ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ
Запрошуємо всіх парафіян та гостей після
Божественної Літургії завітати до церковної
залі на каву та солодке.
Неділя Блудного Сина. Свята Церква,
готуючи нас до Великого посту, вказала на
перший крок до навернення у притчі про
митаря і фарисея — це покора. А цієї неділі
вона, наводячи притчу про блудного сина,
вчить, як виглядає повернення до Бога в
практиці. А де покора і скруха серця, там
відкрита дорога до Божого милосердя. Знавці
Святого Письма називають притчу про
блудного сина перлиною серед усіх притч.
Вона має глибокоморальний зміст, а її
драматична історія вічно повторюється в
серцях тисяч і мільйонів душ у цілому світі.
Блудний син — це символ кожної грішної душі.
За допомогою цієї притчі переконуємося, що
ніщо земне не може заспокоїти наше бажання
щастя. Правдиве щастя і спокій тільки там, де
Господь Бог, наш люблячий Батько. Деякі
учителі духовного життя називають цю оповідь
притчею про Божу любов. Кожний, хто через
гріх залишає Бога й шукає щастя поза Ним,
рано чи пізно буде змушений сказати собі
разом із блудним сином: "Встану та й піду до
батька мого" (Лк. 15, 18), — та промовляти
разом зі святим Августином, що довгі літа був
блудним сином: "Неспокійне наше серце,
Боже, доки не спочине в Тобі".
о. Юліян Катрій, ЧСВВ «Пізнай свій обряд»

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
телефонічне повідомлення на 416-826-3021.
Надіємось отримати 5 наметів до 20 лютого.
Заздалегідь вдячні за підтримку та щедрість.
Лицарі Колумба ім. Слуги Божого Андрея
Шептицького
запрошують
мужчин
на
реколекції до Анкестиру: - 21-23 лютого в анг.
мові,
які
буде
проводити
о.
Антон
Шимигальський. Просимо зголошуватися до п.
Володимира Денишина на 905-275-6199 або
wdenyszyn@yahoo.com Ціна $175.
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).

Парафіяльна Кухня. Потребуємо допомоги
в цей понеділок та вівторок. Вареники
будуть на продаж у вівторок.
Просимо зазначитиу у своєму календарі
наступні
парафіяльні
заходи:
Вечеря
«Вареники» (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 Свячене – 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 неділю, 2 лютого,
була 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.
Душпастирські відвідини з Йорданською
Водою. Це останній тиждень цих відвідин
(до 15 лютого). Якщо бажаєте, щоб священик

відвідав ваш дім з Йорданськими
відвідинами, просимо зголоситися
безпосередньо до священика або
задзвоніть до церковної канцелярії 416-2445333.
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.
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.
Наші найглибші співчуття родині та друзям
усопших Дарії Гусар, Івана Кузика та
Христини Стеценко, . Нехай Милостивий
Господь Бог прийме їх душі до Свого
Царювання. Вічная пам`ять!

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 $20.00. Просимо
чисельно підтримати земляків з України i
місцевих колективів.
Собор Успення Пресвятої Богородиці (3625
організовує
родинне свято «День Парафіяльної Родини» в
суботу, 29 лютого, з 3:00 по пол. до 7:00 веч.
Розважальна програма для дітей (надувний
замок, живопис на обличчі, шоу з кульками і
багато іншого) та смачна їжа. Вхід для дітей 10$ (діти до 2х років безкоштовно, батьки добровільні датки).

Cawthra

Road,

Mississauga)

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.
Ліґа Українців Канади, Ліґа Українок Канади
та в-во «Гомін України» запрошують Вас на
конференцію у суботу, 22 лютого в Олд Милл
(21 Old Mill Road, Toronto). Відкриє
конференцію
громадсько-політичний
діяч
Андрій Левус з доповіддю «Сучасна ситуація в
Україні» о год. 9:30 зранку. Вступ за
добровільними датками. Обід в Олд Милл за
додаткову оплату $30. У разі виникнення будь-

яких запитань звертайтесь, будь ласка, за
електронною адресою luc@lucorg.com або за
телефоном 416.516.8223.
Спілка Української Молоді в Канаді з нагоди
95-ліття заснування Спілки в Києві
запрошує на бенкет і забаву, які відбудуться в
суботу 29-го лютого 2020 р. о 6:00 веч. в
Українському Культурному Центрі ім. Тараса
Шевченка на вул. 482 Horner Ave. в Етобіко,
Онтаріо. За дальшими інформаціями просимо
звернутися до канцелярії Крайової Управи
СУМ в Торонто, Канада на число 416.537.2007
або електронну адресу ky-canada@cym.org .
ЛІТНЯ ІКОНОПИСНА ШКОЛА УКРАЇНСЬКОГО
КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ - 5-25 ЛИПНЯ
2020 р. Інтенсивна трьохтижнева програма

іконопису і богослов'я ікони, спрямована на
впровадження у світ ікони і отримання першого
досвіду іконописання. Відкрита для усіх
бажаючих спробувати себе у мистецтві
іконопису. Формат Літньої школи особливо
зручний для людей з інших міст та країн.
Програма включає: теоретичні заняття з
богослов'я ікони, практичні заняття з іконопису,
екскурсії до музейних збірок ікон та навчальнопізнавальну поїздку. Зазвичай відбувається
у три перші тижні липня. Запис - до 1 червня
2020 р.. Для більш детальної інформації
завітайте до нас на сайт http://radruzh.org.
Намірення:
9 до 16 лютого
Неділя
8:30 рано (зд)Стефан Ониськів
Родина
(зд)Емілія Гав
(+п)Кларенс та Аліс Деров
Родина Федорович
10:00 рано (зд)Джейн Гриник
Л./Б. Ферис
(+п)Ярослав Великопольський
Л. Зісер
11:00 рано Св. Літургія (УКОО)
11:30 рано (зд)Іван Боднар (уродини) Родина

(+п)Теодор та Катерина Глинний
Син Ґреґ/Родина Кочмар
Понеділок
8:30 рано (+п)Владика Роман, Віра, Василь
Родина
5:30 веч. Св. Літургія
Вівторок
8:30 рано Св. Літургія
5:30 веч. Не служимо Св. Літургії
Середа
8:30 рано (+п)Евгенія, Роман
8:30 рано Рез.: Св. Літургія
5:30 веч. В наміренні Давших
Четвер
8:30 рано Подяка Матері Божій за її покров та
молитви за всіх нас
Родина Кравченко
(+п)Анна 1-ша річ., Степан 18-та річ.,
Феодосія, Анна, Ярослав
Родина
5:30 веч. (+п)Василь Куляса
Родина
П’ятниця
8:30 рано (+п)Стефан, Юстина, Євген Родина
5:30 веч. Св. Літургія
Субота
8:30 рано Боже відроди і оживи в серцях Юлії,
Давида, Христини, Стефана, Миколи, Данила і
Олі і в наших серцях любов до Ісуса і Марії
разом з глибоким духом віри в Євхаристійного
Ісуса в наших кивотах
Родина Кравченко
5:00 веч.(+п)Юліяна Фест
Люба Зісер
+Джон Шевчук 20-та річ. Дружина з родиною
+Юрій Дичок
Родина
Неділя
8:30 рано (зд)Петро Свербивус
Н./Б. Ониськів
10:00 рано (+п)Іван, Дана, Йосип, Катерина
М. Гринюк з родиною
11:00 рано Св. Літургія (УКОО)
11:30 рано (+п)Григорій Довгань 2-га річ.
Родина Довгань/Цідило

5 цитат з Біблії,
щоби підтримати друга в біді
Іноді все, що ми можемо зробити – це
покластися на Боже Cлово, яке виведе нас із
болю та страждань. Напевне, кожен із нас має
друга або знайомого, який страждає у цей

конкретний момент, або проходив тяжкі
випробування у якийсь період свого життя.
Нам буває важко бачити душевний біль цієї
людини, але, на жаль, слова розради вже не
допомагають. У таких випадках найкраще, що
ми можемо зробити – це звернутися за
підтримкою до Слова Божого. У Біблії є дуже
багато розповідей про знедолених і про те, що
Бог завжди приходить розрадити їх. Якщо ви
не знаєте, що робити, щоб утішити друга,
поділіться із ним цими біблійними цитатами!
-А після ваших недовгих страждань Бог
усієї незаслуженої доброти, який покликав вас,
послідовників
Христа,
до
своєї
вічної
слави, довершить ваше навчання. Він зміцнить
вас, зробить вас сильними і утвердить вас.
(1 Пт 5,10).
-Господь зламаносердим близький,
і впокорених духом спасає. (Пс 34,18).
Бо поскільки намножуються в нас терпіння
Христові, так через Христа й потішення наше
намножується. (2 Кор 1,5).
-Це Я вам розповів, щоб мали ви мир у
Мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте
відважні: Я світ переміг! (Йн 16,33).
-Бо теперішнє легке наше горе
достачає для нас у безмірнім багатстві славу
вічної ваги. (2 Кор 4,17).
Переклад: Марта Матвіїв, CREDO за Aleteia
Джерело: CREDO: https://credo.pro/2020/02/255416

