5. Rm. 12: 6-14, Gal. 1:11-19; Mt. 9: 1-8 Jn. 10: 
1-9.  Holy Equal-to-the-Apostles Great-Prince Vladimir of Kyiv.  The Liturgy will be 
served at 9:30 AM. 
St. Volodymyr Cathedral (400 Bathurst St. in Toronto) will be celebrating their 
patronal feast day on Sunday, July 28th, with a hierarchical Divine Liturgy beginning 
at 9:30 AM, followed by lunch and a program.  The clergy and faithful of the 
Cathedral warmly invite all our parishioners to attend! 
Hall Construction and Parking.  During the construction of our new parish hall 
parking on the west side of the Church will be limited.  While construction is taking 
place please leave the parking spaces to the side of and behind the manse, especially 
those closest to the Church, free for our elderly and infirm parishioners.  Younger 
parishioners may park across the street, or at  the strip mall to the east of the manse, 
especially for Sunday Liturgy.  Thank you! 

Неділя, 28-го - 6-а неділя після П’ятидесятниці, Свв. оо. 6-ох Вселенських 
Соборів  Голос 5. Рм. 12: 6-14, Гал. 1:11-19; Мт. 9: 1-8 Ін. 10: 1-9.  Св. 
Рівноапостольного Князя Володимира Великого. Відслужимо Св. Літургію о 
год. 9:30 рано. 
Катедра Св. Володимира (400 Bathurst St.) у Торонто святкуватиме храмовий 
празник в неділю. 28-го липня.  Архиєрейська Св. Літургія починається о год.   
9:30 рано, опісля - обід з мистецькою програмою.  Духовенства й вірні катедри 
щиросердечно запрошують всіх наших парафіян до участі! 
Споруда нового залу й паркування.  Під час будови нового парафіяльного 
залу площа на західній стороні церкви не буде доступна для паркування.  
Просимо, щоби всі здорові й молоді парафіяни паркували або через Блур вул. 
на північній стороні, або у торгівельному центрі на сході від церкви, щоби 
площа на східній стороні, ближче до храму, була вільна для старших і немічних 
парафіян, зокрема в неділю рано. Дякуємо! 

Міркування Настоятеля 
На кожній Божественній Літургії ми молимося за «успіх у житті й вірі і 
духовному розумінні». У нас є прекрасна парафія, з щедрими, відданими і 
побожними парафіянами. Але все завжди може бути краще. Що ми можемо 
робити, щоб зробити нашу хорошу парафію ще кращою? 
1. Вірно дотримуватися регулярне, щоденне правило особистої молитви. 
2. Відвідуйте богослужіння якнайчастіше. Наша загальна позиція повинна 

бути "якщо я не маю більш важливого християнського обов'язку виконувати, 
я буду відвідувати служби в Церкві, якщо я фізично спроможний”. 

3. Плекати нових членів. Було б красиво бачити всіх наших дітей, як закінчать 
освіту й увійшли до робочої сили, офіційно стали зареєстрованими членами; 
для неправославних, які одружуються на наших дітей, щоб стати членами 
нашої Православної Церкви; і заохочувати друзів і родичів, які не є 
православними, щоб відвідали нас і познайомилися з нашою вірою. 

4. Враховуючи мої таланти, освіту і здібності, зобов'язатися служити в парафії 
одним чи другим способом: служити на парафіяльній раді; співати в хорі або 
служити у вівтарі; працювати з дітьми та молоддю; приєднатися до 
сестрицтва; допомога в господарстві; відвідування хворих і немічних тощо. 

Подумаєм про вищеподане під час літа . . .

Pastoral Musings 
At every Divine Liturgy we pray for “growth in life and faith and spiritual 
understanding” for all members of the Church.  We have a beautiful parish, with 
generous, dedicated, and pious parishioners.  But things can always be better.  What 
can we do to make our good parish even better? 
1. Have a regular, daily rule of personal prayer which we observe faithfully. 
2. Attend liturgical services as frequently as possible.  Our default position should 

be “unless I have a more important Christian duty to perform, I will attend the 
services in Church if I am physically able to do so.” 

3. Cultivate new members. It would be beautiful to see all our young people, once 
they have completed their education and entered the work force, officially 
become registered members; for the non-Orthodox who marry our children to 
become members of our Orthodox Church; and to encourage friends and family 
who aren’t Orthodox to visit us and explore our faith. 

4. Taking into account my talents, education, and abilities, to commit to (at least) 
one ministry or service in the parish: to serve on parish council; to sing in the 
choir or serve in the altar; to work with children and youth; join the sisterhood; 
help with maintenance, visit the sick and infirm, etc. 

Something to think about over the summer. . . 


