Молитва Св. Єфрема Сирина
Господи і Владико життя мого! Духа
лінивства, недбайливості, властолюб’я і
пустомовства віджени від мене.
Духа ж ціломудреності і
смиренномудреності, терпеливості й
любові, даруй мені, слузі Твоєму (слугині
Твоїй).
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи
мої і не осуджувати братів та сестер моїх,
бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь.
Просимо робити хресне знамено уважно і
правильно: перші три пальці
правої руки з’єднуємо разом в честь
Пресвятої Тройці; два останніх —
безіменний
і
мізинець
–
прикладаємо до долоні; це означає дві
природи Ісуса Христа: Він Бог і людина.
Склавши правильно пальці, не поспішаючи
прикладаємо їх до чола, грудей, правого і
лівого рамена.
ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ
Запрошуємо всіх парафіян та гостей після
Божественної Літургії завітати до церковної
залі на каву та солодке, які подають ЛУКЖК.
Наша щиросередечна подяка ієромонаху
Лонґину
Колочеку,
монаху
Чину
Францисканців, за глибоко-духовні науки. Хай
вседобрий Господь Бог благословить, о.
Лонґине, ваше душпастирське служіння.
В цю неділю, 23 лютого, 6:00 веч. служимо
Вечірню з Чином Прощення (в українській
та англійській мовах). Заохочуємо взяти
участь у цій чудовій молитві. Чин прощення це
привід
пробачити
своїм кривдникам,
відпустити образи, навіть найстрашніші,
вгамувати тривогу і душевні страждання, а

також очистити свою совість і душу перед
тими, кому ми коли-небудь навмисно або
випадково
нанесли
образу.
Просити
пробачення потрібно у людей, перед якими ви
відчуваєте свою провину, яких ви образили, з
ким посварилися і зовсім не важливо, хто
перший почав сварку. Потрібно просити
прощення вголос і при особистій зустрічі, але
через брак такої можливості, можна просто
зателефонувати
людині
телефоном.
Запитаймо себе: Наскільки я усвідомлюю,
що Бог у Христі простив мене та що я також
потребую прощати інших? Що заважає мені
прощати та любити інших людей і що я
повинен/ повинна робити для усунення цих
перешкод у часі Великого посту? Якими є мої
пріоритети та наскільки вони співвідносяться зі
словами Ісуса в кінці Євангелія цієї неділі?
Неділя Православ’я. Благословення ікон
відбудеться в наступну суботу, 29 лютого,
ввечері після Божественної Літургії, а також
після кожної Літургії в неділю, 1 березня.
Просимо принести ваші ікони до церкви і
поставити їх на сходах перед іконостасом.
Просимо заохотити своїх дітей, щоб вони самі
приготували ікони, з якими вони братимуть
участь в процесії під час Служби Божої.
Великий Піст розпочинається:
- 24 лютого (Григоріянський календар)
- 2 березня (Юліянський календар).
Великий піст є часом посту, молитви та добрих
діл. Не їмо м'яса по середах і п'ятницях. Не їмо
м'ясних або молочних продуктів в перший день
Великого посту і в Страсну П'ятницю. Беремо
участь
в
богослужіннях:
Літургії
Передосвячених
Дарів
та
Парастасі.
Зобов'язані постити у віці від 14 до 59
років. Вагітні жінки й ті, що вживають ліки,
звільняються від посту, а також ті, хто
працює
на
важких
роботах.
Не

влаштовувати й не брати участі у
публічних забавах із музикою та танцями.
Великий піст — це для кожного християнина
час духовної боротьби, у якій беруть участь і
душа, й тіло.
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:
6:00 веч. Сповідь
7:00 веч. Наука (укр. мова)
вівторок, 3 березня:
6:00 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.
Сходини у справі Ярмарку вживаних та
нових речей відбудуться в цей четвер, 27
лютого, 10:00 ранку в Кімнаті для Хору.
Потребуємо вашої допомоги, щоб краще
організувати цей ярмарок. Зголосіться, щоб
добровільно
допомогти
провести
цей
парафіяльний захід.
Парафіяльна Кухня. Потребуємо допомоги
в цей понеділок та вівторок. Вареники
будуть на продаж у вівторок.
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).

Найсвятішими Тайнами, просимо зголоситися
до церковної канцелярії 416-244-5333.

Просимо зазначити у своєму календарі
наступні
парафіяльні
заходи:
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.

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.

Сорокоусти – молитви за усопших рідних,
друзів, знайомих. Ці молитви розпочнуться в
цю 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 не 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

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 Олівії Яворської та Віри Пирозак.
Нехай Милостивий Господь Бог прийме їх
душу до Свого Царювання. Вічная пам`ять!
Собор Успення Пресвятої Богородиці (3625

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).
Cawthra

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 будьяких 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 .
Намірення:
23 лютого – 1 березня
Неділя
8:30 рано (зд)Богдан Яромир уродини
Я. Берлінґ
(+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
(зд)Ірина
Друзі
(зд)ЛУКЖК, Відділ Св. Димитрія
(+п)Дорка
Родина Шимко
6:00 веч. Вечірня з Чином Прощення
Понеділок
8:30 рано (зд)Любомир, Іванка
Родина
(+п)Стефан Млинарик Ґ./Е. Розендаал
5:30 веч. (+п)Галина Бішко 40-ий день
Родина
7:00 веч. Велике Повечір`я з Каноном
Андрея Критського (ПОКЛОНИ)
Вівторок
8:30 рано (зд)Любов
Дзвінка

(+п)Ніла 40-ий день С. Логинська
5:30 веч. (+п)Юліян, Александра, Тарас
Т. Когут
7:00 веч. Велике Повечір`я з Каноном
Андрея Критського (ПОКЛОНИ)
Середа
8:30 рано (зд)Василь Лесик 90-ті уродини
Джойс/Теренс/Лорі
(зд)Александра (уродини)
Дочки
(+п)Блаженніший Патріярх Любомир
Родина Рипан
8:30 рано Рез.: Св. Літургія
7:00 веч. Літургія Ранішосвячених Дарів
(анг.)
Четвер
8:30 рано (+п)Надія 5-та річ.
5:30 веч. Св. Літургія
7:00 веч. Велике Повечір`я з Каноном
Андрея Критського (ПОКЛОНИ)
П’ятниця
8:30 рано Подяка Триєдиному Богу за його
безмежну любов та милосердя
Родина Кравченко
(+п)Леся Гвоздулич 40-ий день
Дочка Лариса
7:00 веч. Літургія Ранішосвячених Дарів
та Сорокоусти (укр.)
Субота
8:30 рано (+п)Людмила Булка Родина Дичок
5:00 веч. (+п)Володимир 8-ма річ.
Родина
Неділя
8:30 рано Св. Літургія
10:00 рано Св. Літургія
11:00 рано (+п)Юлія Миськів (УКОО) Родина
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
(зд)Варвара Косар 40-ий день
Родина Ботюк
6:00 Хресна Дорога (укр.)

