Ноември, 2015 / November, 2015

1555 Steeles Ave West, Brampton, On, G6Y 5J9, tel. 905 861 9111, fax 905 861 9072;
www.stdimitar.org; office.st.dimitar@gmail.com
Построена и подарена на българската общност от сем.Канефф / Built and Dedicated by the Kaneff family

Енорийски свещеник: Ставрофорен иконом д-р. Милан Радулович
Почетни председатели: д-р х. к. Игнат Канев, д-р Константин Вълчев
Настоятелство:
Председател: Явор Радулов; Зам.Председател: Петко Маневски; Секретар: Цветанка Христоскова; Касиер: Светлана
Рафаилова; Членове: Мария Боглис, Живко Киров, Веселин Георгиев, Георги Пильов

Най-искрени благодарности за щедрите и много необходими дарения за нашата енория.
Високо оценяваме помощта.
Sincerest thanks for the generous and much-needed donations to our parish. They are greatly appreciated.

Богослужебни дни за месец ноември

1

Н

† 5 Неделя след Неделя подир Въздвижение.
Св. безср. и чудотворци Козма и Дамян. Св.
прпмчци Яков Костурски, дякон Яков и
монах Дионисий

7

С

Задущница

Света Литургия - 10:00ч

8

Н

† 7 Неделя след Неделя подир Въздвижение.
Събор на св. архангел Михаил
(Архангеловден). Св. мчк Ангел Лерински

Света Литургия - 10:00ч

15

Н

† 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение.
Св. мчци Гурий, Самон и Авив

Света Литургия - 10:00ч

21

С

† Въведение Богородично (Ден на
православната християнска младеж и
семейство)

Света Литургия - 10:00ч

22

Н

† 9 Неделя след Неделя подир Въздвижение.
Св. Ап. Филимон. Св. Михаил воин, българин

Света Литургия – 10:00ч

29

Н

† 13 Неделя след Неделя подир Въздвижение.
Св. мчк Парамон и 370 мъченици. Св. мчк
Филумен. Преп. Акакий Синайски

Света Литургия – 10:00ч

Света Литургия - 10:00ч

Пресдтоящи събития организирани от Църквата Свети Димитър

15 НОЕМВРИ Н

Годишен базар
(подробности по-долу в текста)

12:00 - Залата на църквата

Кулинарен клас представен от г-жа Кина Вълчева
22 НОЕМВРИ Н – ще бъдат показани рецепти за 2 постни
12:00 - Залата на църквата
сладкиша
29 НОЕМВРИ Н

Проекто-бюджетно Общо Събрание
(подробности по-долу в текста)

12:00 - Залата на църквата

Братя и сестри,
Възлюблени в Христа Господа братя и сестри,
Съвсем наскоро имахме духовната радост да посрещнем под купола на този свещен хран Драговитийският епископ
Даниил, викариен епископ на многообичният ни митрополит Йосиф, който дойде по неговото поръчение да ни
преподаде духовното благословение на любимият ни кириарх и да се включи в духовното честване на патрона на
нашия храм- св. великомъченик Димитър. Сърдечно му благодарим и на него и на братята свещеници, които уважиха
нашия празник с присъствието и молитвата си, която ни дава сили да живеем по Бога в това не леко време.
Самото име на св. архангел Михаил съдържа прослава на Бога — на еврейски то означава "кой е като Бога".
Разказвайки за различните появи на ангелите на земята, Писанието нарича със собствени имена само някои от тях
— очевидно онези, които идват при нас с особена мисия в делото на утвърждаването на Царството Божие сред
хората. Сред тях са архангелите Михаил и Гавриил, споменати в каноничните библейски книги, а също и архангелите
Рафаил, Уриил, Салатиил, Йехудиил и Варахиил, известни от неканоничните книги и преданието на Църквата.
Архангел Гавриил обикновено се явява на праведниците като възвестител на велики и радостни събития, засягащи
Божия народ (Дан. 8:16, 9: 21; Лук. 1:19-26). В книга Товит архангел Рафаил говори за себе си: "Аз съм Рафаил, един
от седемте свети Ангели, които възнасят молитвите на светиите и възлизат пред славата на Светия" (Тов. 12:15).
Оттук е възникнало убеждението, че на Небето има седем архангели, един от които е архангел Михаил.
Архангел Михаил е наречен в Писанието "княз", "водач на войнството Господне" и е описан като главен борец срещу
дявола и беззакониято на хората. Поради това Църквата го нарича "архистратиг", т.е. пълководец, водач на
небесната войска. Така, архангел Михаил се разкрил на Иисус Навин като негов небесен помощник при завоюването
на Обетованата земя. Той се явил на пророк Даниил, когато падало Вавилонското царство и предсказал идването на
Христа на земята и събитията на свършека на света. В Апокалипсиса архангел Михаил е описан като водач във
войната на небесните сили срещу дракона-сатана и и падналите ангели. "И стана война на Небето: Михаил и
Ангелите му воюваха срещу дракона, и драконът и ангелите му воюваха срещу тях, но не устояха, и не се намери за
тях място на Небето. И низвергнат бе
великият дракон, древният змей, наричан дявол и сатана". Апостол Иуда кратко споменава за архангел Михаил като
за противник на сатаната (Нав. 5:13; Дан. 10:12; Иуд. 9; Откр. 12:7-9; Лук. 10:18).
В духа на Светото Писание някои отци на Църквата смятат, че архангел Михаил е участник в других важни събития в
живота на Божия народ, дори там, където той не е споменат по име. Например, отъждествяват го с тайнствения
огнен стълп, който вървял пред израилтяните по верем на бягството им от Египет и погубил пълчищата на фараона в
Червено море. Свързват с него и поражението на огромната асирийска армия, обсаждала Иерусалим по времето на
пророк Исайя (Изх. 33: 9, 14:26-28; 4 Цар. 19:35).
Църквата почита архангел Михаил като защитник на вярата и борец срещу ересите и всяко зло. На иконите той е
изобразяван с огнен меч в ръката или с копие, поразяващо дявола. В началото на IV в. Църквата е установила на 8
ноември празник в чест на събора (т.е. съвкупността) на светите ангели начело с небесния им пълководец – св.
архангел Михаил.
Ставрофорен свещеноиконом д-р Милан Радулович

Годишен Базар
На 15 ноември, неделя, след църковната служба ще се проведе традиционният годишен базар на нашата църква.
Всички гости ще имат възможността да закупят постни храни за обяд.
Ще ви бъдем много благодарни, ако пожелате да се включите в базара с приготвени или закупени от вас храни.
Молим всички, които предоставят домашно приготвени храни да приложат списък с използваните продукти (за
хората с алергии).
Очакваме ви

Проекто-бюджетно Общо Събрание – 29.11.2015 г.

Уважаеми членове и енорияши.
Уведомяваме ви, че на 29 ноември, 2015 г. от 12 ч. (неделя) в салона на църквата „Св.
Димитър” ще бъде проведено годишното проекто-бюджетно Общо събрание.
Каним всички членове, енориаши и приятели да присъстват и съгласно уставното си право
да участват във вземане на решения за бъдещето на „Св. Димитър” Българска Източна
Православна Църква.

Припомняме, че право на глас имат само редовни членове.
Ако все още не сте наши членове, а проявявате такова желание за повече информация се
обърнете към свещ. Милан Радулович на тел. 647-773 9785 или администрацията на
църквата на тел. 905- 861 9111.

Дневен Ред:
1. Молитва
2. Доклад на председателя на настоятелството
3. Доклад на касиера и обсъждане на проекто-бюджета за 2015 г.
4. Приемане на нови членове
5. Календар
6. Разни

Молим всички, които не са платили членския си внос, да го направят
своевременно!!!
От Настоятелството

СПОНСОРИ И СЪМИШЛЕНИЦИ

