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◊ Неділя 28-мa по Зісланні Св.3. ◊

Святі Тайни
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед
Прсв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при
кожній Святій Літургії
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним
зверненням
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби

Глава УГКЦ: «Найбільшим нашим тираном і
рабовласником є егоїзм, і з нього
починаються всі біди»
Лише той народ, який уміє любити ближнього, може бути
народом вільним, народом, який прямо й гордо дивиться
історії в очі і з усіма своїми здібностями та силами будує в
Бозі своє майбутнє. Про це сьогодні говорив Отець і Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший
Святослав у проповіді до вірних під час освячення храму
Різдва Пресвятої Богородиці в Ірпені (Київщина).
Проповідник зауважив, що в сьогоднішньому Євангелії ми
чуємо історію визволення. Ми бачимо Ісуса Христа як
визволителя, який визволяє людину з її рабства, випрямляє
її, повертає її гідність, робить її знову повноцінною… «Коли
ми чуємо у Святому Писанні слово «жінка», то дуже часто це
слово означає «божий народ». І ось в образі цього
оздоровлення Ісус Христос чинить діло визволення і
оздоровлення не тільки однієї особи, а всього народу. У
чому полягала проблема людей, серед яких він опинився в
суботній день у синагозі, аби навчати. Хвороба цієї жінки
полягала в тому, що вона була уособленням такої собі
духовності, яка утверджує людину саму в собі і наче
намагається самоутвердити її перед Богом. Це є яскравий
приклад духовного егоїзму… Вона начебто була скорчена,
скручена і повернута обличчям сама до себе, описує Лука.
Отож людина, яка шукає тільки себе, яка навіть у духовному
житті дбає лише про власне благо, подібна до ось такої
скрученої людини, яка поневолена духом власного егоїзму»,
– розповів Блаженніший Святослав.На його переконання,
той, хто дбає тільки про себе, навіть коли в духовному житті
молиться лише за себе, за своє власне я, за свої особисті
проблеми, він є лицемір і фарисей.

13 грудня 2015р.

Ап. Кол. 1, 12 – 18.
Єв. Лк. 4, 16 – 24.

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428

оffice@saintnicholas.ca
www.saintnicholas.ca

Парафіяльна Канцелярія
Години праці:
Понеділок – П'ятниця
9:00-1:00 і 2:00-4:00

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Наступна неділя

6:30 – Утреня – о. Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – o. О. Качур
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик
11:30 - Св. Літургія – Кир Стефан
6:00 - Св. Літургія – о. О. Качур
Середа -6:00в. – Молитовний День
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних Дискусій

8:00
9:30
8:00
6:00

Свята

– Св. Літургія
– Св. Літургія

Будні

– Св. Літургія

Навечір’я свят

– Вечірня

ОГОЛОШЕННЯ
Храмовий Празник будемо святкувати в
неділю, 20 грудня:
Архиєрейська
Божественна Літургія о год. 11:30 ранку,
Празничний Обід о год. 1:15 поп. у церковній
залі. Квитки можна придбати у парохіяльній залі в
кіоску БУКК при недільній каві і в парохіяльній
канцелярії (416-504-4774). Просимо до
численної участи!
 П’ятниця 18 грудня навечір’я свята св. о.
Миколая – Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора.
Субота 19 грудня – свято св. о. Миколая. Утреня
о год. 7:00 ранку, Божественні Літургії о год.
8:00, 9:30 ранку і 6:00 вечора.
 Майстерня дідухів з Ярославою Івасиків
відбудеться в суботу у при-церковнім будинку нашої
парохії 19-го грудня 10 ранку-2 по обіді. Кошт $45
(включає обід і всі матерiяли). Зареєструватись через
електронну
почту
kosa.kolektiv@gmail.com
або
дзвонити
Божені
тел.:647-864-5641.
 ЛУКЖК, відділ Церкви св. о. Миколая щиро
запрошує всіх на РІЗДВЯНИЙ БАЗАР у церковній
залі сьогодні, від год. 8-ої ранку до 2-ої пoп. Можна
буде набути смачні гарячі обіди, печиво, святвечірні
страви і подарунки на свята, тихий аукціон.
 Катехитичний
Табір
2016
“Відпічнім
з
Христом” проходитиме від 13 – 19 березня на Горі
Марії в Анкастер. Програма двомовна. Просимо
зацікавлених (від 3- 8 кляси),
зголошуватися до
парохіяльної канцелярії за реєстраційними анкетами
якнайскорше або відібрати їх у притворі. Запрошуємо
учнів
10-12
кляси
зголошуватися
на
виховників/иць
до
кінця
грудня.
Потрібно
україномовних і англомоних
виховників/иць.
За подальшими інформаціями можна звертатися до Олі
Дзюревич на чис. тел. 416-695-2076
або на веб
сторінку www.b4j.ca.
 Табір під час різдвяних вакацій "Час див"
відбудеться 21-31 грудня для учнів Jk- grade 6 в
Пластовій домівці ім. Гуцуляків. Це буде мережане
переплетіння традицій святкувань католицького і
українського Різдва: цікаве приготування до Різдва і
спільне святкування різдвяних свят у колі друзів.
В програмі: читання різдвяних історій, виготовлення
ялинкових прекрас, випікання і декорування тістечок,
вивчення і співання колядок, розповіді і розмови про
Різдво За подальшими інформаціями просимо
звертатися на адресу
ukiedaycamp@gmail.com
або на вебсторінку irynamykytyuk.com.
 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор
запрошують на Різдвяний Концерт в неділю,
10 січня 2016 р. в 3:00 поп. в Islington United Church,
25 Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. West).
За квитками: 416-763-2197 або 416-246-9880 і при
дверях.


Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під
мист. кер. Ігоря Магеги щиро запрошують українську
громаду на РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ під гаслом
“Єднаймося серцями з Україною” з нагоди
30-ліття існування, в неділю 10 січня 2016 о год.
3:30
поп.
в
Humber
Valley
United
Church
76 Anglesey Blvd. (Islington & Anglesey). Запрошені
гості: Coro San Marco Italian Choir, Дитяча Студія
Резонанс, Валентина і Роман
Бутенко.
Квитки: $20. (905-831-8069, 416-233-9700) або при
дверях $25.. Молодь до 16 років безплатно. Кава і
солодке після концерту для усіх присутніх.
 Українські
Молодіжні
Ансамблі
(хори
"Oріон", "Левада", духова оркестра "Аванґард")
влаштовують Різдвяний Концерт, який відбудеться в
неділю,
17
січня
2016,
о
год.
3:30
поп.
в Українському Католицькому Соборі Успення Пресвятої
Богородиці, 3625 Cawthra Road, Mississauga. Беруть
участь Юнацька Капеля Бандуристів ім. В. Зелінської
"Золоті Струни", і Капеля Бандуристів Торонто. Молодь
до 18 років безплатно. Квитки: $20. Кава і солодке
після концерту.

ЖЕРТВОДАВЦІ

Складаємо щиросердечну подяку парохіянам.
Нехай Предобрий Господь благословить
і винагородить!

Марія Тарнавська
250.00
Марія і Андрій Небесьо
200.00
(в пам’ять Володимира і Стефи Березовськиx)
Рената Дашавець
500.00
ПО М И Н А Є М О
15
17
18
21
24
26

ХІІ
ХІІ
ХІІ
ХІІ
ХІІ
ХІІ

9:00 ранку
5:00 веч.
5:00 веч.
5:00 поп.
8:00 ранку
8:00 ранку

†

П О М Е Р Л ИХ

бл. п. Олега Матвіїшина (19р.)
бл. п. Марію і Петра Стефанюк
бл. п. Ореста Ґалана (40д.)
бл. п. Стефана Піцюру (34р.)
бл. п. Василя Зіня (25р.)
бл. п. Романа Голода

(Закінчення)
Він не здатний прямо стояти перед Богом, не
здатний до свободи спілкування, повного і живого
зі своїм Богом і Творцем. А Бог дбає про людину і
вчить ближнього дбати про свого ближнього. Ось
у чому полягає оздоровлення, визволення, яке
Господь Бог дарує людині.Предстоятель Церкви
зауважив, що дуже часто ми з вами, навіть ті, які
моляться щодня, є духовними егоїстами. «Ми
хочемо заставити Господа Бога чинити нашу волю.
Ми наче уживаємо як інструмент для виконання
власних потреб і Бога, і ближнього. Тоді стаємо
наче центром всесвіту і хочемо, щоб усі вертілися
довкола нас. Однак такий спосіб життя схожий до
тієї скорченої, скрученої жінки, яка не має
свободи.
Тому
що
найбільшим
тираном,
найбільшим рабовласником є наш егоїзм і з цього
починаються всі біди: і особисті, і сімейні і навіть
суспільні. Бо суспільство егоїстів приречене на
розпад і загибель. А спільнота людей, які вміють
любити Бога і ближнього, дбають більше про
ближнього, ніж про себе, – це справді спільнота
вільних
людей»,
–
вважає
Блаженніший
Святослав.
Департамент інформації УГКЦ

Проповідь Папи Франциска з нагоди
відкриття Святого року Божого
милосердя

все

Отцеве

вислухали,

У вівторок, 8 грудня 2015 р., в урочистість
Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії, Папа
Франциск очолив на площі Святого Петра у
Ватикані Євхаристійне богослуження з нагоди
відкриття
надзвичайного
Святого
Року
Милосердя, під час якого виголосив наступну
проповідь:

милосердя.
не

Непорочна

Боже

залишає

Діва

сумнівів

стоїть

упривілейований

слово,
щодо

перед

свідок

цієї

яке

ми

цього.

нами,

обітниці

як

та

її

сповнення.Цей надзвичайний Святий Рік також є
даром благодаті. Перейти через ці Двері означає
відкрити

глибину

милосердя

Отця,

Який

всіх

приймає й особисто виходить назустріч кожному.

Браття і сестри,

Це Він нас шукає, Він виходить нам назустріч. Це

через деякий час матиму радість відкрити Святі

буде

Двері Милосердя. Здійснюємо цей жест, який я

переконаності

вже здійснив у Банґі, настільки простий, наскільки

завдається

символічний,

стверджується

у

світлі

Божого

слова,

яке

ми

рік,

під

час
у

якого

слід

милосерді.

Богові

та

Його

насамперед

зростати

Якої

ж

кривди

благодаті,

про

те,

в

коли

що

гріхи

того,

щоб

вислухали, що ставить на першому плані першість

караються

благодаті. Те, що неодноразово повторюється в

наголошувати на тому, що вони прощаються Його

цих читаннях, у дійсності, відсилає до слів, з

милосердям. Так, саме так! Ми повинні ставити

якими ангел Гавриїл звернувся до юної дівчини,

милосердя перед судом, і в будь-якому випадку

схвильованої та здивованої, вказуючи на таїнство,

Божий

яке Її огорнуло: «Радуйся, повна благодаті» (Лк

милосердя.

1,28).Діва Марія покликана, насамперед, радіти

повинен допомогти нам почуватися учасниками

тим, що Господь здійснив у Ній. Божа благодать

цього таїнства любові та лагідності. Відкиньмо

огорнула

матір’ю

будь-які форми страху чи боязні, бо вони не

Христа. Коли Гавриїл увійшов в Її дім, то також і

личать тому, хто є любленим; живімо, радше,

найглибше таїнство, яке виходить за межі будь-

радістю зустрічі з благодаттю, яка все перемінює.

яких здібностей розуму, стає для Неї причиною

Сьогодні тут в Римі та в усіх дієцезіях світу,

радості, віри та віддання Себе слову, яке Їй

переходячи

об’явлене. Повнота благодаті здатна перемінити

згадати про інші двері, які п’ятдесят років тому

серце та вчиняє його здатним вчинити настільки

Отці

великий поступок, який змінює історію людства.

навстіж перед світом. Цю річницю слід згадувати

Свято Непорочного Зачаття виражає велич Божої

не

любові. Він не лише Той, хто прощає гріх, але в

залишених Собором, які до сьогодні дозволяють

Марії діє так, що запобігає первородній провині,

побачити величезний поступ, здійснений у вірі.

яку кожна людина носить у собі, приходячи на

Собор, насамперед, був зустріччю. Справжньою

цей світ. Божа любов запобігає, випереджує та

зустріччю між Церквою та людьми нашого часу.

спасає. Початок історії гріха в Едемському саді

Зустріччю, позначеною силою Святого Духа, Який

виливається у задум любові, яка спасає. Слова

спонукав Свою Церкву відплисти з мілини, яка на

Книги Буття вказують на щоденний досвід, який

довгі

відкриваємо в історії особистого життя. Завжди

ентузіазмом повернутися на місійний шлях. Це

існує спокуса неслухняності, яка виражається у

було повернення на шлях, який веде до зустрічі з

бажанні

кожною людиною там, де вона перебуває: в її

Її,

вчинивши

гідною

стати

планувати своє життя незалежно від

Його

суд

судом,

замість

здійснюватиметься
Отже,

через

перехід

Святі

у

через

Двері,

світлі

Його

Святі

Двері

хочемо

також

Другого Ватиканського Собору відчинили
лише

з

роки

огляду

замкнула

на

її

багатство

у

собі

документів,

самій,

щоб

з

Божої волі. Саме ця неприязнь постійно чинить

місті,

замах на життя людей, щоби протиставляти їх

перебувала людська особа, Церква покликана

Божому задумові. Однак, також й історію гріха

досягти її, приносячи радість Євангелія, милосердя

можна збагнути лише у світлі любові, яка прощає.

і Боже прощення. Це місійна спонука, яку, отже,

Гріх можна зрозуміти лише в цьому світлі. Якщо би

після цих десятирічь, знову приймаємо з такими ж

все залишилося відданим гріхові, ми були би

силою та ентузіазмом. Ювілей спонукає нас до цієї

найнещаснішими з-поміж створінь, в той час, як

відкритості та зобов’язує нас не занедбувати духа

обітниця перемоги Христової любові вміщає у собі

Другого Ватиканського Собору.uk.radiovaticana.va

домі,

місці

праці…

повсюди,

де

б

не

Я

Stephen Werbowyj LL.M
Barrister / Mediator
Mediation of Estate Disputes

416-233-9461

1199 The Queensway, Toronto

Windows & Doors

416-839-4179
416-259-8533

LYNETT
ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

Murynyuk Ivan

Proudly Serving Catholic Families since 1914

647-407-4826

3299 Dundas Street West
(1 Block East of Runnymede)
416-767-1176

Free estimate Best Price Best quality

FUNERAL HOME

Paul Chumak, J.D., Q.C.
Barrister-at-Law

Кримінальне правo
Порушення правил їзди

Criminal Law
Driving Offences

2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto
(at Rnnymede)
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524

ПАРОХІЯЛЬНА РАДА ЦЕРКВИ СВ. ОТЦЯ МИКОЛАЯ 2015р.
На Загальних Зборах 29-го березня 2015р. вибрано нову раду. 30-го листопада
2015р. затверджено раду у складі:
Голова:
Предсідник:
Заступник предсідника:
Скарбник:
Секретар:

о. Роман Лобай, парох
Василь Жила
Соня Соломон
Марко Михалков
Мирося Щепанська

Контрольна Комісія: Віра Гомонко, Роман Грицишин, Петро Штурин
Фінансовий Комітет, голова: Марко Михалков
Господарський комітет, голова: Володимир Оленич
Члени:Михайло Цибульський, Ірина Осадчук, Богдан Колос, Світляна Медвідська, Надія
Борис, Квітка Кондрацька, Зірка Кудла-Винницька, Роман Кулик, Роман Колос, Таня
Когут, Петро Вовк, Володимир Вальницький, Анна Покрищак

РЕМОНТИ
Тому що церковний будинок має понад 100 років, ми передбачуємо, що час до часу будуть
появлятися несподівані направи. Звертаємося до наших парохіян і прихожан з просьбою
зложити пожертви на ці направи. Дякуємо за Ваше зрозуміння. Усі пожертви будуть
подані в чергових церковних вісниках. На Загальних Зборах на початку місяця квітня,
2016р. буде подано повний звіт направ і фінансовий звіт за 2015-ий рік.
Список направ і кошти:
•
•

•
•
•

грунтовна перевірка опалення в церковному будинку, включає всі ремонти і
відновлювальні роботи потрібні довести до кодексу: $10,710.08
вставлення нової огрівальної системи у парохіяльному
будинку: разом $104,242.50, включає
o відчищення асбестос $12,550.00
o заміна і вставлення системи $79,700 + $11,992.50 (податок)
направа даху церковного будинку $7,100
ремонт комина з кухні, ринви і направа західньої стіни церковного
будинку приблизно $50,000
гідроізоляція ("waterproofing") і направа фундаменту церковного будинку, куток на
північному сході, на Bellwoods Ave. приблизно $20,000

Дякуємо!

