ПАРАФІЯЛЬНІ НОВИНИ
Запрошуємо всіх парафіян та гостей після
Божественної Літургії завітати до церковної
залі на cніданок від Лицарів Колумба, Відділу
ім. праведного Cлуги Божого Митрополита
Андрея Шептицького. Дохід від цієї події піде
на придбання медичного обладнання для
військовослужбовців та поранених в Україні.
Щоб допомогти зібрати кошти, лицарі
подаватимуть свої “Knights EggMuffin” канапки
на
сніданок.
Будь
ласка,
допоможіть
підтримати цю важливу справу, прийдіть і
насолоджуйтесь смачним сніданком.
Щиро дякуємо маєстру Мирону Максиміву
та
церковному
хору
і
MUSICUS
BORTNIANSKII за чудовий концерт, прекрасну
музику і виконання. Це була прим’єра Артема
Веделя (1767-1808) “Всеношної” в Північній
Америці! Ми вдячні о. Пароху та отцям за
підтримку і рекламу та всім хто поміг
зреалізувати цей концерт. Щира подяка
парафіянам і дорогим гостям за іхню
присутність і підтримку.
Від Св. Марка читання Євангелії з
поясненням
Отців
Церкви:
щочетвер
протягом Великого Посту – 12 березня – 2
квітня від 7:00 до 9:00 веч. у церкві. Раді всіх
бачити.
Утреню з Великим Каноном Андрія
Критського (ПОКЛОНИ) будемо служити в
четвер, 26 березня, о 7:00 год. веч. в
українській
мові
зі
співом
нашого
парафіяльного хору.
Ласкаво просимо. Ми з великою радістю
повідомляємо про прийняття нової родини в
нашу греко-католицьку церкву минулої неділі,
8 березня. Ми вітаємо сім'ю Сніцар,
Костянтина, Лідію, Ксенію та Катерину в нашій

парафії та церкві. Будь ласка, помоліться за
них, щоб Господь наш Ісус Христос
благословив їх любов'ю, миром і радістю на
многії та благії літа.
Кухня та кімната для зберігання. У нас є
повністю відремонтована комірчина з усіма
необхідними речами, які знаходяться у
відповідному місці та помарковані. Коли ви
берете щось із комірчини чи кухні, будь ласка,
не забудьте розмістити його там, де належить.
Усі організації, що використовують засоби,
несуть відповідальність за те, щоб залишити
приміщення таким, як вони його знайшли.
Просимо всіх, які приходять на Службу
Божу з ходунками або паличкою або мають
проблему з рівновагою, - будь ласка,
залишайтеся у вашій лавці, і священик чи
диякон прийдуть до вас й запричащають;
просто піднесіть руку.
Коронавірус. Відповідно до вказівок, які ми
отримали від нашого єпископа, ми не можемо
вносити зміни до нашого Літургійного обряду.
Однак, для «Поцілунку миру» ми можемо
запропонувати лише звернутися один до
одного з традиційним привітанням «Христос
посеред нас» та відповіддю «Є і завжди буде».
У цей період поширення коронавірусу може
бути оправданим не торкатися і не цілувати
ікон. Приймаючи Святе Причастя, не
забудьте схилити голову дозаду, широко
відкрити рот, і священик запричастить. При
прийнятті
Святого
Причастя
всіляко
уникати
торкання
устами
ложечки.
Пам’ятайте,
що
священику
доводиться
споживати все, що залишилося в чаші.
Просимо всіх, хто почувається хворим
залишитися вдома, - можна практикувати
спільну молитву та участь у недільній Службі
Божій за посередництвом доступних сьогодні

сучасних
засобів
комунікації
телебачення, інтернет).

(радіо,

кожної п’ятниці о 7:00 веч. зі сорокоустами в
українській мові.

Молімося за тих, хто захворів коронавірусом,
за тих, хто найбільш вразливий до цього
вірусу, а також за працівників охорони
здоров’я, адже вони перебувають «на
передовій», найбільше ризикують своїм
життям заради безпеки і здоров’я суспільства.

Хресну Дорогу служимо в українській мові
кожної неділі о 6:00 вечора. Запрошуємо всіх
до участи.

ВЕРБА. Якщо Ви маєте на своєму
городі вербу або знаєте когось, хто
має і міг би пожертвувати цю лозу,
просимо принести до церкви тиждень
перед
Квітною
неділею.
Поза
годинами праці церковної канцелярії просимо
залишити цю лозу біля гаражу.
Важливе повідомлення у справі похорону.
Кремація не може відбуватися перед
похороними
відправами,
за
винятком
особливих обставин. Перш ніж домовитися,
спочатку телефонуйте до церкви. Також
мирянам заборонено промовляти в церкві.
Інформацію про життя померлих слід надати
церкві як мінімум за добу до похорону. Члени
сім'ї або інші можуть промовляти під час
Панахид ввечері або на тризні.
Особливо 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

СВЯТА ТАЙНА СПОВІДІ. Просимо не
зволікати зі 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.
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.
НЕ
потребуємо
допомоги в цей понеділок та вівторок.
Вареники та борщ будуть на продаж у
вівторок.
Ліґа Українських Католицьких Жінок Kанади
при парафії Св. Димитрія повідомляє, що
Традиційний
Чайок
„Весняні Квіти”
відкликано.
Ярмарок Вживаних Речей (Flea Market) не
відбудеться 27 та 28 березня.
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.
Сорокоусти – молитви за усопших рідних,
друзів, знайомих. Якщо ви ще не подали на
сорокоусти,
просимо
зробити
це
якнайшвидше. Поминаємо 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.
Наші найглибші співчуття родині та друзям
усопшої Іванки Процик. Нехай Милостивий
Господь Бог прийме її душу до Свого
Царювання. Вічная пам`ять!
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 вшанування
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
із
Львова. Вступне слово виголосить професор
Максим Тарнавський. Kвитки: Вступ при
дверях, можна дзвонити на число: 416-7632197або
416-246-9880,
або елекронною
поштою на nykola@vesnivka.com.

Намірення:
15 – 22 березня
Неділя
8:30 рано (зд)Галина
(зд)Ігор
С. Хрупа
+о. Патрик
Родина Дейнека
+Всіх померлих з родини Ярман та Добко
10:00 рано +Едвард Коросіл 1-ша річ.
Дружина Марія/Родина
(+п)Іван Кузик 40-ий день Родина
11:00 рано (УКОО) НЕ служимо Св. Літургії
11:30 рано (зд)Мажена і Данило 42-гі уродини
Родина
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 40-ий день
І./М. Лядвіґ
+Володимир Паліса
о. Іван з родиною
6:00 Хресна Дорога (укр.)
Понеділок
8:30 рано +Анна Мазур
ЛУКЖК
+Василь, Софія
+Олена Ананевич
Родина
5:30 веч. (+п)Марія Ахалмосулішвілі 3-тя річ.
Родина Петрунко
Вівторок
8:30 рано (зд)Мирон Дичок
(за щасливу операцію)
(зд)Олена
Т. Мельник
5:30 веч. Св. Літургія
Середа
8:30 рано (зд)Христина (уродини)
+Вільям Бендена
Родина

6:00веч. Літургія Ранішосвячених Дарів (анг.)
Четвер
8:30 рано (зд)Маркіян (уродини)
5:30 веч. Св. Літургія
П’ятниця
8:30 рано Св. Літургія
11:15 рано Акафіст Страстям Христовим (УКОО)
7:00 веч. Літургія Ранішосвячених Дарів
та Сорокоусти (укр.)
Субота
8:30 рано (зд)Павло (уродини)
Родина Татарин
5:00 веч. (+п)Іван та Валентина Михалко
Р. Михалко
Неділя
8:30 рано (зд)Ігор
С. Хрупа
(+п)Богдан,
Ярослава,
Пилип,
Татьана, Микола, Іван, Катерина, Володимир,
Роман, Поліна
Н. Костів
10:00 рано +Катерина Зароса
Родина
(+п)Михайло Ребрик
Родина
11:00 рано (УКОО) Св. Літургія
11:30 рано (+п)Александра Ковальська
40-ий день
Родина
6:00 Хресна Дорога (укр.)
Папа Франциск сам уклав молитву, в якій
просить Богородицю зцілення хворих і про
захист під час епідемії коронавірусу.
”Маріє, Ти завжди освітлюєш нашу дорогу і
стаєш на ній знаком спасіння і надії. Матір
Божа,
довіряємось
Тобі.
Ти – Зцілення Хворих. Ти була близько під
Хрестом і бачила біль Ісуса, але зберегла
сильну віру. Ти – Спасіння римського люду,
Ти знаєш, чого ми потребуємо. Уповаємо, що
Ти відповіси на наші прохання, щоб ми,
подібно як у Кані Галілейській, могли радісно
святкувати,
коли
час
випробування
закінчиться. Мати Божої Любові, допоможи
нам зрозуміти волю Отця і чинити те, що каже
нам Ісус. Він бо взяв на себе наші страждання
й також несе наші турботи, щоби привести нас,
через Хрест, до радості Воскресіння, амінь.
Шукаємо притулку у Тебе і Твоєї опіки, о

Пресвята Матір Бога. Не погордуй нашими
благаннями — зокрема у час, коли ми піддані
випробуванню, — і визволи нас від усякої
небезпеки, о славна і благословенна Діво.

Молитва під час Великого Посту
Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,
помилуй нас. Сила любові Твоєї нехай знову
виявиться більшою від зла, що нам загрожує.
Хай вона буде більша за гріх – більша за
безліч
гріхів,
які
дедалі
зухваліше
привласнюють собі право бути частиною життя
людей і суспільства. Нехай сила Хреста Твого,
о Христе, подолає батька всякого гріха, якого
звуть «князем світу цього»! Бо Ти Хрестом і
Страстями своїми відкупив світ! Амінь.
(св. Йоан Павло II)
Джерело:https://credo.pro
Як
часто
потрібно
сповідатися?
Джерело: CREDO: https://credo.pro/2020/03/258503

«Ми живемо в байдужості: байдужість
–
це
драма
того,
що
ми
добре
проінформовані,
але
не
відчуваємо
реальності інших людей. Це прірва, безодня
байдужості».
«Просімо
сьогодні
у
Господа
благодаті, аби не потрапити у байдужість;
благодаті, щоб вся інформація про біль
людей, яка до нас доходить, сходила до
нашого серця і спонукала нас щось робити
для інших», –Папа Франциск.

