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Київський Патріархат

СВЯТИЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРІЙ СОЛУНСЬКИЙ
8 листопада (26 жовтня за ст. ст.) Свята Православна
Церква вшановує пам’ять одного із ранньохристиянських
великомучеників – святого Димитрія Солунського (Миро‐
точивого).
Святий великомученик Димитрій народився у сім’ї рим‐
ського проконсула міста Солунь (нині Салоніки в Греції) у III
ст. На той час більшість мешканців міста були язичниками,
але чимала християнська громада, заснована апостолом
Павлом, існувала вже триста років. До таємних сповідників
християнської віри належала і родина Димитрія. Коли хло‐
пець подорослішав, батьки показали йому чудові ікони Хри‐
ста й Богородиці. Тоді Димитрій дізнався, що поганські боги
– то омана, а насправді існує лише Всемогутній Бог. День у
день юнак ревно молився й уважно слухав євангельські роз‐
повіді. Невдовзі батько Димитрія відійшов до Бога, а юнако‐
ві довелося заступити його місце. За наказом імператора,
молодий правитель мав виявити й ув’язнити солунських
християн. Проте Димитрій цього не зробив, а відверто ого‐
лосив, що вірить у єдиного Істинного Бога, і почав наверта‐
ти язичників. Дізнавшись про це, імператор Максиміліан*
розгнівався і наказав вкинути Димитрія до в’язниці, а сам
зажадав розваг. Володар дуже тішився, коли гладіатор Лій
кидав невинних християн на гострі списи, аж поки на двобій
вийшов юнак Нестор. Перед поєдинком він попрохав у Ди‐
митрія благословення на бій, і почув провіщення своєї пере‐
моги та смерті. Мужній юнак не злякався смерті й став до
бою. А слова Димитрія і справді виявилися пророчими.
Втративши свого улюбленця, знавіснілий Максиміліан нака‐
зав стратити Нестора, а з ним і Димитрія, який допоміг йому
Cover: Detail from commemorative poster
“Eternal Memory to the Heroes of Ukraine.”
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своєю молитвою. Сталося це у 306 р. За правління імперато‐
ра Костянтина Великого (306‐337 рр.) над могилою велико‐
мученика Димитрія спорудили храм, а через сто років були
віднайдені його нетлінні мощі.
При гробі великомученика Димитрія відбувалися чудеса
і зцілення. Так, у час правління імператора Маврикія авари
оточили місто Солунь. Святий Димитрій з’явився на міській
стіні, і вороже військо кинулося втікати. Іншого разу святий
врятував місто від голоду. Житіє святого Димитрія оповідає,
що він звільняв християн з ворожого полону і допомагав їм
повернутися до Солуня.
З VII ст. при раці святого Димитрія почало текти запашне
й чудотворне миро, про що писали сучасники. У XIV ст. Ди‐
митрій Хризолог писав про нього: “Миро за своєю властиві‐
стю не є водою, але густіше за неї, і не схоже на жодну з ві‐
домих нам речовин… Воно дивніше від будь‐яких пахощів
не лише штучних, але й від тих, що за природою створені
Богом.” Тому великомученика Димитрія Свята Церква вша‐
новує як Мироточивого.
За припущеннями деяких дослідників, св. Димитрій міг
походити зі слов’янської родини, можливо тому навіть се‐
ред греків у давні часи його вшановували, як патрона сло‐
в’ян. У давньоукраїнській літописній традиції зберігся ціка‐
вий епізод – описуючи взяття київським князем Олегом Кон‐
стантинополя у 907 р., преп. Нестор Літописець згадує, що
перелякані греки вважали, що сам святий Димитрій прий‐
шов їх присоромити. Молитви за покійних у цей день в Укра‐
їні завжди супроводжувалися багатою обрядовістю та тра‐
диціями. За давнім звичаєм, у деяких регіонах після панахи‐
ди влаштовували спільні громадські обіди біля церков. По‐
минальна трапеза передбачала споживання колива
(розварений ячмінь чи пшениця, заправлені медом та ро‐
дзинками) чи кондаку (у свяченій воді з медом розмочували
пшеничний білий хліб). Вдома з цієї нагоди готували найкра‐
щі страви, які любили “діди” – спочилі родичі. Перед почат‐
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Sunday, November 11, 2018
following the Liturgy

St. Volodymyr Ukrainian Orthodox Cathedral
400 Bathurst Street, Toronto
Stanislav Kulchytsky, one of Ukraine's leading historians,
will discuss his new book The Famine of 1932‐1933 in Ukraine:
An Anatomy of the Holodomor,
which is a distillation of 30 years
of study of the Holodomor.
In his book, Dr. Kulchytsky
incorporates a vast array of
sources and literature that have
become available in the past three
decades into a highly readable
narrative, explaining the motives,
circumstances and course of the
Holodomor, which the author
considers a genocide.
Dr. Stanislav Kulchytsky pioneered the study of the
Holodomor in the late 1980s. He has written extensively
on the interwar period and has held leading administrative
posts in the Institute of Ukrainian History, National Academy
of Sciences of Ukraine. The lecture will be given in Ukrainian.
The book will be available for purchase
at a discounted price of $25.00.
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ком обіду з кожної страви брали по ложці, відкладали в
окрему миску і ставили на вікно. Поруч ставили миску, гле‐
чик з водою, вішали вишиваний чорними нитками рушник –
щоб душі покійних могли вмитись і пообідати з родичами.
На могили клали хлібини із запаленими свічками, роздавали
хліб бідним і жебракам, подавали їм милостиню.
У народній традиції збереглися також народні прикмети
та приказки, пов’язані із днем вшанування св. Димитрія. На‐
приклад, кажуть, що коли 8 листопада холодно і сніжно, то
весна буде пізньою, а як відлига – будуть зима і весна теплі.
“Прийшов Димитрів день – зима влізла на паркан.” Кажуть у
народі, що “на Дмитра” ріки замерзають. Оскільки у цей час
закінчується період весіль, жартували про тих, хто не встиг
одружитися: “До Дмитра дівка хитра (перебирає жениха‐
ми), а по Дмитрі хоч комин витри (мовляв, згодиться на
все).”
* Часто в житіях святих поганські імператори називаються
“Максиміліан”. Насправді такого імператора ніколи не було. Були
імператори які називалися Максиміан, Максентій, або Максимін,
але ніякого Максиміліана не було. У 306 р. на сході Римської Імперії
царював імператор Ґалерій, який переслідував Християн. Його
четверте ім’я було Максиміан. Максиміліанами були інші Христи‐
янські мученики того часу. У житіях, подібно, цариці назуваються
Авґустами. Авґуста – це тільки імператорський титул. [Ред.]

М ІСЯЧНІ З БОРИ
Союз Українок Канади відділ св. кн. Ольги
Катедра св. Володимира, Торонто

18‐го листопада 2018 р.
після Служби Божої в авдиторії Катедри
Запрошуємо всіх членів громади
та гостей на перекуску і каву.
Ласкаво просимо нових осіб ставати
членкинями нашого відділу.
№ 23(5)
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57TH EASTERN EPARCHY CONFERENCE
FRIDAY THE 30TH OF NOVEMBER
AND SATURDAY THE 1ST OF DECEMBER, 2018
To the Venerable Clergy, Parish Councils
and Faithful of the Eastern Eparchy of the UOCC.
Reverend Father, Respected Council and Dear Brothers and
Sisters in Christ,
This is to inform you that with the blessings of His Emi‐
nence YURIJ, Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy,
Metropolitan of Canada; His Grace, Bishop ANDRIY, Bishop of
the Eastern Eparchy; with the understanding of the Chair of
the Presidium, V. Rev. Taras Udod, and the decision of the
Eastern Eparchy Executive the 57th Eastern Eparchy Confer‐
ence will take place on Thursday the 29th, Friday the 30th of No‐
vember and Saturday the 1st of December 2018.
The Conference will commence with a Clergy Conference
at the Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius, 3338 Lake
Shore Blvd. W., Etobicoke, ON, on Thursday the 29th and with
the General Conference starting on Friday the 30th at 12:00
noon and will continue throughout Saturday the 1st of Decem‐
ber ending at approximately 4:00 p.m.
Registration will be $50.00 for delegates and guests
(includes all meals). Every parish is responsible for covering
registration and travel expenses of their delegates and parish
priests. There will be no equalization! Also, all parishes will of‐
fer their donations, via their delegates, to cover the costs of
the Conference and the needs of the Eparchial Council. This
donation should be turned over to the financial secretary dur‐
ing registration.
Enclosed you will find the agenda of the conference, the
minutes of the 66th Conference and a questionnaire that needs
to be filled out and returned to the Eparchial Council no later
than the 23rd of November of this year.
8
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Dear Father and Council Members! We sincerely ask that
you inform your membership about the upcoming 57th Epar‐
chial Conference and ask that you attend, in number. We also
thank you, in advance, for carrying out our stated requests.
To a pleasurable meeting at the Conference.
With love in Christ,
Rt. Rev. Mitred Archpriest Volodymyr (Walter) Makarenko
1st Vice President, Eparchial Council
Eastern Eparchy of the UOCC

67-ИЙ З’ЇЗД СХІДНЬОЇ ЄПАРХІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ
п’ятниця 30‐го листопада і субота 1‐го грудня 2018‐го року
в Соборі св. Димитрія в Етобико, Онтаріо

Програма
п’ятниця, 30‐го листопада
9:30 рано

Свята Літургія

11:15 рано

реєстрація делегатів і гостей

11:30 рано

обід

Перша Сесія • Відкриття З’їзду
12:30 п.п.

молитва “Царю Небесний” та
“Вічная Пам’ять” за спочиле
духовенство та вірних Східньої
Єпархії УПЦК

12:40 п.п.

1. Привіт і Слово: Його Преосвященство,
Пресвященніший Єпископ АНДРІЙ

12:50 п.п.

2. Вибір Президії:
а) Предсідник
б) Секретар
від духовенства вибраних на
Конференції Духовенства:

№ 23(5)
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а) Предсідник
б) Секретар
1:00 п.п.

3. Прийняття програми З’їзду

1:10 п.п.

4. Вибір Комісій:
а) Номінаційної Комісії на 2019 р.Б.:
1)
від духовенства вибраних
на Конференції Духовенства:
2)

3)

б) Резолюційної Комісії:
1)

2)

від духовенства вибраних
на Конференції Духовенства:
3)

4)

5)

1:20 п.п.

5. Слово: Його Високопреосвященство,
Високопреосвященніший
Митрополит ЮРІЙ

1:30 п.п.

6. а)

2:00 п.п.
2:15 п.п.

Інформації Канцлера УПЦК
о. прот. Т. Удод

б) Звіт Колегії св. Андрея
митр. прот. Р. Божик
перерва на каву

Друга Сесія
2:30 п.п.
2:45 п.п.

7. а) Запити до Митрополита
б) Запити до о. Канцлера
і.

Не‐видані канонічні
листи‐призначення

іі. Брак провінційних шлюбних
10
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реєстрацій духовенства єпархії
ііі. Новостворено місійна парафія
в Симко, Онтаріо
3:15 п.п.

в) Запити до Декана Колеґії Св. Андрея
8. Єпархіяльна Діяльність і Проєкти, Звіти:

3:30 п.п.

а) Сиротинець – о. Б. Гладьо

3:40 п.п.

б) Єпархіяльна Молодь – о. Б. Гладьо

3:50 п.п.

в) Табір Св. Софії – о. прот. В. Кушнір

4:00 п.п.

г) Веб‐сторінка – Бр. Ф. Д’яковсьий

4:15 п.п.

перерва на каву

4:30 п.п.

9. Парафіяльні звіти
Заувага: Усні парафіяльні звіти повинні бути
не довше п’ять (5) хвилин.
Заохочуємо всіх парафій приготовити
письмові звіти для роздання делегатам
і секретарям.

6:00 веч.

вечеря

Третя Сесія
7:00 веч.

10. Парафіяльні звіти (якщо потрібне)

7:15 веч.

11. Прийняття протоколу минулорічного з’їзду
а) Справи, які виринають із протоколу

7:30 веч.

12. Проєктування на Майбутьні Події:

7:40 веч.

а) Духовні Рітріти для молоді

7:50 веч.

б) Єпархіяльне свято 2019

субота, 1‐го грудня
8:30 рано
№ 23(5)
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Четверта Сесія
9:00 рано

13. Презентація Крайової Управи СУМК/УПМ

9:15 рано

14: Звіт Єпархіяльної Ради:
а) Статистичний – о. В. Макаренко

9:20 рано

б) Фінансовий – брат М. Калімин

9:35 рано

в) Господарський – брат С. Кравець

9:45 рано

г) Єпархіяльне свято 2018

9:50 рано

Запити, дискусії та прийняття звітів

10:00 рано

15. Звіт Контрольної Комісії
Заувага: з огляду на те, що каденції
єпархіяльної ради триває 2 роки, цей звіт
тільки для інформації. Остаточний звіт
отримує одобрення наступного року.

10:10 рано

16. Одобрення бюджету на 2018/2019 р.Б.

10:20 рано

17. Вибрання оргкомітету до єпархіяльного
з’їзду 2019 р.Б.
перерва на каву

10:30 рано
10:45 рано

18. Звіт Резолюційної Комісії
– читання й прийняття

11:00 рано

19. Презентація 100‐літній нагород
– Леся Скиба

12:00 пол.

20. Заключне слово:
Його Преосвященство,
Преосвященніший Єпископ АНДРІЙ

12:15 пол.

обід і співдружжя

Кінець, і Богові Славу!

12
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SCHEDULE

OF

SERVICES

PASTORAL SERVICES • NOVEMBER 3 ‐ 10: FR. BUCIORA  905‐855‐7757
November 4, Sunday
SUNDAY 23 AFTER PENTECOST
23‐ТЯ НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

10:00 a.m. Liturgy/Літургія

November 7, Wednesday

6:00 p.m. Vespers/Вечірня

November 8, Thursday
GREAT MARTYR DEMETRIUS
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ

9:30 a.m. Liturgy/Літургія

PASTORAL SERVICES • NOVEMBER 10 ‐ 17: FR. SENCIO  905‐238‐0132
November 10, Saturday
November 11, Sunday
SUNDAY 24 AFTER PENTECOST
24‐ТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
November 14, Wednesday

5:00 p.m. Vespers/Вечірня
10:00 a.m. Liturgy/Літургія

6:00 p.m. Akathist/Акафіст

PASTORAL SERVICES • NOVEMBER 17 ‐ 24: FR. BUCIORA  905‐855‐7757
November 17, Saturday
November 18, Sunday
SUNDAY 25 AFTER PENTECOST
25‐ТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

5:00 p.m. Vespers/Вечірня
10:00 a.m. Liturgy/Літургія

November 20, Tuesday

6:00 p.m. Vespers/Вечірня

November 21, Wednesday
SYNAXIS ARCHANGEL MICHAEL
СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА

9:30 a.m. Liturgy/Літургія
6:00 p.m. Akathist/Акафіст

Confession at the Cathedral • Сповідь у Катедрі
After Vespers or up to 20 minutes before Liturgy.
Після Вечірні або до 20 хвилин перед Літургією.
ALL SAINTS OF UKRAINE CHAPEL, OAKVILLE
Wednesday ‐ Akathist • 6:30 p.m. • Акафіст ‐ Середа
Sunday ‐ Liturgy • 10:00 a.m. • Літургія ‐ Неділя
№ 23(5)

13

Cathedral Bells

November 4, 2018

НЕДІЛЬНА ШКОЛА
Щонеділі від 10‐ої до 11‐ої ранку. Після
занять всі діти разом з учителями перехо‐
дять до церкви і беруть участь у Службі
Божій.
На лекціях діти і молодь знайомляться
з Євангельським навчанням, вивчають ос‐
нови Православної Церкви та українські
церковні традиції.
Запрошуємо батьків та родичів приво‐
дити своїх дітей та внуків до Недільної
Школи, щоб вони в майбутньому зберегли
наші духовні скарби.
Звертайтеся до добр. Катерини Сенцьо
за додатковою інформацією.
905‐238‐0132 • senciok@ hotmail.com

СУБОТНЯ УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
ST. VOLODYMYR UKRAINIAN SCHOOL
www.ukrainianschool.org
401 College St., Toronto, M5T 1S9
Kensington Community School

Contacts
Tanya (principal): 416‐565‐5125
tatiana.sunak@yahoo.ca
Mykola: 416‐652‐2561
mykola.jemetz@gmail.com
Zenya: 416‐656‐8346
zenyasirant@gmail.com
14
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ВІД

У КРАЇНСЬКОЇ Ш КОЛИ

Всечесні отці, шановна громадо!
Від імені вчителів, учнів і батьків Української суботньої
школи Святого Володимира складаю вам вітання з дев’яно‐
сторічним ювілеєм Катедри. Дата викликає повагу і щире
захоплення такою солідною історією богоугодного служін‐
ня на благо української спільноти, на славу Господу і Правос‐
лавної церкви.
Для багатьох вірян Катедра була і залишається тим осе‐
редком християнської духовної роботи, який надає їм дійс‐
ну і таку необхідну підтримку у повсякденному житті, духов‐
ну настанову у часи випробувань і розкіш справжнього спіл‐
кування людей однієї віри, однієї культури, однієї мови.
Не випадковим є той факт, що майже одночасно з засну‐
ванням Катедри при ній була створена українська школа,
яка, отже, теж нараховує наразі не один десяток літ. Піклу‐
вання про дітей, молодь, майбутнє громади завжди були
серед пріоритетних завдань Катедри. Навчати добру, вихо‐
вувати підростаюче покоління у християнському дусі, залу‐
чати змалечку до діяльності на благо інших, привчати до
праці, вірності батьківським ідеалам – все це завдання як
Катедри так і школи. В цьому ми одностайні.
Сьогодні ми щиро дякуємо Катедрі за постійну підтрим‐
ку школи – духовну, фінансову, маркетингову – і сподіває‐
мося, що з роками наша співпраця буде лише зміцнюватися,
багатіти і розвиватися у відповідності до вимог нових часів і
потреб прийдешніх поколінь.
Ми з впевненістю дивимося у майбутнє, тому що багате
минуле і достойне теперішнє вселяють в нас віру, любов і
надію на многая літа Собору Святого Володимира у Торон‐
то, нашого храму, нашої домівки, захистку нашої українсь‐
кої мови і культури.
Таня Сунак
Директор Школи
№ 23(5)
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ХРАМОВЕ СВЯТО СОБОРУ СВ. ДИМИТРІЯ
неділя 11‐го листопада
Канонічна Візитація Його Преосвященства,
Преосвященного АНДРІЯ, Єпископа Східньої Єпархії
Порядок дня:
9:30 рано • Зустріч Архиєрея
10:00 рано • Архиєрейська Свята Літургія
1 :00 по‐обіді • Святковий обід
з відповідною програмою
Квитки: $35.00 від дорослих,
$15.00 від учнів, безплатно до семи років.
Звертайтеся до б’юра за квитками: 416‐255‐7506

St. Volodymyr Cultural Centre
SVCC Banquet Hall

Урочисті події • Конференції • Весілля • Бенкети • Виставки • Тризни
Parties • Business Meetings • Banquets • Picnics • Weddings • Memorials

905‐847‐6477
1280 Dundas Street West, Oakville, ON L6M 4H9

www.svccoakville.com
16

№ 23(5)

4 листопада 2018

Катедральні Дзвони

Людмила Яцура

П АМ ’ ЯТІ З АГИБЛИХ Г ЕРОЇВ
Весна переходить у літо…
Чи й справді вона була?
Весна недолюблена квітами,
Коли стрілянина, війна…
Земля одягнулася маками…
Роса чом сльозою бринить?
Берези всі вітами плакали —
Життя обривала мить…
Душа калини зболіла…
Дорогами хрещені сни?
Криниця щаслива зміліла,
Бо трави у смутку лягли…
Заплаче «субота зелена»…
Чи стихне пташина в гаю?
Лиш вітер повідає клену
Про тих, хто поліг у бою…
6.06.2014
Межова, Дніпропетровська область
Моя чорнобривцево‐любисткова земле, рушникова доле моя,
уквітчана діамантами‐росами, вмита срібними нитками дощів,
зігріта ласкою ніжного сонечка! Ти даруєш мені рожеві світанки і
веселкові мости, які вселяють у душу світлу соняшниково‐медову
радість і дарують пшеничне добро, ти даруєш споришеві стеж‐
ки і ромашкові дороги чебрецево‐волошкового літа і м’ятно‐
яблуневої осені, а ще оту непідробну гордість за те, що я тут
народилася і живу. Я вдячна тобі, рідна моя, земле! Цей степовий
вітер, в хвилях якого я купаюсь, приносить наспіви і глибокі роз‐
думи про життя нашого славного козацького краю, а вишневий
цвіт розказує про найбагатший твій скарб, про долі людські, ка‐
линові віти та маки червоні дарують пам’ять роду нашого, мови
нашої барвистої, солов’їної! Україно моя! — Людмила Яцура
№ 23(5)

17

Cathedral Bells

November 4, 2018

Online Resources
Ukrainian Orthodox Church of Canada
uocc.ca
Eastern Eparchy UOCC
uocceast.ca
St. Volodymyr Cathedral
www.stvolodymyr.ca
www.facebook.com/stvolodymyr.ca
All Saints of Ukraine Chapel
www.allsaintschapel.ca
www.facebook.com/groups/
170071409819371/about/
400 Bathurst St. Toronto M5T 2S6
A DDITIONAL F REE P ARKING
Liturgies, Vespers, Akathists and Feasts, as listed
in schedule, including half hour before and after.

NO-CHARGE
P ARKING ON

S U N DAY S
UNTIL

1 PM.

Please note: the machine will still accept payments.
Rather than turn the machine off, the arrangement we
have with Indigo is that they will not undertake any
enforcement during these times. Parishioners can
park for free without fear of being ticketed. Or, if they
choose, they can make a donation to the Cathedral by
paying for parking.

C REDIT C ARD D ONATIONS
We now accept credit card donations (AMEX, MasterCard,
Visa) on our website: www.stvolodymyr.ca
Earn Air Miles, Canadian Tire dollars or Aeroplan points
when donating to Saint Volodymyr Cathedral.
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Eastern Eparchy

Organizations
Parish Council
Greg Blysniuk
President
gblysniuk@gmail.com
Order of St. Andrew
Walter Chewchuk
wchewchuk@rogers.com
St. Volodymyr
Brotherhood
Walentina Rodak
416‐252‐2439
Ukrainian Women’s
Association of Canada
Vera Melnyk
416‐534‐0633

His Grace ANDRIY
Bishop of Toronto
and the Eastern Eparchy
905‐206‐9372
647‐991‐1610
905‐206‐9373 (fax)
bishopandriy@rogers.com
uocceast@rogers.com
http://uocceast.ca
St. Volodymyr
Ukrainian School
Tatiana Sunak
416‐565‐5125
tatiana.sunak@yahoo.ca
Parents Committee
Mykola Jemetz
416‐997‐4476
mykola.jemetz@gmail.com
Hania Wenger
416‐792‐8942
hania.wenger@gmail.com
Cultural Centre
905‐847‐6477
Slavko Adamec
416‐737‐0736

Fellowship of
Sts. Cyril & Methodios
Oleg Holowaty
oleg@scmfellowship.com

Expressions in Art
Olya Janschula
416‐622‐4494

Sunday School
Dobr. Kateryna Sencio
905‐238‐0132

St. Volodymyr
Cemetery
905‐827‐1647

Просимо негайно
повідомити Отця,
коли хтось із наших
парафіян або прихожан
перебуває у лікарні або
потребує необхідної
пастирської опіки.

Please inform the
Priest immediately
in the event that any
of our church members
find themselves in the
hospital or in need of
spiritual guidance.

Available online: www.stvolodymyr.ca

