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Святий Теодосій Великий
Святий Теодосій Великий народився 423 року в містечку Гарисі (провінція Каппадокії, що в
Малій Азії). Юнаком вирушив у Єрусалим, щоб у
пустелі вести богопосвячене життя. За благословенням св. Симеона Стовпника оселився на
горі Сіон.
Невдовзі він поселився у печері, де прожив
30 років у молитві, пості й чуванні. Теодосій збудував великий монастир, у якому монахи жили
за правилами чернечого життя св. Василія Великого.
Теодосій мужньо обороняв святу віру від єретиків. Його красномовні проповіді та численні чуда навертали до правдивої віри багатьох
людей. Коли імператор довідався, що в Єрусалимі одна жінка зцілилася
від раку, діткнувшись одежі Теодосія, то вигнав його з країни.
Повернувшись із заслання, Теодосій прожив ще 11 років і відійшов
у вічність 529 року.
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St Theodosius of Antioch
Saint Theodosius of Antioch in his early
years left the rich home of his illustrious parents
and entered upon the straight and arduous path
of asceticism. He settled into a small cell on the
shore of the Gulf of Isska, near the city of Ossos.
The saint weakened his body with prostrations

and by lying upon the bare ground. He also wore
a hairshirt and heavy iron chains. His hair grew
so long that it covered his feet.
By continuous feats of fasting and prayer he

conquered his fleshly and spiritual passions, he quieted his temper, and
drove away unclean thoughts. He labored much, tilling his garden and occupying himself with plaiting ropes. In his native land St Theodosius
founded a monastery (Skupela). He imparted to the monks a love for

physical toil and for spiritual deeds. St Theodosius had a special concern
for strangers.
The sublime life of the saint was known even beyond the confines of
the monastery. Both Christians and pagans knew him. Seafarers in time

of peril called out for help to “the God of Theodosius.” It happened that at
the mere mention of St Theodosius, the waves of the sea were calmed.
Brigands feared and respected him, and sought his prayers. Fleeing the
praise of people, the saint settled near the village of Maraton, founding

here the Maratonia monastery. There the great ascetic peacefully finished
the days of his God-pleasing life (412).

АПОСТОЛ
З Послання до Ефесян св. Апостола Павла читання.
(р. 4, в. 7 – 13)
Браття: А кожному з нас дана благодать у міру дару
Христового.

Тому й сказано: Піднявшися на висоту, Ти полонених
набрав і людям дав дари!
А те, що піднявся був, що то, як не те, що перше й
зійшов був до найнижчих місць землі?
Хто зійшов був, Той саме й піднявся високо над усі
небеса, щоб наповнити все.
І Він, отож, настановив одних за апостолів, одних за
пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів,
щоб приготувати святих на діло служби для збудування
тіла Христового,

аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри й пізнання
Сина Божого, Мужа досконалого, у міру зросту Христової
повноти.

ЄВАНГЕЛІЯ
Від Матвія Святого Євангелія читання.
(р. 4, в. 12 – 17)
Як довідавсь Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у
Галілею.
І, покинувши Він Назарета, прийшов й оселився в
Капернаумі приморськім, на границі країн Завулонової й
Нефталимової,
щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк,
промовляючи:
Завулонова земле, і Нефталимова земле, за Йорданом
при морській дорозі, Галілеє поганська!
Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим,
хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло.
Із того часу Ісус розпочав проповідувати й промовляти:
Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне!

Дорогі друзі!
Від імені Українського Православного Собору святого Димитрія ми раді запросити Вас і Вашу родину на ґала-бенкет “Пролісок”, який відбудеться в суботу, 5 березня 2016 року, в залі Brûlé історичного і елеґантного будинку ресторану Old Mill у Торонто.
За останні 75 років парафіяни УПЦ святого Димитрія намагалися задовольнити духовні, соціальні
та культурні потреби у нашій громаді, а також у ширшій навколишній спільноті. Зараз перед нами
постала необхідність замінити або модернізувати велику частину будівлі нашого собору. Крім того, низку наших успішних у минулому програм нині слід осучаснити відповідно до реалій 21-го століття. Перший етап нашого проекту має бюджет $300,000; на сьогодні нам вдалося зібрати
$183,000. Віримо, що з Вашою допомогою нам удасться досягнути поставленої мети, щоби ми й
надалі могли продовжувати свою важливу роботу тут, у Соборі святого Димитрія.
Квитки на ґала-бенкет “Пролісок” коштують $175.00 від особи. У цю ціну входить паркування, гардеробна з обслугою, обід із вином, танці, захопливі розваги й багато іншого. Квитки тільки на танцювальну частину цього святкування можна придбати за $65.00. Посвідки для повернення податків будуть видаватися на певну суму.
Нижче подаємо таблицю рівнів спонсорування:
Платинове спонсорство – $10,000 і вище, зі згадкою у всіх публікаціях,
8 VIP безкоштовних квитків, Ювілейна книжка до 75-ліття.
Золоте спонсорство – $5,000 - $9,999 зі згадкою у всіх публікаціях,
4 VIP безкоштовні квитки, Ювілейна книжка до 75-ліття.
Срібне спонсорство – $1,000 - $4,999 зі згадкою у всіх публікаціях,
2 VIP безкоштовні квитки, Ювілейна книжка до 75-ліття.
За квитками просимо звертатися в церковну канцелярію на тел.: 416-255-7506.
Для Вашої зручності собор св. Димитрія тепер приймає Visa, MasterCard і American Express.

Сподіваємося побачити Вас на ґала-бенкеті “Пролісок” 5 березня 2016 р.
Ми розробили чудову програму, щоб цей вечір став по-справжньому незабутнім
для Вас, Ваших друзів і родини.
З повагою,

Одарка Москалюк-Руткай Віра Слюзар-Макинтайр
Люба Линок-Калимін
Співголови комітету з підготовки ґала-бенкету “Пролісок”
P.S. Відомості про Ваше спонсорство будуть викарбувані
на Дошці Пошани до 75-го ювілею.

Dear Friends
On behalf of the Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius, we are delighted to invite you and your
family to join us for the SnowDrop Gala, Saturday, March 5, 2016, at the historic and elegant, Old Mill
Toronto, Brûlé Rooms.
For the past 75 years, the parishioners of UOC St. Demetrius have endeavoured to meet the spiritual,
social and cultural needs, both within our community and in outreach to the greater surrounding community. We are now faced with the need to replace or upgrade much of our physical structure. As well, a
number of our programmes, successful in the past, need to be brought forward into the 21st century.
Phase One of our project has a budget of $300,000; we have currently raised $183,000. We
look forward, with your help, to attaining our goal so we may continue our important work here, at
St. Demetrius.

Tickets for our SnowDrop Gala are $175.00 per person, which includes parking, coat check, dinner with
wine, dancing, exciting entertainment and much more. Tickets for the dance only portion of this event
are available for $65.00. Partial tax receipts will be provided.
The following Table sponsorships are available:
Platinum sponsorship of $10,000 and over, with: acknowledgement in all publications,
8 VIP Complimentary Gala tickets, 75th Anniversary Book.

Gold sponsorship of $5,000 - $9,999 with: acknowledgement in all publications,
4 VIP Complimentary Gala tickets, 75th Anniversary Book.
Silver sponsorship of $1,000 - $4,999 with: acknowledgement in all publications,
2 VIP Complimentary Gala tickets, 75th Anniversary Book.
To purchase tickets, please call our church office at 416-255-7506. For your convenience
St. Demetrius now accepts Visa, MasterCard and American Express.
We look forward to having you celebrate with us at the SnowDrop Gala, March 5, 2016.
A wonderful program has been planned to create a truly memorable evening to share
with friends and family.
Sincerely,

Darcia Moskaluk-Rutkay
Vera Sluzar-MacIntyre
Luba Linok-Kalimin
Co-Chairs, SnowDrop Gala Committee
P.S. Your table sponsorships will count towards your engraved recognition
on the 75th Anniversary Wall of Honour.

EPISTLE
The reading is from the Epistle of St. Paul to the Ephesians.
(c. 4, v. 7 – 13)
Brethren: But to each one of us grace was given according
to the measure of Christ’s gift.

Therefore, He says:
“When He ascended on high, He led captivity captive,
And gave gifts to men.”
(Now this, “He ascended” - what does it mean but that He
also first descended into the lower parts of the earth?
He who descended is also the One who ascended far
above all the heavens, that He might fill all things.)
And He Himself gave some to be apostles, some prophets,
some evangelists, and some pastors and teachers,
for the equipping of the saints for the work of ministry, for

the edifying of the body of Christ,
till we all come to the unity of the faith and of the knowledge
of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ.

GOSPEL
The reading is from the Holy Gospel according to St. Matthew.
(c. 4, v. 12 – 17)
Now when Jesus heard that John had been put in prison,
He departed to Galilee.
And leaving Nazareth, He came and dwelt in Capernaum,
which is by the sea, in the regions of Zebulon and Naphtali,
that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the
prophet, saying:
“The land of Zebulon and the land of Naphtali,
By the way of the sea, beyond the Jordan,
Galilee of the Gentiles:
The people who sat in darkness have seen a great light,
And upon those who sat in the region and shadow of death
Light has dawned.”
From that time Jesus began to preach and to say, “Repent,
for the kingdom of heaven is at hand.”

Церковний Календар

СІЧЕНЬ
31

35-та Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

ЛЮТИЙ

Church Calendar

JANUARY
35th Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

FEBRUARY

7

36-та Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

36th Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

12

Трьох Святителів
Літургія 9:30 ранку

The Three Hierarchs
Liturgy 9:30 am

14

Неділя про Закхея
Літургія 10:00 ранку

Zacchaeus Sunday
Liturgy 10:00 am

15

Стрітення Господнє
Літургія 9:30 ранку

Meeting of Our Lord
Liturgy 9:30 am

21

Неділя про Митаря і Фарисея
Літургія 10:00 ранку

Sunday of the Publican & Pharisee
Liturgy 10:00 am

28

Неділя про Блудного Сина
Літургія 10:00 ранку

Sunday of the Prodigal Son
Liturgy 10:00 am

БЕРЕЗЕНЬ

MARCH

6

М’ясопусна Неділя
Літургія 10:00 ранку

Meatfare Sunday
Liturgy 10:00 am

13

Сиропусна Неділя
Літургія 10:00 ранку

Cheesefare Sunday
Liturgy 10:00 am

Про-

симо підтримувати ювілейну збірку своїми щедрими пожертвами!
Please support our anniversary fundraiser with your generous donations!
Інформація та події на січень - Information & activities for January
24
26
27
28
31
31
31

Співдружжя: Комітет Співдружжя
Навчання на бандурі
Сеньйори: Приготування вареників
Сеньйори: Приготування вареників
Співдружжя: CYMK
Надзвичайні Парафіяльні Збори
СУК - Річні Збори о 12:30 год. по обіді

Fellowship: Fellowship Committee
Bandura Instruction
Seniors: Varenyky Preparations
Seniors: Varenyky Preparations
Fellowship: CYMK
Special Parish Meeting
CYK - Annual Meeting @ 12:30 pm

Інформація та події на лютий - Information & activities for February

2
4
7
9
14
14
16
21

Навчання на бандурі
Клюб сеньйорів: Обід для публіки
Співдружжя: СУК
Навчання на бандурі
Співдружжя: Орден св. Андрія
Немає Недільної Школи
Навчання на бандурі
Співдружжя: Комітет Співдружжя

Bandura Instruction
Seniors Club: Public Lunch
Fellowship: UWAC
Bandura Instruction
Fellowship: Order of St. Andrew
No Sunday School
Bandura Instruction
Fellowship: Fellowship Committee

BINGO: Monday, Feb. 8 @ 10:00 am at Delta Downsview
Friday, Feb. 12 @ 10:00 am at Delta Downsview
Український Православний Собор Св. Димитрія - Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius
3338 Lake Shore Boulevard West, Etobicoke, ON M8W 1M9 website: www.stdemetriusuoc.ca
Parish Office: Tel.: 416-255-7506 e-mail: stdemetrius@rogers.com
Parish Priest: Right Rev. Mitred Archpriest Volodymyr (Walter) Makarenko
Office: 416-255-7506 #25 Res.: 416-259-7241 e-mail: makarenko@rogers.com

