“Бог випробовує нас через
різні обставини. Якщо ми
поставимо Його на першому
місці, житимемо за Його
законами й будемо Йому
довіряти, то можемо мати
оправдану надію на Його поміч“
Блаженніший Любомир Гузар.
26 лютого 1933 р. народився світлої
пам`яті Блаженніший Любомир Гузар.
Владика Богдан Дзюрах 26 лютого 2020 року у
крипті Патріаршого собору Воскресіння під час
Панахиди сказав такі слова: «Зараз він
огортає кожного з нас своїм батьківським
поглядом зверху, але не зверхньо. Він нас
любить, він над нами чуває, а найголовніше
— він за нас молиться. Він часто
приходитиме до нас, часто стукатиме у
двері нашого серця, нашого дому, нашого
життя, пробуджуючи нас, пригадуючи те, що
суттєве, важливе і цінне. Нехай кожен із нас
зуміє
відчути
його
присутність
і
відгукнутися своїм життям на його науку,
таким чином ми підтримуватимемо Божу
пам’ять про нього, про Блаженнішого
Любомира».

http://news.ugcc.ua/

ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ
Запрошуємо всіх парафіян та гостей після
Божественної Літургії завітати до церковної
залі на каву та солодке.
Неділя Православ’я. Благословення ікон
відбудеться в цю неділю, 1 березня після
кожної Літургії в. Просимо ваші ікони поставити
на сходах перед іконостасом.
На сьомому Вселенському соборі святі отці
проголосили: «Честь, що надається іконі,
воздається не самій іконі, а тому, хто на
ній зображений».

РОДИНА В МОЛИТВІ в українській
мові для всіх бажаючих відбудеться
в нашому храмі в п’ятницю, 6
березня: 6:30 вечора - Вервиця, 7:00
веч. – Літургія Ранішосвячених Дарів.
Запрошуємо всіх.
Поклони. В Церкві розрізняють великі
(доземні) і малі (поясні) поклони. У Великому
пості б’ються великі. Назагал поклін — це вияв
покаянної постави і знак почитання. І,
припадаючи до землі, ми сповідуємо власну
гріховність, а підводячись із колін —
виявляємо визволення від гріха силою хреста
Господнього, знак якого робимо на собі. Малі
поклони робимо щоразу, коли хрестимося.
То коли заведено бити поклони? П’ять днів
у тижні під час посту належить бити поклони. А
в суботу і неділю — ні. Бо субота і неділя — це
завжди радісні дні: у суботу було зішестя в ад
Христа, а в неділю — воскресіння Ісуса
Христа. Тому суботи і неділі цілого року ніколи
не є постами, і в ці дні поклони не б’ють. Так
само недоречно, коли люди б’ють їх поза
Великим постом — нема такого припису.
Неправильно бити доземний поклін і під час
Божественної Літургії. http://poradnykzhinky.com/
Великий Піст є часом посту, молитви та
добрих діл. Заохочуємо усіх брати участь в
богослужіннях.
Літургію Ранішосвячених Дарів служимо
кожної середи о 6:00 веч. в англійській мові і
кожної п’ятниці о 7:00 веч. з сорокоустами в
українській мові.
Хресну Дорогу служимо в українській мові
кожної неділі о 6:00 вечора. Запрошуємо всіх
до участи.

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).
Парафіяльна Кухня. Потребуємо допомоги
в цей понеділок та вівторок. Вареники
будуть на продаж у вівторок.
Свято-Димитріївська Група «Жіноче Коло»:
щиро дякує всім, хто брав участь у вечорі
"Lucky Hearts Bingo". Цей захід відбувся з
великим успіхом. Щира подяка всім нашим
добровольцям, спонсорам та присутнім за те,
що допомогли провести чудовий захід!

- запрошує до церковної залі в неділю, 3
травня, поч. 1:00 по полудні на «Spring
Fashion Show» - Показ Моди від Alia N Tan
Jay. $35 від особи. Квитки та більше
інформації в п. Беті - 416-242-9228.
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.).
Сорокоусти – молитви за усопших рідних,
друзів, знайомих. Ці молитви розпочалися 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 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.

Ліґа Українських Католицьких Жінок Kанади
при парафії Св. Димитрія запрошує до залі
церкви св. Димитрія в неділю, 22 березня, на
Традиційний
Чайок
„Весняні Квіти”.
Monday March 2nd, 2020 at 6.45 P.M. in the
Church Hall. New Members welcome.

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.

Клуб Ля Роуз:
- буде мати свої сходини в цей понеділок, 2
березня, о 6:45 веч. у церковній залі;

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
церковній канцелярії парафії Св. Йосифа.

в

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
Брунгілди
Гавриляк.
Нехай
Милостивий Господь Бог прийме її душу до
Свого Царювання. Вічная пам`ять!
Поминальна Панахида у 70-ту річницю від
трагічної смерті головнокомандувача УПА
генерал-хорунжого Романа Шухевича –
Тараса Чупринки відслужиться 5 березня о
7:30 веч. в церкві Св. Миколая (4 Bellwoods,
Toronto). Після Панахиди буде мистецька
програма в церковній залі. Кава та солодке.
Запрошуємо 10-го березня, 7:30 веч, на
презентацію "Валізка
повертається
в
Україну" - про складну мандрівку родини
Блаженнішого Любомира Гузара, щоб втекти
переслідування ІІ-оїСвітової Війни.
Марія
Рипан проілюструє тему на сходинах
Торонтонтонського Українського Товариства
Генеології в Інституті Св. Володимира, 620
Spadina Ave., Toronto.
Відкриття виставки 75-ти ікон Павла Лопати
відбудеться в неділю,
22
березня
2020
р. від 2:00 до 5:00 по пол. в бенкетному залі
УНО - Тризуб,
145 Evans
Ave., Etobicoke.
Головне слово: д-р. Марко Р. Стех.

Спеціальний виступ фольклорного гурту
“Календар“. Виставка триватиме до неділі,12го квітня 2020 в галереї КУМФ, 101-145 Evans
Ave., Etobicoke.

Намірення: 1 – 8 березня
Неділя
8:30 рано (зд)Ольга Цуп (уродини)
Родина Назар
(зд)Богдан Яромир (уродини) Я. Берлінґ
10:00 рано Подяка Богові за усі ласки і за
благословення Боже для родини Василенко
+Йосипина, Николай, Софія,
Кароліна, Ралф, Анна, Боб
С. Мирович
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
(+п)Варвара Косар 40-ий день Родина Ботюк
6:00 веч. Хресна Дорога+великопосна місія
(укр.)
Понеділок
8:30 рано (+п)Усі стражденні душі чистилища
Родина Кравченко
(+п)Лідія
Родина Іванусів
(+п)Павліна 5-та річ. Родина Маслівець
5:30 веч. Св. Літургія
7:00 веч. Молитва+ великопосна місія (укр.)
Вівторок
8:30 рано (+п)Марта Василкевич
Родина Рипан
5:30 веч. (+п)Морін Нелдер 40-ий день
Н. Андріїв
7:00 веч. Молитва+ великопосна місія (укр.)
Середа
8:30 рано +Анеля, Оля, Людмила, Ярослав та
всі померлі з родини
8:30 рано Рез.: Св. Літургія
6:00веч. Літургія Ранішосвячених Дарів (анг.)
Четвер
8:30 рано (зд)Гелена (уродини)
Мама
(+п)Андрій
Родина
5:30 веч. Св. Літургія
П’ятниця

8:30 рано +Ліда та Зенон Бобовник
Родина
6:30 веч. Родина в Молитві - Вервиця
7:00 веч. Літургія Ранішосвячених Дарів
та Сорокоусти (укр.)
Субота
8:30 рано Св. Літургія
5:00 веч. (+п)Христина Стеценко 40-ий день
Мама
+Адам Фанакі
Родина Тейлор
Неділя
8:30 рано (зд)Марія Пейко (уродини) Родина
(зд)Марічка Паліса (уродини)
Родина
(+п)Стефан та Осипа Соловій 10-та річ.Родина
10:00 рано (зд)Беті Добко
Ева/Норм
(+п)Тереса Йошіока піддиякон Шон
11:00 рано (+п)Анна Чемеринська-Холден
(УКОО)
Родина
11:30 рано (зд)Юлія Попович (уродини)Батьки
Родина Кравченко
(+п)Лідія Лелик 40-ий день
ЛУК Відідл Торонто
6:00 Хресна Дорога (укр.)
10 вказівок Падре Піо на Великий Піст
Джерело: https://credo.pro

«Великий Піст це час для навернення» — усі
знають цей вислів. Ось десяток порад від
св. Отця Піо щодо того, як цю формулу
впровадити в життя.
1.
Подбай
про
те,
щоб
бути
терпеливим. «З простотою прямуйте дорогою
Господа і не втомлюйте свого духа. Треба, щоб
ви зненавиділи свої вади, але робіть це з
поміркованою ненавистю, а не гнівно і
нервово… Через брак терпеливості, мої дорогі,
ваші недосконалості замість зменшуватися,
розростаються щоразу сильніше, оскільки
неспокій і стурбованість про те, як їх позбутися,
викликають їхнє посилення». «Збережи добре
виписаним у душі те, що каже Божественний
Учитель: у терпеливості нашій здобудемо душу
нашу».
2. Не зосереджуйся на своєму гріху. «Не
муч себе тим, що зроджує гризоту, неспокій,
переживання. Треба тільки одного: вознести
духа і любити Господа Бога».

3. Думай про інших. Дбай про усмішку на
їхніх обличчях «Нехай твоя поява, де ти лиш
будеш, завжди буде така тактовна і делікатна,
немовби це була усмішка Бога».
4. Зосередься на тому, що думаєш про свої
цілі та прагнення. «Твоє зусилля і твоя увага
нехай завжди будуть звернені на те, щоб у
тебе був правильний намір. Його треба мати у
праці і в боротьбі, завжди мужній і
великодушній, із підступами злого духа».
5. Пам’ятай, що Ісус постійно біля тебе.
«Нехай тебе не страхають численні пастки цієї
пекельної бестії. Господь Ісус, який завжди з
тобою, боротиметься разом із тобою. Він
ніколи не допустить, щоб душа впала і була
переможена». «Ніколи не покладайся на себе.
Всіляке уповання покладай тільки на самого
Бога».
6. Не забувай про Боже милосердя.
«Справедливість Божа вражає. Але не
забуваймо, що також Його милосердя є
безконечне».
7. Не втрачай надії, коли тобі тяжко. «Не
осягнути спасіння без переходу через
бурхливе море, яке постійно загрожує
потопеллю. Горою святих є Голгофа. То з неї
переходять на іншу гору, яка називається
Табор».
8. Молися, Господь Бог завжди тебе
вислухає. «Молись і уповай! Не нервуйся!
Неспокій
нічому
не
служить.
Бог —
милосердний, Він вислухає твою молитву».
9. Молитва — найліпший спосіб утішення.
«Найкраща втіха духа — зміцнення, що
походить із молитви».
10. На все дивися з любов’ю. «Гордуй
спокусами, а прикрощі приймай із любов’ю.
Дозволь вітру віяти і не думай, що шелестіння
листя це гуркіт зброї».

