
 

 

Починаємо у вересні! 

Через спалах пандемії Covid 19 усі програми та заходи в церкві були призупинені, й 
ми навіть були змушені на деякий час закритися.  

Коли церкву було дозволено відкрити, ми продовжили тільки богослужіння.  

Covid все ще з нами, але ми набагато обережніші у своїй діяльності та дбаємо про 
себе й інших за допомогою масок і тестування. 

За схвалення Парафіяльної Ради ми відновлюватимемо всі наші церковні програми 
у вересні, на початку Нового Церковного Року.  

Цей електронний лист є закликом до всіх і кожного, хто бажає зареєструватися та 
стати активним у таких церковних програмах: 

 

1) Недільна школа св. Димитрія   SundaySchool@stdemetriusuoc.ca 

2) Братство вівтарних служителів  frwaltermakarenko@outlook.com 

3) Старші брати     frwaltermakarenko@outlook.com 

4) Старші сестри     frwaltermakarenko@outlook.com 

5) Школа Бандури св. Димитрія   Bandura@stdemetriusuoc.ca 

6) Сеньйори св. Димитрія    Seniors@stdemetriusuoc.ca 

7) Ґольфовий турнір св. Димитрія  Golf@stdemetriusuoc.ca 

 

Ми також запрошуємо відновити свої програми управи наших світських організацій: 
С.У.К. - Філія Софії Русової, Союз Українців Самостійників Канади, Старший і 
Молодший СУМК та Орден св. Андрія. 
 
Охочі можуть записуватися, звернувшись до Галини в церковній канцелярії 
stdemetrius@rogers.com, до о. Володимира або написавши листа на електронну 
адресу будь-якої зі вказаних програм. 
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We Start In September! 

Due to the outbreak of the Covid 19 pandemic, all of the programs and activities at the 

church ceased to function and we were even forced to close for some time.  

We did continue with services once the church was allowed to open but that was all.  

Covid is still with us but we are much more careful in our activities and care for ourselves 

and others with masking and testing. 

With the approval of parish council, we will be restarting all of our church related 

programming in September, the beginning of the New Church Year.  

This email blast is then a call to anyone and everyone who wishes to sign up and become 

active in the following church programs: 

 

1) St. Demetrius Sunday School   SundaySchool@stdemetriusuoc.ca 

2) Altar Servers Brotherhood   frwaltermakarenko@outlook.com 

3) Elder Brothers     frwaltermakarenko@outlook.com 

4) Elder Sisters     frwaltermakarenko@outlook.com 

5) St. Demetrius Bandura School   Bandura@stdemetriusuoc.ca 

6) Seniors of St. Demetrius   Seniors@stdemetriusuoc.ca 

7) St. Demetrius Golf Tournament  Golf@stdemetriusuoc.ca 

 

We invite at this time, the executives of our lay organizations, U.W.A.C. Sophia Rusova 

Branch, Ukrainian Self-Reliance League of Canada, Senior & Junior CYMK-UOY and the 

Order of St. Andrew, to re-start their programming. 

For now, those that are interested can sign up either by contacting Halyna in the church 

office stdemetrius@rogers.com, by contacting Fr. Walter or contacting any one of the 

names listed by the programs. 
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