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◊ Неділя 8-ма по Зісланні Св. Духа. Глас 7 . ◊

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

Глава УГКЦ привітав новообрану Генеральну
настоятельку ССНДМ та нових дорадниць
Складаю вдячність Господу Богові, який зіслав свої щедрі дари
для всіх учасників Загальної Виборчої Капітули та за молитвами
вашої співзасновниці блаженної Йосафати й ваших співсестер
удостоїв вас цього відповідального служіння.

30-го липня 2017р.

Ап. Koр.1, 10 – 18.
Єв. Мт. 14, 14 - 22.

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
Пише в Листі-привітанні Отець і Глава УГКЦ до с. Софії
Лебедович, новообраної Генеральної настоятельки ССНДМ
та сестер дорадниць.
«Дорога сестро, ми високо цінуємо жертовне служіння, яке
так віддано звершували в минулому і продовжують невтомно
працювати сьогодні сестри Згромадження, - пише в листі
Глава Церкви. - Наша Церква й надалі потребує ваших
ревних

молитов,

вашої

праці

в

соціальній

сфері,

катехитичному служінні та ще в багатьох сферах суспільного
життя, де сестри прикладом жертовного богопосвяченого
життя свідчать про Воскреслого Христа всім, хто потребує».
Глава УГКЦ запевнив у своїй відкритості до всіх ініціатив
сестер, які будуть спрямовані на розвиток Церкви, ширення
Божого слова та добра боголюбивого люду.
Додамо, 24–25 липня 2017 року XIII Генеральна капітула
обрала с. Софію Славомиру Лебедович із Провінції Матері
Божої

Неустанної

Помочі

з

Польщі

Генеральною

настоятелькою Згромадження сестер служебниць Непорочної
Діви Марії на наступні шість років (2017–2023). Капітула
обрала ще чотирьох Генеральних дорадниць.

Департамент інформації УГКЦ

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Наступна неділя

7:00р. - Утреня – о. О. Лящук
8:00 – Св. Літургія – o. Р. Лобай
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

Свята
8:00
9:30

– Св. Літургія
– Св. Літургія

Будні

8:00

– Св. Літургія

6:00

– Вечірня з Литією

Навечір’я свят

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо, що з днем 12-го червня
ми перейшли на літній (вакаційний) час,
який триває до 10 вересня, 2017 року
включно. Божественні Літургії в неділі
служать
о год. 8:00, 9:30 11:30 ранку.
Вечірні в суботу не будуть служити!

Повідомляємо, що балкон закритий на
літний
сезон.
Просимо
Вас
дотримуватися цього порядку.

УВАГА! З огляду на це, що від довшого
часу ми зауважили, що не парохіяни
ставлять машини на місцях призначених
для вжитку наших парохіян, щоб навести
порядок що до цього питання, парохіяльна
рада вирішила поставити лічники (meters)
на ставлення машин. Пригадуємо, що
церква платить місту вже роками за місця
на ставлення машин.
Наші
парохіяни,
які
є
офіційно
членами і які мають виставлену
виказку/дозвіл (цього року зеленого
кольору) є звільнені від оплати
паркування
підчас
відвідування
парохії.
Радо вітаємо нових парафіян!
Хто
бажає
стати
офіційними
парафіянами нашої церкви просимо
виповнити
анкету
в
канцелярії
і
заплатити річну вкладку $25.00. Тоді
отримаєте
зелену
виказку
для
паркування, конверти на пожертви - за
які канцелярія випише Вам посвідку
для податку (income tax), і церковний
календар на 2017 рік.
Молитовна Група зустрічається щосереди
о год. 6:00 вечора.
Наступна зустріч буде
після вакаційної
перерви.
Клюб Духовних Дискусій (колишній
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка о год. 1:00
поп. Наступна зустріч буде після вакаційної
перерви.

ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам.
Нехай Предобрий Господь благословить і
винагородить!
Анна Міґус
250.00
Марія Світа
100.00
Kaтерина Воловець
200.00
(в пам’ять родичів Агафії і Семена)
Петро Вовк
100.00

ПО М И Н А Є М О
3
5
10
24

VIII
VIII
VIII
VIII

6:00 веч.
9:00 ранку
7:00 веч.
7:00 веч.

†

П О М Е Р Л ИХ

бл. п. Михайла Проця (1р.)
бл. п. Івана Бескідного (4р.)
бл. п. Луку Ружицького
бл. п. Марію (30р.),
Теодора (1р.), Стефана Чобіт

Глава УГКЦ: «Лемки показують усьому
світові, що є віруючим Божим народом,
який любить свою землю і культуру»
Сьогодні я чув гарні слова вітання, ступаючи
на цю славну гору. Мені було сказано, що
цими днями тут б’ється серце Лемківщини.
Хочу вам сказати, що тут сьогодні б’ється
серце всієї України, всієї УГКЦ, б’ється серце
нашого боголюбивого Божого народу, який
разом із вами прагне слухати Боже Слово. А
відтак прагне просити Бога, аби Він почув
наш біль і змилувався над нашою болісною,
тяжкою історією, і дарував нам мирне краще
завтрашнє.
такими словами розпочав проповідь Отець і Глава
УГКЦ Блаженніший Святослав 23 липня у Ждині
(Польща)

з

«Вісла»

на

Церкви

тут

нагоди

відзначення

«Ватряному
освятив

полі».

камінь

70-річчя
Додамо,

під

акції
Глава

будівництво

«Ватряної церкви» Святого преподобного Антонія,
київського печерника.
За словами проповідника, в недільному Євангелію
ми бачимо Ісуса Христа, який зближається до
людини, яка за ним плаче, яка чекає зцілення. «У
Святому

Письмі

спішить

до

ми

людини.

бачимо
Наш

образ

Бог

–

Бога,
не

є

який
Богом

замкненим самим у собі. Бог – світло і в нього
жодної темряви немає, – пояснив він. – У своєму
Синові Єдинородному Господь Бог звертає до нас
своє відвічне Слово. Бог не є безмовним, не є
німим, коли бачить біль людини і чує її голос та
прохання про допомогу. Він посилає своє Слово.
Він сам стає Словом. Христос – Слово Отця, яке
скероване до кожного з нас».
Блаженніший Святослав наголосив, що в Євангелію
йдеться про два оздоровлення. З одного боку,
Господь Бог повертає зір сліпцям, які благають
Його молитвою про помилування. А з другого боку,
ми бачимо оздоровлення глухонімого, який був
(Продовження ст. 3…………………)

одержимий духом, що не давав йому, ані дару

землю, мову і культуру. Саме це, з року в рік,

спілкуватися, ані дару чути. «Можна сказати, що в

повертає лемків на їхню землю, як лелек, які

цих двох чудах Господь каже нам одне і теж. Він

повертаються до свого гнізда. Вони показують

зціляє здатність людини бачити і чути Бога. Він

усьому світові, що є віруючим Божим народом,

зціляє здатність людини спілкуватися з Богом,

який любить свою землю та культуру», – сказав

приймати

наприкінець Предстоятель Церкви.

світло,

яке

від

Бога

до

людини

скероване, а також мати слово», – додав він. На
його думку, часто так стається, що інколи ми, які
бачимо й чуємо, в певний момент свого життя
сліпнемо і німіємо, коли перестаємо бачити Бога і
чути Його Слово. «Ми сліпнемо, коли наша злість,
наші гріхи, наші пристрасті затемнюють нам очі.
Ми

німіємо,

коли

говоримо

неправду,

пустословимо. Замовкне людина у своїй здатності
промовляти, якщо вона відокремлює себе і своє
життя

від

Господа

Бога.

Але

Ісус

спішить

назустріч, стає нашим Світлом, нашим Словом,

Блаженніший Святослав закликав вірних
у день пам’яті рівноапостольного князя
Володимира відновити свої хресні обіти
Отець і Глава Української Греко-Католицької
Церкви Блаженніший Святослав закликав всіх
упродовж цього тижня, особливо 28 липня, у день
Святого князя Володимира, прийти до наших
храмів і за звичаєм відновити ті обіцянки, які ми
через вуста наших хресних батьків дали в день
нашого Хрещення.

відкриває нам здатність бачити присутність Бога
між нами і чути Слово Боже, яке Він вкладає в

У

наше вухо», – сказав проповідник.

Святослав

Предстоятель УГКЦ відзначив, що в контексті 35-ї

пам'ять

ювілейної

Лемківської

Володимира, то завжди відновлюємо хресні обіти.

проходить

цими

сумних

часів,

темніти,

коли

світла».

Бо

ватри

днями,

коли
в

ми

Ждині,

яка

повертаємося

«лемківські

лемківських

було

у

вигнано

тих

Департаменту

інформації

Блаженніший

відзначив, що щороку, коли ми святкуємо

рівноапостольних

Нагадаємо, Чин

княгині

відновлення

Ольги

хресних

та

обітів у

князя
день

почали

Святого рівноапостольного князя Володимира у 2006

забракло

році в Українській Греко-Католицькій Церкві запровадив

гори

хижах

до

коментарі

людей,

які

тодішній Отець і Глава УГКЦ Архиєпископ Блаженніший

запалювали світло життя і віри на цих землях.

Любомир. Відтоді щороку в усіх храмах в Україні та в

Він

усьому світі вірні після Літургії відновлюють свої хресні

зазначив,

що

вчора,

22

липня,

відвідав

Залізничний дворець у Горлицях, з якого вивезли
11 тисяч лемків, котрі тижнями там жили і чекали,

обіти.
Департамент інформації УГК

коли приїде вагон поїзда, в якому їх повезуть на
заслання. «Можливо на тих місцях між нашими
братами і сестрами й Ісусом Христом точилася
молитва: "Ісусе, сину Давидів, помилуй нас". Але
тоді, мабуть, до них поспішив наш Бог і запитав:
"Чи вірите, що я можу вам це зробити?". І
засвітилося світло їх віри, і вони сказали: "Так,
Господи". Ми згадуємо про ці страшні дні й
молимося,

аби

подібні

речі

ніколи

не

повторилися», – сказав Блаженніший Святослав.
«Просимо Бога, аби своєю силою і через нашу віру
беріг

наші

землі

від

нової

темряви

і

нової

неправди. Просимо Його, нехай дарує нашій землі
мир, а нам – силу вірити в Бога, любити свою
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413

•
•
•

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий)
Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460

Я

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

