
День Родини. Просимо нашого вседоброго  

Господа Бога щедрих ласк на усі родини. 

«Дорогі родини! «Ваша домівка є першою і 

найважливішою школою, де ваші діти мають 

навчитися любити Бога і людей. Якою буде 

та школа, таким буде й навчання», – казав 

праведний митрополит Андрей 

(Християнська родина, 13). По-християнськи 

виховуйте дітей, створюйте в сім’ї особливу 

атмосферу спільної молитви – моліться 

разом перед святими іконами, святкуйте 

неділі і свята, беручи участь зі своїми дітьми 

в парафіяльній Божественній Літургії. 

Святкуючи разом, плекайте християнські 

родинні звичаї та традиції, виховуйте в 

дітей християнські погляди на життя та 

розвивайте в них відчуття належності до 

церковної парафіяльної спільноти і свого 

народу.» Із Послання Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 2018 року 

«БОЖЕ СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ» 

 
ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ 

Запрошуємо всіх парафіян та гостей після 

Божественної Літургії завітати до церковної 

залі на смачний сніданок (млинці) від Лицарів 

Колумба, Відділ ім. Митрополита Андрея 

Шептицького. 
 

Церковна канцелярія буде зачинена 17 

лютого.  

Паркування. Ми знаємо, що протягом тижня 

знайти місце для паркування біля церкви може 

бути проблемою. Паркувати авта у суботу та 

неділю можна завжди позаду школи. Зараз ми 

працюємо над планами зробити доступнішими 

місця для паркування. Якщо все піде добре, це 

буде зроблено цього літа. 

З благословення Владики Браєна Байди з 17 

до 19 лютого відбудуться духовні науки 

українською мовою на тему: 

«Християнська родина у сучасному світі» у 

нашій парафії Св. Димитрія. Науки 

провадить єромонах Лонґин Колочек, монах 

Чину Францисканців, виконує служіння 

сотрудника у парафії Марії Цариці Ангелів в 

Ужгороді (УКРАЇНА): 

понеділок, 17 лютого: 
6:30 веч. Молитва та Духовна наука  
вівторок, 18 лютого: 
6:30 веч. Молитва та Духовна наука  
середа, 19 лютого: 
6:30 веч. Молитва та Духовна наука. 
Запрошуємо  всіх. 
 

Великий Піст розпочинається: 

- 24 лютого (Григоріянський календар) 

- 2 березня (Юліянський календар). 

 

В наступну неділю, 23 лютого, 6:00 веч. 

будемо служити Вечірню з Чином 

Прощення (в українській та англійській 

мовах). Заохочуємо взяти участь у цій чудовій 

молитві. 
 

ВЕЛИКЕ ПОВЕЧЕРІЄ з КАНОНОМ АНДРІЯ 

КРИТСЬКОГО (ПОКЛОНИ) в українській мові 

будемо служити  о 7:00 год. вечора: в 

понеділок, 24 лютого, вівторок, 25 лютого та 

четвер,  27 лютого.  

 

Богослуження під час Великого Посту: 

 - Літургія Ранішосвячених Дарів – год. 7:00 

веч.: кожної середи в англійській мові і кожної 

п’ятниці з сорокоустами в українській мові;  

- Хресна  Дорога - в українській мові кожної 

неділі о 6:00 вечора.  

 

Повідомляємо, що під час Великого Посту не 

будемо служити Св. Літургію Івана 

Золотоустого о 5:30 вечора в середу та 

п`ятницю, бо в ці дні будемо служити Літургію 

Ранішосвячених Дарів о 7:00 веч. 

Цьогорічні Великопосні реколекції в 

українській мові виголосить о. Олег Юрик, а в 

англійській мові – о. Роман Лобай  

неділя, 1 березня: 

6:00 веч. Сповідь 

7:00 веч. Наука (укр. мова) 

понеділок, 2 березня: 

5:30 веч. Сповідь 

7:00 веч. Наука (укр. мова) 

вівторок, 3 березня: 

5:30 веч. Сповідь 

7:00 веч. Наука (укр. мова) 
понеділок, 30 березня: 
6:00 веч. Сповідь 
7:00 веч. Наука (анг. мова) 
вівторок, 31 березня: 
6:00 веч. Сповідь 
7:00 веч. Наука (анг. мова) 
середа, 1 квітня: 
6:00 веч. Сповідь 
7:00 веч. Наука (анг. мова). 
 
ЛУКЖК, Відділ Св. Димитрія будуть мати свої 

загальні сходини в неділю, 23 лютого, в Кімнаті 

для Молоді, поч. 1:00 по пол. 

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), церковний парафіяльний 

календар 2020 р. та конверти для пожертв 

можна підібрати в парафіяльній канцелярії 

(понеділок-п`ятниця - 9:00 рано-4:00 по пол.). 

 

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. НЕ 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, 

були конверти із вашою пожертвою на 

сорокоусти. Якщо ви ще подали на 

сорокоусти, - просимо зробити це 

якнайшвидше. 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. 

 

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 

усопшої Александри Ковальської. Нехай 

Милостивий Господь Бог прийме її душу до 

Свого Царювання. Вічная пам`ять! 

 

Собор Успення Пресвятої Богородиці (3625 

Cawthra Road, Mississauga) 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). 

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 навчально-

пізнавальну 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: 16 до 23 лютого 
Неділя  
8:30 рано (зд)Петро Свербивус   
  Н./Б. Ониськів 
 (зд)Андрій Лохаза Родина Качмар 
10:00 рано (зд)Пет та Майк Четирбок  
  А. Ониськів 
 (+п)Іван, Дана, Йосип, Катерина 
  М. Гринюк з родиною 
      +Іван Кузик  Родини: Мірка/Вацлавський 

11:00 рано Св. Літургія (УКОО)   
11:30 рано (+п)Григорій Довгань 2-га річ.   
  Родина Довгань/Цідило 
            +Богдан Портухай 11-та річ. Родина 
Понеділок  
8:30 рано  +Юлія Ґолді                 Родина Ґолді 

5:30 веч. Не служимо Св. Літургії  
6:30 веч.  Молитва та Духовна наука 
 (єромонах Лонґин Колочек) 
Вівторок  
8:30 рано +Іван Кузик Т./Г. Д.Грицина  
5:30 веч. Св. Літургія 
6:30 веч.  Молитва та Духовна наука 
 (єромонах Лонґин Колочек) 
Середа  
8:30 рано (зд)Ірена Федаш  
 (за успішну операцію) М. Тихоліс  
8:30 рано Рез.: Св. Літургія 
5:30 веч. (+п)Марія Кріл 40-ий день  
  Родина Ґрод 
6:30 веч.  Молитва та Духовна наука 
 (єромонах Лонґин Колочек) 
Четвер  
8:30 рано  +Оксана Сосідко 1-ша річ. Родина  
5:30 веч. Св. Літургія 
П’ятниця  
8:30 рано  +Волтер Клопик  А. Якимів 
5:30 веч. Св. Літургія 
Субота  
8:30 рано (+п)Олександр Христанчук  
  Мама/Сестра з родиною 
5:00 веч. +Іван Кузик  Л. Коберн 
 В наміренні Давших К. Стасів 
Неділя   
8:30 рано (+п)Катерина Москович Дочка 
10:00 рано (зд)Левинія Ґерулус Друзі 
 (зд)Емілія Гав Беті/Єва/Норман 
 (+п)Катерина Сербенюк 1-ша річ. 
  С. Соломон 
11:00 рано Св. Літургія (УКОО)   
11:30 рано (зд)Софія Дністрян (18-ті уродини) 
  Батьки 
 (+п)Дорка Родина Шимко 
6:00 веч. Вечірня з Чином Прощення 
 
 


