
 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПРАВОСЛАВНИЙ СОБОР 

СВ. ДИМИТРІЯ 

 

UKRAINIAN ORTHODOX 
CHURCH OF 

ST. DEMETRIUS 

Неділя про 
Закхея 
Голос 4 

Zacchaeus 
Sunday 
Tone 4 

 

No. 7    14-го ЛЮТОГО 
 

FEBRUARY 14    No. 7 

 

2016 

Мученика Трифона 

 Трифон народився в убогій християнській 

сім'ї і жив у селі Кампсиді, що в Малій Азії. 

Він відзначався даром чудотворення. Під час 

переслідування християн за правління імпера-

тора Декія, Трифона і його товариша Респіція 

було ув'язнено за те, що вони поклонялися 

Христові, а не поганським божкам. 

 У нікомидійській в'язниці вони мужньо 

переносили жорстокі тортури: їм забивали цвя-

хи у ступні, бичували та обсмалювали смоло-

скипами. Під час мук їм явився Божий ангел, 

який поклав на їхні голови прегарні корони. 

 Наступного дня Трифона і Респіція жорстоко побили батогами з 

прив'язаним оловом, а потім відрубали голови. 

 Сталося це 250 року. 

 Їхні святі мощі перенесли до Єрусалима, а згодом – до Рима. 

 



Martyr Tryphon of Campsada Near Apamea in Syria 

 The Martyr Tryphon was born in Phrygia, one of 
the districts of Asia Minor, in the village of Lamp-
sacus. From his early years the Lord granted him the 
power to cast out demons and to heal various mala-
dies. He once saved the inhabitants of his native city 
from starvation. St Tryphon, by the power of his pray-
er, turned back a plague of locusts that were devour-
ing the grain and devastating the fields. 

 St Tryphon gained particular fame by casting out 
an evil spirit from the daughter of the Roman emperor 
Gordian (238-244). Helping everyone in distress, he 
asked only one thing from them: faith in Jesus Christ, 

by Whose grace he healed them. 

 When the emperor Decius (249-251) assumed the imperial throne, he be-
gan a fierce persecution of Christians. Someone reported to the commander 
Aquilinus that St Tryphon was boldly preaching faith in Christ, and that he led 
many to Baptism. The saint was arrested and subjected to interrogation, dur-
ing which he fearlessly confessed his faith. 

 He was subjected to harsh tortures: they beat him with clubs, raked his 
body with iron hooks, they scorched his flesh with fire, and led him through the 
city, after iron nails were hammered into his feet. St Tryphon bravely endured 
all the torments without complaint. 

 Finally, he was condemned to beheading with a sword. The holy martyr 
prayed before his execution, thanking God for strengthening him in his suffer-
ings. He also asked the Lord to bless those who should call upon his name for 
help. Just as the soldiers raised the sword over the head of the holy martyr, he 
surrendered his soul into the hands of God. This event occurred in the city of 
Nicea in the year 250. 

 Christians wrapped the holy body of the martyr in a clean shroud and 
wanted to bury him in the city of Nicea, where he suffered, but St Tryphon in a 
vision commanded them to take his body to his native land to the village of 
Lampsada. Later on, the relics of St Tryphon were transferred to Constantino-
ple, and then to Rome. 

 



АПОСТОЛ 
 

З Першого Послання до Тимофія св. Апостола Павла читання. 
 

(р. 4, в. 9 – 15) 
 

 Браття: Вірне це слово, і гідне всякого прийняття! 

 Бо на це ми й працюємо і зносимо ганьбу, що надію кладемо 

на Бога Живого, Який усім людям Спаситель, найбільше ж для 

вірних. 

 Наказуй оце та навчай! 

 Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь 

зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у 

чистості! 

 Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки! 

 Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за 

пророцтвом із покладенням рук пресвітерів. 

 Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний 

для всіх! 



ЄВАНГЕЛІЯ 
 

Від Луки Святого Євангелія читання. 
 

(р. 19, в. 1 – 10) 
 

 І, ввійшовши, Ісус переходив через Єрихон. 

 І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над 

митниками, і був багатий, 

 бажав бачити Ісуса, хто Він, але з-за народу не міг, бо 

малий був на зріст. 

 І, забігши вперед, він виліз на фіґове дерево, щоб 

бачити Його, бо Він мав побіч нього проходити. 

 А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до 

нього й промовив: Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні 

потрібно Мені бути в домі твоїм! 

 І той зараз додолу ізліз, і прийняв Його з радістю. 

 А всі, як побачили це, почали нарікати, і казали:  Він до 

грішного мужа в гостину зайшов! 

 Став же Закхей та й промовив до Господа: Господи, 

половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого 

скривдив був чим, верну вчетверо. 

 Ісус же промовив до нього: Сьогодні на дім цей спасіння 

прийшло, бо й він син Авраамів. 

 Син бо Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що 

загинуло! 





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 commu-
nity. 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 First Epistle of St. Paul to Timothy. 
 

(c. 4, v. 9 – 15) 
 
 Brethren: This is a faithful saying and worthy of all ac-

ceptance. 

 For to this end we both labor and suffer reproach, because 

we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially 

of those who believe. 

 These things command and teach. 

 Let no one despise your youth, but be an example to the 

believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity.

 Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doc-

trine. 

 Do not neglect the gift that is in you, which was given to you 

by prophecy with the laying on of the hands of the eldership. 

 Meditate on these things; give yourself entirely to them, that 

your progress may be evident to all. 



GOSPEL 
 

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

(c. 19, v. 1 – 10) 
 
 Then Jesus entered and passed through Jericho. 

 Now behold, there was a man named Zacchaeus who was 

a chief tax collector, and he was rich. 

 And he sought to see who Jesus was, but could not be-

cause of the crowd, for he was of short stature. 

 So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to 

see Him, for He was going to pass that way. 

 And when Jesus came to the place, He looked up and saw 

him, and said to him, “Zacchaeus, make haste and come down, 

for today I must stay at your house.” 

 So he made haste and came down, and received Him joy-

fully. 

 But when they saw it, they all complained, saying, “He has 

gone to be a guest with a man who is a sinner.” 

 Then Zacchaeus stood and said to the Lord, “Look, Lord, I 

give half of my goods to the poor; and if I have taken anything 

from anyone by false accusation, I restore fourfold.”  

 And Jesus said to him, “Today salvation has come to this 

house, because he also is a son of Abraham. 

 For the Son of Man has come to seek and to save that 

which was lost.” 



 

Церковний Календар 
 

Church Calendar 

15  Стрітення Господнє    Meeting of Our Lord 
 Літургія 9:30 ранку    Liturgy 9:30 am 
 
21 Неділя про Митаря і Фарисея  Sunday of the Publican & Pharisee 
 Літургія 10:00 ранку    Liturgy 10:00 am 
 
28 Неділя про Блудного Сина   Sunday of the Prodigal Son 
 Літургія 10:00 ранку    Liturgy 10:00 am 
 

 
 

6  М’ясопусна Неділя     Meatfare Sunday 
 Літургія 10:00 ранку    Liturgy 10:00 am 
 
13 Сиропусна Неділя     Cheesefare Sunday 
 Літургія 10:00 ранку    Liturgy 10:00 am 
 Вечірня “Прощення” 6:00 год. веч. Forgiveness Vespers @ 6:00 pm 
 Катедра св. Володимира, Торонто St. Volodymyr Cathedral 
 
14  Початок Великого Посту   Great Lent Begins 
 Покаянний Канон св. Андрія Крит.: Церква св. Андрія - 6:00 веч. 
 
15 Покаянний Канон св. Андрія Крит.: Катедра св. Володимира - 6:00 веч 
 
16  Літургія Раніш Освячених Дарів  Liturgy of the Presanctified Gifts 
 Літургія 9:30 ранку    Liturgy 9:30 am 
 Покаянний Канон св. Андрія Крит.: Собор св. Димитрія - 6:00 веч. 
 
17 Покаянний Канон св. Андрія Крит.: Церква св. Анна - 6:00 веч. 
 
19  Феодорівська Субота    St. Theodore’s Saturday 
 Літургія 9:30 ранку    Liturgy 9:30 am 
 

          ЛЮТИЙ                             FEBRUARY 

          БЕРЕЗЕНЬ                       MARCH 



 

BINGO: Tuesday, Feb. 16 @ 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 

14  Співдружжя: Орден св. Андрія  Fellowship: Order of St. Andrew 
14 Немає Недільної Школи    No Sunday School 
14 Місячні Збори СУК о 1:00 год. попол. UWAC Monthly Meeting at 1:00 pm 
16 Навчання на бандурі    Bandura Instruction 
21  Співдружжя: Комітет Співдружжя  Fellowship: Fellowship Committee 
21 Річні Збори Ордену св. Андрія @ 1:00 Annual Meeting: Order of St. Andrew 
23  Навчання на бандурі    Bandura Instruction 
24 Сеньйори: Приготування вареників Seniors: Varenyky Preparations 
25  Сеньйори: Приготування вареників Seniors: Varenyky Preparations 

Просимо підтримувати ювілейну збірку своїми щедрими пожертвами! 
 

Please support our anniversary fundraiser with your generous donations! 

 

Інформація та події на лютий - Information & activities for February 

Eparchial Youth Retreat: “LOVE” — ages 7 to 25 and parents 

Saturday, February 27, 2016 at 1:15 pm 

St. Demetrius Ukrainian Orthodox Sobor 

RSVP by Sunday, February 21 to: youth@uocceast.ca 

or Natalka Olynyk-Kowalenko or Halyna in the office 

For more information: uocceast.ca/youth or 416-255-7506 


