ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ
Запрошуємо всіх парафіян та гостей після
Божественної Літургії завітати до церковної залі
на каву та солодке.
Наша щира подяка о. Олегу Юрику за
виголошення глибоко-духовних великопосних
реколекцій українською мовою в нашій парафії.
Нехай вседобрий Господь благословить Вас,
Вашу родину та парафію.
Усильно просимо молитися за зцілення
Оксани, мами двох дітей, хлопця (2 роки) і
дівчинки (5 років). У неї рак 4 стадії. Батько
важко працює, щоб заробити на життя для
родини, і був би вдячний за допомогу, особливо
за молитви, щоб Бог подарував їм чудо зцілення. Вони також намагаються зібрати
кошти на альтернативні методи лікування та
мають
сторінку
Go
Fund
Me:
https://www.gofundme.com/f/bu78e-alternativecancer-treatment.
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
англійською мовою виголосить о. Роман Лобай,
парох парафії Св. Миколая в Торонто.
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.
СВЯТА ТАЙНА СПОВІДІ. Просимо не зволікати
із сповіддю та заохочуємо, щоб кожен
висповідався швидше перед Великоднем.
Завжди
можна
висповідатися
під
час
Божественної Літургії в суботу ввечері та
неділю, а також під час Літургії Ранішосвячених
Дарів. Чудова нагода приступити до сповіді
під час реколекцій в нашій парафії.
Ліґа Українських Католицьких Жінок Kанади
при парафії Св. Димитрія запрошує до залі
церкви св. Димитрія в неділю, 22 березня, на
Традиційний Чайок „Весняні Квіти”.

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.

Ярмарок Вживаних Речей (Flea Market) в
нашій парафії відбудеться в п`ятницю, 27
березня, від 11:00 ранку до 5:00 веч., та суботу,
28 березня, від 10:00 ранку до 3:00 по полудні.
Якщо ви хочете пожертвувати речі на цей
ярмарок, - просимо приносити їх 23-26 березня
(від 8:00 ранку до 6:00 вечора) безпосередньо
до церковної залі. Дуже просимо не приносити
цих речей перед цими вищеподаними датами і
не залишайте їх перед гаражними дверима.

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 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.

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.

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

Щиросердечна
подяка
наступним
жертводавцям за їх пожертви: на церковні
потреби: Нехай вседобрий Господь Бог
благословить Жертводавців.

Наші найглибші співчуття родині та друзям
усопшої Іванки Процик. Нехай Милостивий

Господь Бог прийме її душу
Царювання. Вічная пам`ять!

до

Свого

Великопосну місію (анг. та укр. мовами) в
парафії Пресвятої Євхаристії (515 Broadview
Ave. Toronto) буде прoвoдити Преoсвященний
Владика
Браєн
Байда,
Апoстoльський
Адмiнiстратoр Тoрoтoнськoï Єпархiï:
четвер Березень 12, 2020 o 7:00веч.
п`ятниця Березень 13, 2020 o 7:00веч.
субoта Березень 14, 2020 o 11:00ранo.
Владика буде такoж служити i прoпoвiдувати в
недiлю, 15 березня. Отцi з iнших парафiй
будуть
запрoшенi
спoвiдати
вiрних.
Запрошуємо до участи.
Об`єднання Лемків Канади запрошує на день
вшанування
жертв
депортацій
етнічних
українців з Закерзоння у 1944-1951 роках з
участю достойного гостя з України, головою
Світової Федерації Українських Лемківських
Об`єднань (СФУЛО) і автором Книги Пам`яті
Лемківщини Ярославою Галик, що відбудеться
в суботу, 14 березня поч. 3:00 по пол. в залі
церкви Святого Димитрія (135 La Rose Ave.).
Вхід: вільні датки на перевидання 3-томника
Книги Пам`яті Лемківщини та проекти СФУЛО.
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.
Хор Веснівка і Чоловічий Камерний
Хор запрошують на концерт вшанивання
180-ої
річниці
видання Кобзаря Тараса
Шевченка в неділю, 29 березня 2020 р. в
3:00 поп. в All Saints Anglican Church, 2850 Bloor
Street West (Bloor and Prince Edward). На
концерті виступлять: сопрано Катя Хартова і
Юрій Григораш з Львова. Вступне слово
виголосить
Професор
Максим
Тарнавський. Kвитки: Вступ при дверях, можна
дзвонити на число: 416-763-2197або 416-2469880,
або елекронною
поштою
на nykola@vesnivka.com.

Намірення: 8 – 15 березня
Неділя
8:30 рано (зд)Марія Пейко (уродини) Родина
(зд)Марічка Паліса (уродини)
Родина
(зд)Стефанія Славатинська (уродини)
Родина Славатинський
(+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
(зд)Марійка Сточанська
Родина
(+п)Лідія Лелик 40-ий день
ЛУК Відідл Торонто
6:00 Хресна Дорога (укр.)
Понеділок
8:30 рано (+п)Дарія Гусар 40-ий день Дочка
5:30 веч. (+п)Ліля Саламаха 1-ша річ. Мама
Вівторок
8:30 рано Св. Літургія
5:30 веч. (+п)Всіх померлих з родин СиртюківПашковстьких та Ґлудишів
Середа
8:30 рано Св. Літургія
8:30 рано Рез.: Св. Літургія
6:00веч. Літургія Ранішосвячених Дарів (анг.)

Четвер
8:30 рано Св. Літургія
5:30 веч. +Сидні Завалі
В. Ракчаєв
П’ятниця
8:30 рано Подяка Матері Божій за її покров та
молитви за всіх нас
Родина Кравченко
(+п)Татіяна 40-ий день
Сестра
11:15 рано Акафіст Страстям Христовим (УКОО)
7:00 веч. Літургія Ранішосвячених Дарів
та Сорокоусти (укр.)
Субота
8:30 рано (зд)Петро Василкевич
М. Рипан
5:00 веч. Св. Літургія
Неділя
8:30 рано (зд)Галина
10:00 рано +Едвард Коросіл 1-ша річ.
Дружина Марія/Родина
(+п)Іван Кузик
Родина
11:00 рано (УКОО)(зд)Маркіяна Гузар
95-ті уродини Сестра Марта з родиною
(+п)Ірина Боднар 1-ша річ.
Родина
11:30 рано (зд)Мажена і Данило 42-гі уродини
Н. Костів
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
(+п)Юлія Лядвіґ
І./М. Лядвіґ
6:00 Хресна Дорога (укр.)

