118

Â²ÑÍÈÊ
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà
Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà
Рік XXIX ч.29

◊ Неділя 7-ма по Зісланні Св. Духа. Глас 6 . ◊

Святі Тайни
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед
Пресв. 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

Перемога України кується в Зарваниці
Вдивляючись у патріарха Йосифа, слухаючи папу Пія
ІХ, ми бачимо, що перемога України, перемога нашого
народу, перемога нашої Церкви сьогодні кується тут,
біля твоїх стіп, Пречиста Богородице, бо ти є мати
перемоги, до тебе ми приходимо. Про це сказав Отець
і
Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший Святослав у проповіді до вірних під час
щорічної
Всеукраїнської
прощі
до
Марійського
духовного центру в Зарваниці, присвяченій 125-літтю
від дня народження патріарха Йосифа Сліпого та 150річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони.
Проповідник зауважив, що слово Святого Євангелія про
зцілення розслабленого, яке ми сьогодні чуємо, показує нам
Ісуса Христа, Цілителя душі й тіла. Бо цілитель означає той,
що повертає цілісність, первісну красу, відкриває Божий
задум про людину...
Коли людина, вважає архиєрей, у своєму внутрішньому світі
розриває свої стосунки з Богом, усе довкола починає бути
розслабленим. Рветься ота найголовніша ниточка, яка
робить людину цілісною Божою істотою. Тому Ісус як
Сотворитель
і
Бог
торкається
первопричини
цього
розслаблення…
Блаженніший Святослав відзначив, що в цій прощі ми
соборно дякуємо Господу Богу за дар великого мужа, отця,
ісповідника віри – патріарха Йосифа Сліпого, відзначаючи
125-ліття з дня його народження.
«Якщо ми заглибимося в почуте сьогодні Боже Слово, то
зрозуміємо, що воно начебто втілилося в житті цього
великого мужа, – сказав Глава Церкви. – У той час, коли
темрява безбожності й атеїзму заполонила українську землю
і всю Східну Європу, коли патріарх став в'язнем Христа
ради, коли Господь Бог привів його перед безбожних суддів і
повів його на сибірську каторгу, що він тоді робив? Він
навіть у тюрмі служив Божественну Літургію і сповідав
людей з їхніх гріхів. Навіть більше, у час атеїстичного
панування він займався наукою навіть на засланні. Сидів у
бібліотеках,
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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. Лящук
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
6:00в. – Св. Літургію не служать.
Молитовний День – середа – 6:00в.
Клюб Духовних Дискусій– вівторок –
1:00 поп. після вакаційної перерви
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більше не будуть змушені шукати кращої долі на
чужині. Ось чому ми сьогодні тут на прощі, ось що
ми сьогодні святкуємо», – наголосив насамкінець
Отець і Глава УГКЦ.
Департамент інформації УГКЦ

Глава УГКЦ до молоді: «Я вирішив
довіритися любові до своєї Батьківщини»

канонізації святого Йосафата, коли Вселенського
Церква відзначала 1800-ліття мученицької смерті
Петра і Павла в Римі. Це прославлення святого
Йосафата і освячення цих корон відбулося у
присутності
п'ятисот
єпископів
з
усього
католицького світу.
«Що тоді думав Пій ІХ, коли чинив ті речі? Гадаю,
що тоді Святіший Отець зрозумів, що майбутнє
України, майбутнє нашого краю, як і майбутнє
Європи кується у Зарваниці. Пій ІХ сам пережив
падіння папської держави, об'єднання Італії,
оголосив себе в'язнем Ватикану. Він, мабуть,
дивлячись на Схід Європи, бачив, що тут прийдуть
і відійдуть різні імперії, ідеології, а ікона
Зарваницької Богородиці буде джерелом життя і
відродження українського народу, який був тоді, є
сьогодні і буде завтра», – наголосив проповідник.
«Тому, святкуючи ювілей 150-річчя коронації цієї
чудотворної ікони, ми відчуваємо, що тут сьогодні
кується перемога України. Бо тут кожен прочанин
може пережити у своєму серці те, що пережив
оцей розслаблений євангельський чоловік. Ми
приходимо сюди, аби каятися в наших гріхах,
воскресати до Божого життя, вчитися жити
справжнім християнським життям, прощати навіть
ворогам. А це означає, що тут разом із Марією ми
перемагаємо зло, диявола, який є первопричиною
війни, горя, страждань і всього того, що завдає
сліз, ран і крові українському народові», – вважає
Глава УГКЦ.
Сьогодні світ думає, як зупинити війну в Україні.
«І це було перше запитання, яке ставили у
Слов'янську
і
Краматорську
його
еміненції
кардиналові Леонардо Сандрі... І ми сьогодні тут
від Богородиці чуємо відповідь: не досить лише
усувати наслідки війни, тому що вони можуть
повторитися,
якщо
не
буде
усунена
першопричина. Щоб побороти війну, треба
побороти гріх. Треба відчути, що Боже милосердя,
Боже прощення є тими ліками на рани України,
яких ми всі сьогодні так потребуємо. Коли ми
станемо переможцями гріха і смерті у Христі, ми
переможемо всі наслідки цього гріха, переможемо
цього несправедливого агресора, відбудуємо нашу
державу, зробимо щасливими українців, які
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413

•
•
•

Отець і Глава Української Греко-Католицької
Церкви Блаженніший Святослав під час
зустрічі з молодими українцями, які прибули
на
щорічну
Всеукраїнську
прощу
до
Марійського духовного центру в Зарваниці
15 липня 2017 року, закликав тих, які
навчаються чи працюють за кордоном,
повертатися в Україну і розбудовувати її.
Говорячи про молодих людей, які їдуть за кордон
навчатися,
а
потім
залишаються
там,
Предстоятель нагадав просту істину, що якщо ти є
той, хто цурається своєї матері, свого дому, то не
буде тобі добре навіть на краю світу.
Глава Церкви розповів, що свого часу теж учився
за кордоном. «І ти думаєш собі, ти маєш диплом,
перед тобою весь світ відкритий… І я собі теж
думав, чи моя Україна мене потребує, що я буду
робити вдома, коли повернуся, чи моя Церква
мене потребує? Це, гадаю, природні переживання
кожного студента. Але все-таки ті слова Шевченка
(«І мертвим, і живим, і ненародженим … посланіє»
– Ред.), як молоток по голові мені стукали», –
розповів Блаженніший Святослав.
«Я
вирішив
довіритися
любові
до
своєї
Батьківщини. І повірте мені, якби я не повернувся
до України після студій, то не знаю, хто сьогодні
перед вами б стояв», – додав архиєрей.
Предстоятель
відзначив,
що
радіє,
коли
українська молодь відкриває для себе і здобуває
світ. «Але здобувайте світ для України, для своєї
землі, для свого дому. Привезіть додому все те,
що ви здобули у світах: знання, досвід, може,
навіть кошти, певне розуміння, як розбудовувати
свою Україну. Бо сьогодні ваша Батьківщина, ваш
дім так вас потребує», – закликав Глава УГКЦ.
«Дорогі наші дівчата і хлопці, в Україні і за
кордоном, ми будемо за вас особливо молитися,
аби кожен з вас віднайшов своє місце на рідній
землі»,
–
запевнив
молодих
українців
Блаженніший Святослав.
Департамент інформації УГКЦ

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий)
Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460
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Stephen Werbowyj LL.M
Barrister / Mediator
Mediation of Estate Disputes

416-233-9461

1199 The Queensway, Toronto

416-839-4179
416-259-8533

NATALIA WERHUN
Lawyer & Notary Public

Serving the Greater Toronto Area

Commercial leasing
Wills, Powers of Attorney & Notarial services
Buying, selling or mortgaging your home or business
Setting up a business & advice regarding business matters

Phone: 905-415-8900 Ext. 227
Email: nwerhun@crupilaw.ca

Windows & Doors

Murynyuk Ivan

LYNETT
ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

FUNERAL HOME

Free estimate Best Price Best quality Proudly Serving Catholic Families since 1914
3299 Dundas Street West
(1 Block East of Runnymede)
416-767-1176

647-407-4826

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

