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Настоятель: протоієрей Олексанр Гаркавий
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UPCOMING SERVICES and EVENTS:

Sunday/Неділя – December 18h
Divine Liturgy/ Служба Божа -10 a.m.

Welcome to our Parish!    Щиро вітаємо усіх до нашого Собору!

Divine Liturgy:  Sunday 10:00 a.m. & weekdays 9:30 a.m.
Божествення Літургія: Неділя 10:00 & посеред тижня 9:30 ранку.
Great Vespers Велика Вечірня: 5:30 p.m.
Confessions before and after Vespers and before Divine Liturgy
Сповідь: перед і після Вечірні а також перед Службою Божою.

Please inform Fr. Alexander if you would like your loved one mentioned in prayers.

Якщо ви бажаєти щоб імена ваших рідних та близьких були згадані під час Проскомідії та Служби
Божої, прошу подати мені записку з іменами та з поміткою - За здоров’я чи За упокій  душі.
Записки бажано подавати прийнамі, за 10-15 хв.  До початку Служби Божої.

Отець Олександер

UPCOMING SERVICES and EVENTS in DECEMBER:

Понеділок 19-го грудня/ Monday December 19th
Св. Миколая Чудотворця/St. Nicholas the Wonderworker

Служба Божа/Divine Liturgy- 9: 30 а.m.
Неділя 25-го  грудня/Sunday December 25th

Служба Божа/Divine Liturgy -10 а.m.

COME AND WORSHIP WITH US!!!

http://www.stmarytheprotectress.ca
mailto:alexander_h@shaw.ca


SUN December 18th / грудень  2022
АПОСТОЛ ТА ЄВАНГЕЛІЄ НЕДІЛЬНІ (ряд)

АПОСТОЛ: До ефесян 6:10-17

10 Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його!
11 Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських.
12 Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви,
проти піднебесних духів злоби.
13 Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і, все виконавши, витримати.
14 Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведности,
15 і взувши ноги в готовість Євангелії миру.
16 А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого.
17 Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже.

Epistle:Eph. 6:10:17

10 Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. 11 Put on the whole armor of God, that you may be able
to stand against the [a]wiles of the devil. 12 For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers,
against the rulers of [b]the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 13 Therefore take up
the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
4 Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, 15 and having shod your feet
with the preparation of the gospel of peace; 16 above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery
darts of the wicked one. 17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God;

Євангеліє від Луки  17:12-19

12 І, коли входив до одного села, перестріли Його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека.
13 І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, Наставнику, змилуйсь над нами!
14 І, побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священикам! І сталось, коли вони йшли, то очистились...
15 Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся, і почав гучним голосом славити Бога.
16 І припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку Йому. А то самарянин був...
17 Ісус же промовив у відповідь: Чи не десять очистилось, а дев'ять же де?
18 Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця?
19 І сказав Він йому: Підведися й іди: твоя віра спасла тебе!

GOSPEL: Luke 17:12-19

12 Then as He entered a certain village, there met Him ten men who were lepers, who stood afar off. 13 And they lifted up their
voices and said, “Jesus, Master, have mercy on us!”
14 So when He saw them, He said to them, “Go, show yourselves to the priests.” And so it was that as they went, they were
cleansed.
15 And one of them, when he saw that he was healed, returned, and with a loud voice glorified God, 16 and fell down on his face at
His feet, giving Him thanks. And he was a Samaritan.
17 So Jesus answered and said, “Were there not ten cleansed? But where are the nine? 18 Were there not any found who returned
to give glory to God except this foreigner?” 19 And He said to him, “Arise, go your way. Your faith has made you well.”

CHURCH FINANCES:
December 11: 43 envelopes and $580 collected; $93 for candles.
DONATIONS:
M. Pesclovitch $50.00
Kathy Dobriansky $20.00 in memory of Michael Shewel and donation $120.00
Andrew Gorozhankin Baptism donation $150.00
Daria Zmiyiwsky $200.00
Eugene Hyworon $200.00
Helena Shewel in memory of brother Michael Shewel $200.00
Larissa Solomon in honour of parents Luba & John Ewashko’s 67th wedding anniversary $200.00
Anonymous donation $2,000.00

There are several ways you can continue to support our parish.  You can drop off or mail your weekly offering to the parish office,
sign up for automatic pre-authorized debits or via Interac e-transfer  (please contact Orysia Koster in the office for more information).
Please keep St. Mary the Protectress Cathedral in mind as a beneficiary when making decisions concerning your estate/will.

Sincere thank you to everyone for your generous donations!     Щиро дякуємо всім за щедрі пожертви!



TODAY, SUNDAY – DECEMBER 18th!!!
ST. NICHOLAS VISITATION!!!

СЬОГОДНІ ДО НАС ЗАВІТАЄ СВ. МИКОЛАЙ!!!

Запрошуємо усіх дітей, батьків, парафіян та гостей  прийти та  привітати Св. Миколая !

Батьки приготовляють перекуску.
Наперед усім ДЯКУЄМО!!!

Come and join us in our St. Nicholas Day Celebration!!

СВЯТКУЄМО РІЗДВЯНІ СВЯТА РАЗОМ!

Ласкаво Запрошуємо Всіх, (щоб ми як одна церковна родина) святкувала
разом 3-тий день наших різдвяних свят: `Собор Пресвятої Богородиці’ в

неділю 8-ого січня відразу після Служби Божої! Прозьба: щоб не перевантажити
наших волонтерів просимо щоб кожна родина подарувала одну харчову страву

на обід (достатньо 10 осіб). А Олена забезпечить колекцію надрукованих
колядок! І так будемо разом святкувати наше РІЗДВО!

LET’S CELEBRATE CHRISTMAS TOGETHER:

A Ukrainian Christmas potluck luncheon and caroling is being planned for
January 8th. Everyone is invited to celebrate, as one church family, the 3rd day of
Christmas following the Divine Liturgy. We ask that every family contribute one dish,

which would feed 10 people, for the potluck lunch. Olena will provide a collection of carols for everyone to carol together
following our lunch. And this is how we will celebrate CHRISTMAS!

Contact Ted at 431-279-4965 or Emil at 204-488-2200 for Malanka tickets.




