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Величаємо тебе, страстотерпче святий
Димитрію, і почитаємо чесні страждання твої,
що за Христа витерпів єси.

We magnify you, Holy Martyr Demetrius, and
honour your precious sufferings which you
endured for Christ.

До членів Собору св. Димитрія!
Христос посеред нас! Є і буде!
Незабаром розпочнеться новий церковний рік. Усі парафіяльні програми вже готові, й
після спокійного літа все знову врухомиться. Ми вітаємо всіх, хто причинився до
парафіяльного життя в організаціях чи комітетах, записався добровольцем чи просто
був присутній на парафіяльних заходах.
Також дякуємо тим, хто допомагав
фінансовими пожертвами, які завжди нам потрібні, чи своїми молитвами.
Як завжди, ми наголошуємо на важливості виховання наших дітей, бо, як ви всі знаєте,
діти — це майбутність цієї парафії. Ми просимо всіх батьків записувати своїх дітей до
парафіяльної Недільної Школи. Також ми маємо потребу в більшій кількості вчителів.
Тому просимо зголошуватися до парафіяльної ради тих, хто має можливість і бажання
стати вчителем Недільної Школи.
Я все ще приймаю хлопців, які бажають записатися до Братства Вівтарних
Прислужників ім. св. Степана. Зацікавлені можуть зголоситися до мене.
Нехай благословення Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа буде зо всіма вами.
З Божим благословенням,

митр. прот. Володимир
Christ is among us! He is and always shall be!
The new church year is ready to start, all of the parish programs have been put in place and
after a restful summer things will start happening. We welcome everyone who has gotten
involved in our parish’s life whether it is at the organizational and committee levels, volunteering or just by simply attending and giving your financial, which is always needed, and
your prayerful support.
As always, we place great emphasis on our children which as you all know is the future of
this parish. We ask that parents do not hesitate in sending their children to the parish Sunday school, which could always use more students. Also, this year, we are asking for more
volunteer teachers to assist those who have already committed to teaching our youth.
Those that could donate some of their time and assist in teaching, please get in touch with
any parish council member.
I am also looking for interested boys to join the Altar Servers Brotherhood, so those that are
interested please get in touch with me at any time.
May the blessings of Our Lord and Saviour Jesus Christ be upon all of you.
God bless,

Fr. Walter

St. Demetrius Sunday School
The St. Demetrius Sunday School is officially starting its classes on Sunday, September 15.
Those that are interested in bringing their children or grandchildren to these classes can register
them on any Sunday with the teachers. To register them during the week, please call Halyna
at the church office at 416-255-7506 or to stdemetrius@rogers.com and leave your name, the
name of the child and a contact phone number or email address so that the teachers could contact you. Out of necessity for the needs of the children, the classes can be taught in both
Ukrainian and English.
Недільна школа при Соборі св. Димитрія розпочнеться в неділю 15-го вересня.
Запрошуємо всіх дітей у громаді записуватися до школи по неділях у вчителів або
протягом тижня в церковній канцелярії телефоном: 416-255-7506. При потребі
навчання може бути двомовне.

St. Demetrius Bandura Classes
Once again, this year, Ron Demeda is continuing to teach classes on the Bandura. The official day of registration is on Tuesday, September 10 in the parish lounge. Classes will begin
the following week and will continue every Tuesday. As with the Sunday School, you could also register with Halyna in the church office at 416-255-7506 and leave the necessary information so that you could be contacted by the Bandura class staff.
Цього року Роман Демеда буде вести курси гри на бандурі. Реєстрація відбудеться у
вівторок 10-го вересня. Як і до Недільної школи, на ці курси можна також записатися
через канцелярію.

St. Demetrius Altar Servers
I’m sure that there are many 7 year old boys out there who would like to be Altar Servers.
I have a number of boys already who assist the priest on Sundays and that list will be updated
and distributed to them in the very near future. But, are there any boys who are not presently
assisting but would like to? If you are interested, please contact Father Walter at
416-259-7241 or by email at makarenko@rogers.com.
Запрошую всіх хлопців від 7-ми років записуватися до складу вівтарних
прислужників.
Ми вже маємо декількох хлопчиків і невдовзі дамо їм розклад
Богослужень і список обов’язків, але ще є багато місця для охочих. Зацікавлених прошу
звертатися до о. Володимира на телефон: 416-259-7241 або е-поштою: makarenko@rogers.com.

ПАРАФІЯЛЬНЕ ХРАМОВЕ СВЯТО
СВ. ДИМИТРІЯ
неділя 10-го листопада, 2013 р.Б.

ST. DEMETRIUS’
PARISH PATRON SAINT’S FEAST DAY
Sunday, November 10th, 2013

– 2013
DELTA BINGO - DOWNSVIEW
1868 Wilson Avenue, Toronto

DATE

DAY

START TIME

September 13
September 23
September 23

Friday
Monday
Monday

10:00 AM
10:00 AM
1:00 PM

October 4
October 16
October 21

Friday
Wednesday
Monday

10:00 AM
10:00 AM
10:00 AM

November 15
November 18
November 21

Friday
Monday
Thursday

10:00 AM
10:00 AM
10:00 AM

December 6
December 20
December 27

Friday
Friday
Friday

10:00 AM
10:00 AM
10:00 AM

ПРОСИМО НАМ ПОВІДОМИТИ!!!!!
Отцеві настоятелеві важко відвідувати людей по шпиталях або домах опіки, якщо він
не знає, що вони там перебувають. У Торонто й околиці існує приблизно 75 шпиталів і
домів опіки, тому неможливо реґулярно звертатися до всіх цих установ, шукаючи там наших членів. Саме тому отець Володимир покладається на членів родини або друзів, щоби вони повідомляли його про потребу когось провідати.
Кілька років тому Парафіяльна рада приготувала двомовну “Картку для особливих
потреб”, яку слід заповнити й передати отцеві настоятелеві, комусь із Старших Братів або
Сестриць чи членові управи. Ці картки Ви знайдете у “кишеньках” на спинках церковних
лавок або при вході до церкви.
Якщо ви знаєте про когось, хто перебуває в шпиталі або в домі опіки, просимо нам
повідомити.

PLEASE LET US KNOW!!!!!
It is very difficult for the parish priest to visit individuals in hospitals or care centres if he
does not know that they are there. There are approximately 75 hospitals/care centres in the
Toronto area. It would be impossible to be in contact with all of these institutions, on a regular
basis, to see if any of our members are patients there. That is why Fr. Walter relies on family
members and/or their friends to let him know that they are in one of these hospitals/care centres.
A few years ago Parish Council implemented Special request cards prepared in both languages, Ukrainian and English, that can be used to pass this kind of information along to not
only the parish priest but also to our Parish Council. You will find these cards in the pew pockets and at the back of the church. Once you fill a card out, hand it in to one of the church Elder
Brothers or Sisters and they will see that it gets passed on to the priest or to one of the Parish
Council members so that action can be taken.
Again, if you know of anyone, family or friend, who is in the hospital, please let us know.

LOBLAW’S GIFT CARDS
Полегшіть собі відвідування
продуктових крамниць – жодних
ідентифікаційних номерів,
підписів чи готівки

Make shopping easier,
no need to fuss
with PINs or signatures or cash

Картки можна придбати в нашій канцелярії від
9:00 год. ранку до 3:30 год. пополудні у будні або
під час зустрічей у неділю після Св. Літургії.

Gift Cards are available in our office:
9:00 a.m. - 3:30 p.m. from Monday to Friday. Or
easier yet during Fellowship at the Council Info Table.

Вживаючи наперед оплачені картки Loblaw’s Gift
Cards при купівлі продуктів у таких крамницях, як
“Nofrills”, “Fortino’s”, “Loblaw's”, “Real Canadian Superstore” чи “Real Canadian Wholesale Club”, Ви
допомагаєте церкві. Деякі парафіяни навіть
заохочують своїх сусідів купувати в нас картки.

If you grocery shop at No Frill’s, Fortino’s, Loblaw's, the Real Canadian Superstore or the Real
Canadian Wholesale Club, you can help support
our church by using Loblaw’s Gift Cards for your
weekly grocery shopping. Some parishioners even
have their neighbours buy gift cards from us.

Ми розповімо Вам, як ними користуватися, адже
це такий простий спосіб примножити доходи
нашої церкви!

We will be glad to show you how to use them. This
is such an easy way of raising funds for our
church.

