
Dear Fr. John! 
Once in a while, there comes 
someone very special like 
you… who not only serves 
the church and its people 

faithfully, but who makes of their own 
life a living testimony of Christ’s love. 
Thank You for your many years of 
devoted and caring ministry. Happy 
61st Anniversary Fr. John. 

Раз на якийсь час, появляється хтось 
такий особливий, як Ви ... хто не тільки 
віддано служить церкві та її людям, але 
і чинить особисте життя живим 
свідченням любові Христа. Дякуємо за 
багаторічне віддане та дбайливе 
священниче служіння. Отче пароху 
Іване, вітаємо з 61-річчям священства. 
 

Please remember that everyday your 

parish priests pray for you, your family 

and your loved one. 

Просимо пам`ятати, що щодня наші 

парафіяльні священики, моляться за Вас, 

ваших рідних та близьких.  
 

The Commemoration of Each Day of the Week: 

Sunday – The Resurrection of Christ.  
Monday – The Holy Angels 
Tuesday – St. John the Baptist 
Wednesday –The Cross and the Mother of God 
Thursday – The Holy Apostles and St. Nicholas 
Friday – The Cross 
Saturday – All Saints and the Departed 
 

Moleben to the Mother of God. During the 

month of May we shall have Prayer Services to 
the Mother of God every evening at 6:00 p.m.: 
Sunday, Monday, Wednesday, Friday in 
Ukrainian; Tuesday, Thursday and Saturday in 
English.  

MАЇВКА!!! Молебень до Пресвятої 
Богородиці. В травні,  в якому в особливий 

молитовний спосіб величаємо Пресвяту 
Богородицю, щодня будемо служити  
Молебень о 6:00 вечора: неділя, понеділок, 
середа, п`ятниця  - українською мовою, та у 
вівторок, четвер та суботу - англійською 
мовою.  
 

Pentecost Cemetery Visitations, 2020.  
Please call the church office if you wish for a 
priest to offer a panachyda (memorial service) at 
the graveside of your deceased family members 
(giving names and section numbers).  
Просимо зголосити до церковної канцелярії 
ім`я чи імена усопших, секцію та номер 
ділянки. Якщо ви не зголоситеся до 
канцелярії, тоді маєте чекати на цвинтарі, 
поки не послужать парафіянам, які 
зголосилися.  
Cemetery Schedule: Social distancing will be 
observed 
St. Volodymyr: 
Saturdays May 30 and June 6 from 9:00 
Beechwood: 
Saturday May 30 from 10:00 am   
Riverside: 
Sunday May 31 from 2:00 pm 
Sanctuary Park: 
Sunday May 31 from 2:30 pm 
Glendale: 
Sunday May 31 from 2:00 pm 
York:  
Please call church office 416-244-5333 
For Park Lawn, Prospect and Mount Hope: 
Please call 416-769-1913 
 

Confession and Holy Communion. Please 

be patient as restrictions on direct 
contact are still in force. As soon as we 
receive any notice of changes we will 
let you know.  

Сповідь та Святе Причастя. Просимо вашого 
вирозуміння та терпеливості. Надалі діють 
обмеження. Як тільки ми отримаємо 
повідомлення про зміни, ми повідомимо вас 
про це.  
  

Funeral Services are restricted to the funeral 

home and at graveside only and only ten people, 

including the priest and cantor, may attend. These 
restrictions may soon change. 

Похоронні Відправи. Насьогодні діє вказівка: усі 

похоронні відправи відбуваються в Похоронному 
Заведенні або цвинтарі. Загальна дозволена 
кількість людей на цій відправі - 10 осіб, включно 
з священиком та дяком. Ці обмеження незабаром 
можуть змінитися. 
 

Dear Fr. John, Fr. Peter, Fr. Ivan, Fr. Bohdan and 

all of the St. Demetrius parish team. Thank you very 
much for the kind note we received in the mail. 
Please know that though you may see us only rarely, 
if ever, for the time being, we appreciate the services 
you perform via video-link, and on top of that, we 
appreciate all that you do to keep our parishioners 
together when we are forced to live apart. You are 
all in our prayers, and in our hopes for a better 
future. Roxoliana, Myrosia and Andrew.    

Дорогі отче пароху Іване, о. Петре, о. Іване, о. 

Богдане та усі працівники Свято-Димитріївської 
команди. Щиро дякуємо за листа, який ми 
отримали.  Хочемо запевнити Вас, що 
незважаючи на те, що бачите нас рідко або й не 
бачите,  ми вдячні за усі відправи богослужень, 
які можемо оглядати за допомогою відеозвязку, 
а передусім особлива подяка, що Ви єднаєте 
парафіян в одне ціле, коли ми змушені жити 
окремо. Молимось за вас, і надіємось на краще 
майбутнє. Роксоляна, Мирося, Андрій. 
 

Happy Birthday and Best Wishes to: Olga 
Chemij, Olga Bak and Fr. Peter Shumelda 

on their Birthdays. May the light of 

the Lord shine upon them and grant 
them happiness on their birthday and for 

many years to come. Happy 25th Wedding 
Anniversary to Fr. Bohdan and Dobr. 
Zenia Swystun. God Bless you!  

Наші найщиріші вітання п. Ользі Химій, п. Ользі 
Бак та о. Петрові Шумелді з Днем Народження. 
Хай вседобрий Господь Бог обгорне своїми 
щедрими ласками Вас та Ваші родини на многії 
та благії літа!  

Щиро вітаємо о. Богдана та добродійку Зеню 
Свистун з 25-літтям Подружнього 
життя. Бажаємо міцного здоров'я, бадьорості і 
радості дожити до весілля золотого!  Щедрого 
благословення від Господа на многії та благії! 
 

Thank you to the Pyrohy Group. Thank you 

for the liturgy that was offered for my mother 
Helen Holodryzuk. She loved socializing and 
making pyrohy with her friends. Sincerely Jeanne 
and Family. 

Слово подяки Групі "Пироги": "Дякую Вам за 

Святу Літургію за упокій душі моєї мами Гелен 
Голодрайчик. Вона залюбки спілкувалася та 
ліпила пироги разом зі своїми друзями. Щиро, 
Джін з родиною". 
 

We have started Bible Classes in 
Ukrainian through Zoom. Every Monday at 

7:30 pm. Fr Peter Shumelda will take us from the 
1st Book of the Bible to the Last Book of the Bible. 
By studying the Bible we will study the history of 
our salvation, the nature of God, how God 
interacts with the human race, how we should 
interact with God and many other interesting 
topics. To join please send an email to Olia Kchik 
– oliakchik@yahoo.com. 

Ми розпочали біблійні науки через Zoom. 
Кожного понеділка о 7:30 веч. Отець Петро 
Шумелда буде нас супроводжувати у 
перегляді від 1-ої книги Біблії аж до останної 
книги. Вивчаючи святе Письмо, матимемо 
нагоду обзнайомитися з історією нашого 
спасіння, пізнати глибше Божу природу, якто 
Бог взаємнодіє з людьми, якто нам підходити 
до Бога та багато інших цікавих тем. Щоб 
долучитися до нашої групи напишіть Емейл 
Олі Кшик - oliakchik@yahoo.com. 
 

DONATIONS: The following parishioners 

made donations to support the projects below: 
Needs of the Church: Stefan and Alexandra 
Dejneka in memory of Ivan Malitsky $50.00; Olha 
and Yuriy Kachmar in honour of Oksana and 
Stephane’s first wedding anniversary $200.00; 
Patricia Sosinsky in honour of Fr. John’s 61st 
Priesthood Anniversary. May Mother Mary keep 
him under the protection of her mantle today and 
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always $100.00; Veronica Sawarna $200.00; 
Anonymous $500.00; Frederick and Annette 
Ternoway $250.00; Ron and Mary Chemij in 
honour of their mother Olga Chemij 95th 
Birthday $ 1,000.00; God Bless You All! 
 

Our deepest Sympathies to Fr. Terry 

Lozynsky on the passing of his brother 
Artem. We sadly announce the 
passing of Stefania Sybydlo.  Please 
pray for the repose of their souls and 

families they left behind. May their memories be 
eternal! 
Наші глибокі співчуття о. Тарасові 
Лозинському із відходом у вічність брата 
Артема, та родині та друзям усопшої 
Стефанії Сибидло. Господи, упокій душі 
усопших слуг Твоїх у місці світлому, у місці 
квітучому, у місці спокійному, звідки втекла 
болізнь, печаль і зітхання. 
 

Pyrohy for sale, both sauerkraut and potato 

and cheese, frozen only, as well as Borscht, will 
be available on Tuesday from 9:00 am to 1:00 
pm, at the service entrance to the hall. Social 
distancing will be observed.  
Парафіяльна Кухня. Повідомляємо, що 
цього вівторка (19 травня) при головних 
дверях церковної залі від 9:00 рано до 1:00 
по полудні будемо продавати заморожені 
пироги з капустою та картоплею/сиром, а 
також борщ. Просимо дотримуватися 
соціальної відстані. 

May 24 - 31, 2020 
No Public Services – on-line only 

НЕ служимо прилюдно. 
Sunday  
    8:30 am (h) Fr. John Tataryn (61st Priesthood 
 Anniversary)  Dejneka and Kotowycz Families  

 (h) Yurij Kunyckyj (Birthday) Family 
 (+p) Maria Macelko (10 Years) Husband  

    10:00 am (h) Fr. John Tataryn (61st Priesthood 
 Anniversary)  Clergy and Staff 

 (h) Michael Boyko Jeffrey Royiwsky 

(+p) UCWLC St.Demetrius Deceased Members 
 (+p) Valeryj (19 Years) Family 

 (+p) Eugene Rudyk (1 Year) Rudyk Family 
 6:00 pm Moleben to the Mother of God Ukr 

Monday  
 8:30 am (h) Fr. John Tataryn (61st Priesthood 
 Anniversary) Pyrohy Group 
 (h) Olga Chemij (95th Birthday) 
    Ron and Mary Chemij 

 (h) Roman (Birthday) Family 

 (h) Olga Pylypiuk and Terry (Birthdays)  
    Irene and Peter Mokriy  

 (+p) Ivan   Family 
 6:00 pm Moleben to the Mother of God Ukr 
Tuesday  
   8:30 am (h) Fr. John Tataryn (61st Priesthood 
 Anniversary) Emily Howe 
 (+) All Deceased in Families Nahirnyj, Dzubiv, 
 Pendrak, Komarovskyj, Malytsky, Krynycky, 
 Kaczur, Marchenko Family  
 (+p) Patricia Hatashita  Gerald Orlick 
 6:00 pm Moleben to the Mother of God Eng 
Wednesday  
 8:30 am (h) Olga Chemij-Pylypiuk (95th Birth.) 
 (h) Fr. Bohdan and Dobr. Zenia Swystun  
 (25th Wed. Ann.) Clergy and Staff 
 (+) Artem Lozynsky John & Mary Ann Newediuk 

 (+) Volodymyr Vasilk (4 Years) Kulyasa Family 

  6:00 pm Moleben to the Mother of God Ukr 
Thursday  
 8:30 am Thanking God for His Love and 

Grace for us all Kravchenko Family 
 (+) Bohdan (30 Years) Family 

 (+) Stefania Sybydlo 
   UCWLC St. Demetrius Branch 

 (+p) Vasyl, Mykhajlo, Roman,Fedir Anna Witiuk 

 6:00 pm Divine Liturgy (Ascension) Eng 

Friday  
 8:30 am (h) Richard Taylor (Retirement) 
 (+) Stefania Sybydlo  Stephanie Slobodian 

 (+) Zenko and Lida Bobownyk Family 
 6:00 pm Moleben to the Mother of God Ukr 
Saturday  
 8:30 am (h) Olga Bak (Birthday) 
 6:00 pm Moleben to the Mother of God Eng 
Sunday  
 8:30 am (h) Yurij Kunyckyj (18th Birthday) 
    Family 

 (+p) Blaz. Lubomyr (3 Years) Maria Rypan 

  10:00 am (h) Michael Boyko Jeffrey Royiwsky 

 (+) William (Chackeris Taylor Family 
 (+p) Anne Babey Jane Hrynick 

   
  
  
  

 
    
 
 
 
 
 
 

 


