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Святих Отців Сьомого Вселенського Собору 

 В неділю, найближчу до 24 жовтня, ми свят-
куємо день Святих отців Сьомого (Другого Нікейсь-
кого) Вселенського Собору. Нагадаємо, що церква 
Східного обряду визнає лише сім Вселенських со-
борів. Сьомий Вселенський Собор був скликаний у 
787 році, в Нікеї, при імператриці Ірині (вдові імпе-
ратора Льва Хозара). Прибуло 367 святих отців. 
Собор був скликаний проти іконоборчої єресі, яка 
виникла за 60 років до Собору, при грецькому імпе-
раторі Львові Ісаврі, який, бажаючи навернути 
магометан в християнство, вважав за необхідне 

скасувати шанування ікон. Ця єресь тривала при його сині Костянтині 
Копронімі та онуку Льві Хозарі. 

 Собор засудив і відкинув іконоборчу єресь і визначив: встановлю-
вати в св. храмах, разом із зображенням Чесного і Животворящого 
Хреста Господнього, і святі ікони, шанувати й віддавати їм поклоніння, 
зводячи розум і серце до Господа Бога, Божої Матері і Святих, на них 
зображених. Після 7-го Вселенського Собору три імператори: Лев 
Вірменин, Михайло Бальба та Феофіл знову запровадили гоніння на 
святі ікони, і це близько 25 років дратувало Церкву. Шанування святих 
ікон було остаточно відновлено і затверджено на Помісному Констан-
тинопольському Соборі в 842 році, за імператриці Феодори. 

 На цьому Соборі, в подяку Господу Богу, що дарував Церкві пере-
могу над іконоборцями і всіма єретиками, було встановлено свято 
Торжества Православ’я, яке належить відзначати в першу неділю 
Великого Посту і яке й досі святкує ціла Вселенська Православна 
Церква. 

 

http://blyzhchedoboga.com.ua/sim-vselenskih-soboriv/
http://blyzhchedoboga.com.ua/sim-vselenskih-soboriv/


The Holy Fathers of the Seventh Ecumenical Council  

 The Seventh Ecumenical Council, convoked by the 
Empress Irene and met at Nicaea from September 24 to 
October 13, 787. Patriarch Tarasios (commemorated 
February 25) presided. The council ended almost fifty 
years of iconoclast persecution and established the ven-
eration of the holy icons as basic to the belief and spiritu-
ality of Christ's Church. As the Synaxarion says, "It was 
not simply the veneration of the holy images that the Fa-
thers defended in these terms but, in fact, the very reality 
of the Incarnation of the Son of God."  

 "The second Council of Nicaea is the seventh and last Ecumenical 
Council recognized by the Orthodox Church. This does not mean that there 
may not be ecumenical Councils in the future although, in holding the sev-
enth place, the Council of Nicaea has taken to itself the symbol of perfection 
and completion represented by this number in Holy Scripture (e.g. Gen. 2:1-
3). It closes the era of the great dogmatic disputes which enabled the 
Church to describe, in definitions excluding all ambiguity, the bounds of the 
holy Orthodox Faith. From that time, every heresy that appears can be relat-
ed to one or other of the errors that the Church, assembled in universal 
Councils, has anathematized from the first until the seventh Council of Ni-
caea." Synaxarion  

 In Greek practice, the holy God-bearing Fathers of the Seventh Ecu-
menical Council are commemorated on October 11/21 (if it is a Sunday), or 
on the Sunday which follows October 11/21. According to the Slavic MEN-
AION, however, if the eleventh falls on Monday, Tuesday, or Wednesday, the 
service is moved to the preceding Sunday.   

 On the Sunday that falls on or immediately after the eleventh of this 
month, we chant the Service to the 350 holy Fathers of the Seventh Ecu-
menical Council, which gathered in Nicaea in 787 under the holy Patriarch 
Tarasius and during the reign of the Empress Irene and her son, Constantine 
Porphyrogenitus, to refute the Iconoclast heresy, which had received imperi-
al support beginning with the Edict issued in 726 by Emperor Leo the Isauri-
an. Many of the holy Fathers who condemned Iconoclasm at this holy Coun-
cil later died as Confessors and Martyrs for the holy Icons during the second 
assault of Iconoclasm in the ninth century, especially during the reigns of 
Leo the Armenian and Theophilus. 

 

http://www.holytrinityorthodox.com/calendar/los/Epiphany/e10121-SeventhEcumenicalCouncil.htm


АПОСТОЛ 

 

З Послання до Галатів св. Апостола Павла читання. 

 

(р. 1, в. 11 – 19) 

 

 Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не 

від людей. 

 Бо я не прийняв, ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса 

Христа. 

 Чули бо ви про моє поступовання перше в юдействі, що Божу 

Церкву жорстоко я переслідував та руйнував її. 

 І я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників роду мого, 

бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. 

 Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав 

благодаттю Своєю, уподобав 

 виявити мною Сина Свого, щоб благовістив я Його між поганами, 

я не радився зараз із тілом та кров'ю, 

 і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, 

а пішов я в Арабію, і знову вернувся в Дамаск. 

 По трьох роках потому пішов я в Єрусалим побачити Кифу, і в 

нього пробув днів із п'ятнадцять. 

 А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. 



ЄВАНГЕЛІЯ 

 

Від Луки Святого Євангелія читання. 

 

(р. 7, в. 11 – 16) 

 

 І сталось, наступного дня Він відправивсь у місто, що зветься 

Наїн, а з Ним ішли учні Його та багато народу. 

 І ось, як до брами міської наблизився Він, виносили вмерлого, 

одинака в своєї матері, що вдовою була. І з нею був натовп 

великий із міста. 

 Як Господь же побачив її, то змилосердивсь над нею, і до неї 

промовив: Не плач! 

 І Він підійшов, і доторкнувся до мар, носії ж зупинились. Тоді 

Він сказав: Юначе, кажу тобі: встань! 

 І мертвий устав, і почав говорити. І його Він віддав його матері. 

 А всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони й говорили: 

Великий Пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом 

Своїм! 



EPISTLE 

 

The reading is from the Epistle of St. Paul to the Galatians. 

 

(c. 1, v. 11 – 19) 

 

 But I make known to you, brethren, that the gospel which was 

preached by me is not according to man.  

 For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came 

through the revelation of Jesus Christ.  

 For you have heard of my former conduct in Judaism, how I 

persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it.  

 And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my 

own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my 

fathers.  

 But when it pleased God, who separated me from my mother’s womb 

and called me through His grace,  

 to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I 

did not immediately confer with flesh and blood,  

 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; 

but I went to Arabia, and returned again to Damascus. 

 Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and 

remained with him fifteen days.  

 But I saw none of the other apostles except James, the Lord’s brother. 



GOSPEL 

 

The reading is from the Holy Gospel according to St. Luke. 

 

(c. 7, v. 11 – 16) 

 

 Now it happened, the day after, that He went into a city called Nain; 

and many of His disciples went with Him, and a large crowd.  

 And when He came near the gate of the city, behold, a dead man 

was being carried out, the only son of his mother; and she was a widow. 

And a large crowd from the city was with her.  

 When the Lord saw her, He had compassion on her and said to 

her, “Do not weep.”  

 Then He came and touched the open coffin, and those who carried 

him stood still. And He said, “Young man, I say to you, arise.”  

 So he who was dead sat up and began to speak. And He 

presented him to his mother.  

 Then fear came upon all, and they glorified God, saying, “A great 

prophet has risen up among us”; and, “God has visited His people.” 



 

Церковний Календар 

 

Church Calendar 

1 21-ша Неділя по П’ятидесятниці  21st Sunday after Pentecost 

 Прямий ефір Літургії  10:00 ранку Live stream Liturgy 10:00 am 

8 22-га Неділя по П’ятидесятниці  22nd Sunday after Pentecost 

 Прямий ефір Літургії  10:00 ранку Live stream Liturgy 10:00 am 

 вмч. Димитрія Солунського   St. Demetrius of Thessalonica  

 Парафіяльне Храмове Свято  Patron Saint’s Feast Day 

15 23-тя Неділя по П’ятидесятниці  23rd Sunday after Pentecost 

 Прямий ефір Літургії  10:00 ранку Live stream Liturgy 10:00 am 

22 24-та Неділя по П’ятидесятниці  24th Sunday after Pentecost 

 Прямий ефір Літургії  10:00 ранку Live stream Liturgy 10:00 am 

28 Початок Посту Пилипівки   Nativity Fast Begins 

28 День пам'яті жертв Голодомору Holodomor Memorial Day 

29 25-та Неділя по П’ятидесятниці  25th Sunday after Pentecost 

 Прямий ефір Літургії  10:00 ранку Live stream Liturgy 10:00 am 

 

 

6 26-та Неділя по П’ятидесятниці  26th Sunday after Pentecost 

 Прямий ефір Літургії  10:00 ранку Live stream Liturgy 10:00 am 

13 27-ма Неділя по П’ятидесятниці  27th Sunday after Pentecost 

 Прямий ефір Літургії  10:00 ранку Live stream Liturgy 10:00 am 

 Молебень для Ордену св. Андрія  Moleben for the Order of St. Andrew 

20 28-та Неділя по П’ятидесятниці  28th Sunday after Pentecost 

 Прямий ефір Літургії  10:00 ранку Live stream Liturgy 10:00 am 

        ЛИСТОПАД                       NOVEMBER 

          ГРУДЕНЬ                           DECEMBER 



Український Православний Собор Св. Димитрія - Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius 

3338 Lake Shore Boulevard West, Etobicoke, ON M8W 1M9    

Parish Office:  Tel.:  416-255-7506     e-mail:  stdemetrius@rogers.com 

Website:  www.stdemetriusuoc.ca     Facebook: St. Demetrius Ukrainian Orthodox Church 

Parish Priest:  Right Rev. Mitred Archpriest Volodymyr (Walter) Makarenko 

Res.: 416-259-7241     e-mail:  makarenko@bell.net  

 

Інформація та події на листопад - Information & activities for November 

 

SPECIAL SALE 
 

FROZEN UNCOOKED VARENYKY 
 

$8:00 per dozen 
$30.00 a bag of 50 

 

Limited quantities available. 
 

Call Halyna at: 416 255-7506 
or email at stdemetrius@rogers.com 

to reserve your order 

THE BEST VARENYKY 
IN LONG BRANCH 

mailto:stdemetrius@rogers.com

