
   ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ 
Запрошуємо всіх парафіян та гостей після 

Божественної Літургії завітати до церковної 

залі на каву та солодке, подаватимуть 

членкині ЛУКЖК. 
 

В цю неділю, 2 лютого, святкуємо Свято 

Стрітення Господа Нашого Ісуса Христа 

(Григорянський календар) благословення 

свічок відбудеться під час кожної  Св. Літургії. 
 

Свято Стрітення. Ця подія, коли святі Симеон 

і Анна зустріли у храмі принесеного Божою 

Матір`ю та Йосифом  Немовля Христа і 

прославили Його, називається святом 

Стрітення Господнього, тобто зустрічі 

Господа. Коли Ісусу Христу виповнилося 40 

днів Пресвята Діва Марія та Її Обручник - св. 

Йосиф принесли Його до Єрусалимського 

храму. Від часу порятунку ізраїльських 

первістків від загибелі в ніч виходу вибраного 

народу (а також тих багатьох іноплемінників, 

які приєдналися до нього) з Єгипту кожного 

новонародженого первістка чоловічої статі 

приносили до Святилища для представлення 

перед Господом. При цьому батьки приносили 

в жертву однолітнього агнця і молодого голуба 

або горлицю. Якщо не було можливості 

принести агнця, приносили два голуба або дві 

горлиці. Коли Преблагословенна прийшла до 

храму разом із Йосифом і маленьким Ісусом, 

туди ж навідався праведний старець 

Симеон. Йому було дано Господнє 

одкровення, що він не помре до тих пір, аж 

поки не побачить Спасителя. Симеон взяв 

Його на руки, воздав хвалу Богу і промовив: 

„Зараз відпускаєш ти раба Свого, Господи, як 

Ти і обіцяв, з радісним духом. Ось, очі мої 

побачили Спасителя, Якого Ти поставив 

перед лицем всіх племен земних. Це - Світ 

для освічення язичників, це – Слава для 

народу Твого Ізраіля” (Лк.2:29-32). Там же, у 

храмі, була того дня й Анна Пророчиця. Вона 

також дарувала своє благословення Сину 

Божому і "говорила про Нього всім, хто [свого 

спасіння та] визволення Єрусалиму чекав" 

(Лк.2:38). Важливим жестом цього дня  у святі 

є освячення свічок. Як свічка дає світло та 

тепло, так  кожен із нас повинен бути носієм 

Божого світла в цьому світі, маємо бути 

християнами не за назвою, не на словах, а 

ділами, достойними цього високого звання. 

РОДИНА В МОЛИТВІ в українській 

мові для всіх бажаючих відбудеться 

в нашому храмі в п’ятницю, 7 лютого: 

6:30 вечора - Вервиця, 7:00 веч. – Св. 

Літургія, Молитви. Запрошуємо всіх. 
 

Концерт “Всеношна” Артема Веделя -  

субота, 29-го лютого 2020 р., 7:30 веч.  Хор 

Церкви св. Вмуч. Димитрія і MUSICUS 

BORTNIANSKII, Мирон Максимів, диригент. 

Добровільні датки. Церква св. Вмуч. Димитрія, 

135 La Rose Ave., Weston. Щира подяка 

Українській Кредитовій Спілці (УКС) за 

спонсорство. 
 

Свято-Димитрівська Група «Спільнота»:  

- організовує Табір «Моя Віра» для 

хлопців та дівчат 2006-2010 року 

народження - 21-23 лютого 2020 року в 

Анкестир в реколекційному центрі Сестер 

Служебниць «Гора Марії». Більше інформації 

на сторінці спільноти у фейсбуці.; 

- шукає добродіїв, які б 

пожертвували намети: нові або в доброму 

стані. Якщо хочете пожертвувати ці намети, - 

просимо повідомити Аманду написавши 

електронне повідомлення на 416-826-3021. 

Надіємось отримати 5 наметів до 20 лютого. 

Заздалегідь вдячні за підтримку та щедрість. 

 
Посвідки із переліком ваших пожертв за 2019 

рік (income tax), можна підібрати в цю неділю в 

церковній залі. Можемо, у разі вашої згоди, 

переслати цю посвідку на вашу електронну 

пошту. 

 
Пригадування! Якщо ви хочете отримати від 

парафії рекомендаційного листа, засвідчення 

вашої особи на вироблення паспорта – ви 

повинні офіційно записатися до парафії. Щоб 

записатися до парафії потрібно виповнити 

певну форму, яку можна знайти в церковній 

крамниці в притворі храму (неділя) або 

зголоcившись до церковної канцелярії 

протягом робочого тижня від 9:00 ранку до 

4:00 по пол. (понеділок-п`ятниця). 

Легально, але неправильно. Просто те, що 

щось робиться законно, не означає, що це не 

гріх. Нещодавно уряд перейшов до того, щоб 

значно спростити самогубство. Ми знаємо, що 

лікарень та будинків престарілих недостатньо, 

і у нас немає навіть половини необхідних ліжок 

для паліативної допомоги, але чи це привід 

для сприяння самогубству? Просто 

додатковий податок на наших мільярдерів 

легко покриє витрати. Сконтактуйтеся зі своїм 

депутатом федерального парламенту та 

закликайте їх проголосувати проти будь-якого 

розширення самогубства, що надається, та 

розширити догляд за хворими. Також 

медичних працівників не слід змушувати брати 

участь у самогубстві. "НЕ вбий" стосується всіх 

нас. 

 

Парафіяльна Кухня. Потребуємо 

допомоги в цей понеділок та 

вівторок. Вареники будуть на 

продаж у вівторок. 

 

Просимо зазначитиу у своєму календарі 

наступні парафіяльні заходи: Вечір Бінґа 

(Жіноче Коло) – 8 лютого, Вечеря «Варенники» 

(Явір) – 22 лютого, Передподружні науки – 28 

лютого-1 березня (щоб записатися або 

отримати більше інформації звертайтеся на 

електр. адресу saintdmarriageprep@gmail.com 

або вишліть повідомлення на 416-826-3021), 

Всеночна у виконанні нашого парафіяльного 

хору – 29 лютого, Чайок «Весняні Квіти» 

(ЛУКЖК) - 22 березня, Ярмарок вживаних та 

нових речей – 27-28 березня, Парафіяльне 

Свяченне – 26 квітня, Показ Моди (Клуб Ля 

Роуз) – 3 травня, Перше Урочисте Причастя та 

День Мами – 10 травня, День Батька – 21 

червня.  

 

Сорокоусти – молитви за усопших рідних, 

друзів, знайомих. Ці молитви розпочнуться в 

п'ятницю, 28 лютого після Служби 

Ранішосвячених Дарів, і які будемо служити 

під час Великого Посту. В цю неділю, 2 

лютого, є конверти із вашою пожертвою 

на сорокоусти. Будемо поминати в молитві  

імена тих померших, за яких їх рідні просять 

про молитву.  

 

Стипендійний фонд о. Івана Татарина при 

нашій парафії. Повідомляємо всіх студентів у 

нашій парафії, що можна подаватися на цю 

стипендію ($5,000.00). Відвідайте нашу 

парафіяльну електронну сторінку 

www.stdemetriuschurch.сa, де знайдете більше 

інформації та форму, яку потрібно виповнити. 

Подаватися можна до 5 квітня. 

 

Психічне здоров'я & церква - Шляхи 

попереду: пошук шляху після раптової 

втрати - розмова з Алексом Шендельманом з 

“The Distress Centre”, вівторок, 4 лютого о 7:00 

веч. в парафіяльній залі. Теми включають: 

Ознайомлення з травмою горя, Вплив травми і 

горя, Ускладнення, Що допомагає при 

скорботі, Як ми можемо допомогти іншим. 

Після розмови, з Алексом можна буде 

поспілкуватися, хто потребує негайної 



підтримки. Група підтримки однолітків для 

чоловіків - о. Богдан та піддиякон Шон 

Голдман будуть ведучими цієї групи, 

починаючи з вівторка, 11 лютого о 19:00. Усі 

бажаючі можуть звернутися до о. Богдана або 

піддиякона Шона через церковну канцелярію. 

Це буде закрита група, і учасники повинні 

зареєструватися заздалегідь. 

Душпастирські відвідини з 

Йорданською Водою. З свяченою 

водою і хрестом священик відвідує 

оселі своїх парафіян, окроплює їхні оселі, і 

таким чином, розповсюджує благословення і 

освячення, почавши з храму Божого, на всіх 

дітей Церкви Христової.  Якщо бажаєте, щоб 

священик відвідав ваш дім з Йорданськими 

відвідинами, просимо зголоситися 

безпосередньо до священика або задзвоніть 

до церковної канцелярії 416-244-5333.  

 

Конверти для пожертв, Парафіяльний 

Церковний Календар на 2020 р. можна 

підібрати протягом робочого тижня, завітавши 

до церковної канцелярії.  

 

Просимо молитися за всіх хворих 

немічних, страждаючих в нашій парафії.  

Якщо Ви хочете, щоб священик відвідав Вас з 

Найсвятішими Тайнами, просимо зголоситися 

до церковної канцелярії 416-244-5333. 
 

Єпархіяльні курси підготовки до Святої 

Тайни Подружжя (2020 р.) відбудуться в 

суботу, 7 березня від 8:00 рано до 5:30 веч. в 

парафії Св. Йосифа в Оквіл. Реєстрація  - 

елект. пошта admin@sjucc.ca, оплата в 

церковній канцелярії парафії Св. Йосифа. 

 

Лицарі Колумба ім. Слуги Божого Андрея 

Шептицького  запрошують 2 лютого, поч. 4:30 

по пол., вечеря 6:30 веч. до своєї Домівки (195 

Park Lawn Rd) на спільний перегляд фінальної 

гри сезону з професійного американського 

футболу «Супер Кубок». Квитки: $35 дорослі, 

$25 cтуденти (13-18). Пряма трансляція з 

США. Буфет-перекуска. За квитками 

звертатися до п. Івана Гули 416-259-8932 або 

п. Ярослава Чопіяного 905-847-2417 або п. 

Гарольда Судейко 905-785-8395. 

Щира подяка Робертові Ковалю за пожертву 

картоплі та приправ – будуть добрі варенники, 

та Надії Петрівській за пожертву гарних живих 

квітів, які так гарно прикрасили наш храм. 

Божого Вам благословення. 

 

Щиросердечна подяка наступним 

жертводавцям за їх пожертви: на церковні 

потреби: Алекс та Тула Ґонтар $500.00 в 

пам`ять Софії Шудрак- Ґонтар, Богдан та Люба 

Скліренко $100.00, Лариса Гвоздулич $100.00 

в пам`ять мами Лесі Гвоздулич. Нехай 

вседобрий Господь Бог благословить  

Жертводавців.  

 

За благословенням Адміністратора 

Торонтонської Єпархії Преосвященного 

Владики Кир Браєна Байди, 8-го березня 2020-

го року Божого, о 4-тій годині по полудні у 

Соборі Успення Пресвятої Богородиці 

відбудеться Подячний Молебень і 

святочний бенкет для Епарха – Емерита 

Торонтонської Єпархії Кир Стефана 

Хміляра. Після Молебeня запрошуємо на 

святочний обід у церковній залі. За квитками 

звертатися за телефоном 905-279-9387. 

 

Просимо помолитися за упокій душі 

єромонаха Мирона Химія, ЧСВВ, який 

старанно виконував ігуменське служіння в 

Монастирі Отців Василіян у Торонто. 

Народився в Алберті, душпастирське служіння 

у багатьох парафіях, наставник новиків та 

ігумен монашої братії в Мондері (Алберта). 

Чин похорону та погребення відбулися 1 

лютого в Мондері. Вічна йому пам`ять!   

Наші найглибші співчуття родині та друзям 

усопшої Лідії Лесик. Нехай Милостивий 

Господь Бог прийме її душу до Свого 

Царювання. Вічная пам`ять! 

 

Ліґа Українців Канади запрошує Вас на 

доповідь в'язня сумління, Олега Сенцова, яка 

відбудеться у неділю, 2 лютого о 6:00 веч. в 

Олд Милл, Гамбер Рум (Humber Room). Квитки 

можна придбати при вході ($20/квиток). Дохід 

події буде спрямований на Фонд "Приятелі 

Збройних Сил України" FUDF Fund. 

В неділю, 9 лютого, о 1:00 год. по полудні 

у  соборі Святої Покрови, 33 Leeds St., Toronto 

відбудеться Ювілейний Концерт за участю 

солістів гурту «СОКОЛИ», народних артистів 

України Марії  Шалайкевич і Михайла 

Мацялка, а також  заслуженого артиста 

України, співака, композитора Володимира 

Вермінського та хорів «ЛЕВАДА» i «ОРІОН» 

(YMA) TORONTO (керівник і диригент Ігор 

Магега).  Квитки при вході $20.00. Просимо 

чисельно підтримати земляків з України i 

місцевих колективів. 

Міжнародна Організація Українських 

Громад «Четверта Хвиля» запрошує на 

святкову зустріч з нагоди 15-ліття 

організації  «Україна нас єднає». Неділя, 9 

лютого 2020 року, поч. 3: 00 по пол. Адреса: 15 

Canmotor Ave., Toronto, ON M8Z 4E4 - 

Ресторан «Золотий Лев». Квитки можна 

придбати в ресторані «Золотий Лев» або на 

веб-сайті  https://www.4th-wave.org. 

Намірення: 2 до 9 лютого 

Неділя  
8:30 рано (зд)Стефан Ониськів Група «Пироги»  

10:00 рано (зд)Розалія Василенко  
 19-ті уродини Батьки 
 (зд)Лю Папаяніс Група «Пироги» 
11:00 рано Св. Літургія (УКОО)   
11:30 рано За зцілення душі і тіла,  зіслання 
Святого Духа, Божу любов і милосердя, добре 
й благоговійне життя для Юлії та Давида, 
Христини та Стефана,  Миколи, Данила, Олі та 
всіх нас.  Родина Кравченко Син з родиною  
 (зд)Андрій Гергерт Друзі 
 +Віра Щудло М. Хомин 
 +Деметріо Родина 
Понеділок  
8:30 рано  (+п)Василь Двулят та померлі з 
родини: Григорій, Анна, Катерина, Василь, 
Стефа, Ольга, Наталка, Едик, Стефан, 
Марійка, Михайло Я. Двулят 
5:30 веч. Св. Літургія  
Вівторок  
8:30 рано +Зенон та Ліда Бобовник  Родина  

(+п)Володимир, Марія, Зенон, Ярослав та всі 

померлі з родини Наконечних    І. Деревецька 

5:30 веч. Св. Літургія 

Середа  
8:30 рано (зд)Андрій Логаза 
8:30 рано Рез.: Св. Літургія 
5:30 веч. (+п)Марія 40-ий день 
Четвер  
8:30 рано  (+п)Леся   Родина Довганик 
5:30 веч. (+п)Лев Йосиф Перфецький Родина 
П’ятниця  
8:30 рано  Св. Літургія  
6:30 веч. Родина в Молитві: 
Вервиця, Св. Літургія, Молитви 
Субота  
8:30 рано Св. Літургія  
5:00 веч.(+п)Антоній Семанишин Родина 
 +Юрій Кульчицький Родина Кривоніс  
Неділя   
8:30 рано (+п)Кларенс та Аліс Деров   
  Родина Федорович 
10:00 рано (+п)Ярослав Великопольський 
  Л. Зісер 
11:00 рано Св. Літургія (УКОО)   
11:30 рано (зд)Іван Боднар (уродини) Родина 
 (+п)Теодор та Катерина Кочмар   
  Син Ґреґ/Родина Кочмар 
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