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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

«Є окреме розпорядження щодо боротьби з гріхом
корупції», - Блаженніший Святослав
Наша розмова відбулася в древньому Вільнюсі під час
великих

і

величних

свят.

26 листопада 2017р.

Ап. Еф. 4,1-6.
Єв. Лк.10, 25-37.

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

«НАША

ЦЕРКВА

РОСТЕ

І

РОЗБУДОВУЄТЬСЯ»-

Блаженніший Святославе, ви приїхали до Вільнюса в
древній храм Пресвятої Трійці на великі свята. Чи
задоволені цією поїздкою, чи вдалося виконати все,
що планувалося?

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

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Наступна неділя

- Перше. Церква – це Божий народ, а не тільки видимий
храм. Храми виникають там, де є народ. Ми намагаємося
надати належну пастирську опіку нашим людям всюди, де
вони знаходяться. Мій візит до Литви мав потрійне значення.
Цього року святкуємо історичні дати і події, які пов'язані з
Вільнюсом. Це 400 років Василіанського чину, тобто
реорганізації київського монашества. Ми поминаємо 380-ті
роковини блаженної кончини мого великого попередника –
митрополита Київського Йосифа Велямина Рутського, який
довгі роки проживав тут, у Вільнюсі, і навіть похований був
у крипті Свято-Троїцького собору. Ще ми згадуємо 150-ті
роковини канонізації на престолах Вселенської Церкви
Йосафата Кунцевича, єпископа і мученика за єдність
Церкви, який у тому ж храмі вступив до монастиря, і навіть
келії його збереглися. Тобто ми приїхали сюди, щоб
торкнутися нашого спільного коріння.Але ми не тільки
дивимося в історію. Ми дивимося в майбутнє. Знаємо, що
сьогодні дуже багато нових емігрантів, заробітчан з України
приїжджають до Литви шукати кращої долі, можливості
заробити кошти для утримання своєї сім'ї в Україні. Опіка
над нашими заробітчанами є сьогодні важливим пастирським
обов'язком.
(стор. 3)

6:30р. - Утреня – о. O. Лoбай
8:00 – Св. Літургія – o. О. Качур
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лобай
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук
6:00 в – Св. Літургія - o. О. Лящук
Молитовний День – середа – 6:00в.
Клюб Духовних Дискусій– вівторок –
1:00 поп.

Свята

8:00 – Св. Літургія
9:30 – Св. Літургія
6:00в. - Св. Літургія

Навечір’я свят
6:00

– Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
Храмовий Празник будемо святкувати в
Архиєрейська
неділю, 17 грудня:
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!
В кіоску БУКК також можна придбати
різдвяні картки.
У день 19 грудня до дітей нашої парохії
завітає святий отець Миколай. O год. 6:00 веч.
усі діти матимуть нагоду подякувати за щедрі
дарунки Господу і св. Миколаєві під час Св.
Літургії. Після Служби Божої усі перейдемо до
церковної залі, де відбудеться вечір чарівних
казок, нагода зустріти о. Миколая і отримати
невеличкі подарунки.
Щоб св. Миколаєві вистарчило дарунків просимо
записати ваших дітей у церковній канцелярії
(416-504-4774) до 15 грудня.
Пригадуємо, що сьогодні 26 листопада
відправляється Свята Літургія для дітей о год.
9:30 ранку, а опісля перекуска у церковній залі.
Ліґа Українських Католицьких Жінок
Канади при церкві св. о. Миколая запрошує всіх
на РІЗДВЯНИЙ БАЗАР у церковній залі в неділю
10 грудня 2017, від год. 8:00 ранку до 2:00 пoп.
Можна набути смачні гарячі обіди, печиво,
святвечірні страви, пшеницю, мак, вушка і
подарунки на свята.
Просимо парафіян допомогти в підготовці
базару: готовити вареники в суботу 9 грудня
від год. 10:00 ранку, подарувати печиво або
щось на ліцитацію/аукціон. Можна голоситися
до Тані Когут
на
416-231-2687 або до
канцелярії на чис. тел. 416-504-4774.
Повідомляємо, що наступне засідання БУКК
проходитиме в понеділок 27 листопада о год. 7:00
веч. у парохіяльному будинку. Закликаємо нових
членів приєднатися до діяльности БУКК-у!
Молитовна Група зустрічається щосереди о
год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде
29-го листопада.
Клюб Духовних Дискусій (колишній
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка
о год.
1:00 поп. Наступна зустріч буде 28 листопада.
Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії,
5 Austin Terrace, Toronto, ON запрошують Вас до
своєї каплиці на ДЕНЬ БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ в
понеділок, 20 листопада, 2017 від 9-ої год.
ранку. Це День адорації, подяки, посту,
мовчання, моління
за зцілення і різні
потреби.
9:00
Виставлення Найсвятіших Тайн
10:00
Акафіст до Бл.Йосафати
12:00
Вервиця до Матері Божої

3:00
Молебен до Бл. Йосафати
5:00
Вервиця до Бл. Йосафати
6:00
Служба Божа
По кожній відправі почитання мощей
Бл.
Йосафати. Нагода до сповіди по-обіді від 3:30 до
6:00в.
Бл.
Йосафата
черпала
силу
у
стіп
Євхаристійного
Ісуса, де молилася годинами.
Приходьте і зі Сестрами наслідуймо її приклад!

«Відпiчнім

з
Христом»
2018
Катехитичний Табір: До уваги дітей 3-8 класів!
Реєстраційні форми на цьогорічний табір (11-17
березня 2018) можна придбати в парафіяльній
канцелярії або в притворі церкви. Програма
двомовна. Кількість учасників обмежена – не
відкладайте реєстрацію.
Украïнська Катoлицька Церква Пресвятoï
Євхаристiï
запрoшує
усiх
на
Рiздвяний
Щoрiчний базар в субoту 25 листoпада 2017р. вiд
9:00р. дo 3:00 поп. в церкoвнiй залi, 515 Broadview
Ave, Toronto. Можна буде придбати святвечірні і
традиційні страви. Є мoжливiсть пoсмакувати з
нашoï кухнi "Кoзацький oбiд". Такoж мoжна
придбати
різні
рiздвянi
пoдарунки.
Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під
мист. кер. Ярослава Гнатовського і Організація
Четверта Хвиля щиро запрошують українську
громаду на БЛАГОДІЙНИЙ РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ
“Різдвяні Візерунки” (Christmas Collage) в
неділю 10 грудня о год. 3:00 поп. в Золотому Леві
(Княжий Двір), 15 Canmotor Ave., Etobicoke.
В програмі: Koса Колектив, Наталія Колач-Кулинич,
солісти, розігравки, несподіванки, кава і солодке.
Частина зібраних коштів призначена на підтримку
фонду “Мецeнати для Солдата” (заснований на
Волині Русланом Теліпським для допомоги бійцям
АТО,
які
захищають
територіяльну
цілісність
України). Квитки ($30.): 416-354-2469 (Оксана),
416-233-9700 (Олеся), ресторан Золотий Лев,
магазин Буква, при дверях $35. Молодь до 12 років
безкоштовно.
М Н О Г А Я
Л І Т А !
Новоохрешеній Марі Анній Надії Уайлі , її
хресним і рідним батькам бажаємо Многії і
Благії Літа!
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!
Михайло і Мирослава Дякун
Іван Франко
Марія Бескідна
Михайло і Марія Гоголь
Ірина Пальчук
о. Олександер і добр. Олена Лящук
Марія Крамарчук
д-р Христина Держко
Ірина Павич
Катерина Воловець
(в пам’ять покійних родичів)
Наталія Гайдук

100.00
300.00
150.00
100.00
500.00
100.00
100.00
250.00
500.00
200.00
250.00

Петро Вовк
Анастазія Форись
( в пам’ять Михайла Криса)
Мирон Цибульський і Марія Гоголь
п. Ребкі
ПО М И Н А Є М О

†

200.00
100.00
200.00
200.00

П О М Е Р Л ИХ

2 ХІІ 8:00 ранку

бл. п. Григорія і Марію
Реплянських
2 ХІІ 10:00 ранку бл. п. Йосифа Галку (3р.)
2 ХІІ 11:00 ранку бл. п. о. Павла Джулинського,
Стефанію, Богдана
(Закінчення)
«ГРІ КОРУП ІЇ НА Е ІРЖА РОЗ'ЇДАЄ
ЗСЕРЕДИНИ ЛЮДИНУ»

- Сьогодні Україна переживає нелегкі, але
важливі часи системного перетворення,
очищення. Яка роль у цьому Церкви? Тим
більше, що й вона не вільна від недоліків,
оскільки росте до Бога із землі. Ваше
Блаженство,
які
є
запобіжники
проти
поширення та утвердження негативних явищ
у нашому суспільстві?
- Там де є люди, там завжди є гріх. Ми, коли
творимо спільноту, приносимо до того спільного
котла не тільки наші добрі риси, не тільки наші
перемоги, не тільки наші найкращі якості, а й наші
слабкості, наші немочі, наші гріхи – усе те, що ми
сьогодні називаємо перешкодою для повноцінного
та швидкого розвитку.Те, що властиве будь-якому
суспільству, властиве і Церкві. Хоча церква – не
якась просто людська організація, це Тіло
Христове. Іншими словами, це середовище
освячення. А освячення означає зцілення від ран
гріха. Святіший Отець Франциск каже, що Церква
подібна до військово-польового шпиталю, до
якого приносять хворих, зранених. Але там ми
маємо можливість оздоровитися. Ми, лікуючи
рану, очищаємо її. Так само й у Церкві –
користуючись усіма джерелами, ліками, які
знаходяться в ній, ми можемо очищуватися.Які є ці
інструменти лікування? Насамперед – покаяння.
Таїнство, коли Господь Бог прощає нам гріхи, а
також дарує запобіжник від них, про який ви
питаєте. Це є благодать Святого Духа. Людина
тільки повинна прийняти її і повірити, що вона
може одужати. Не власною силою, а силою
Божою.Сьогодні наше українське суспільство має
дуже багато своїх соціальних гріхів. Годі про всі й
згадати в такому короткому діалозі. Згадаю про
один,
який
найбільше
дошкуляє
всьому
суспільству, але його також можна побачити й у
церковному середовищі. Це гріх корупції. Корупція
– моральне знищення. Гріх корупції наче іржа
роз'їдає зсередини людину, людське серце. Ми в
Церкві розуміємо корупцію як гріх, як моральне
зло. І очевидно, що ми сьогодні в Україні

скорумповані всі. Я часто кажу своїм вірним: якщо
ми готові давати хабарі, будьте певні, що
знайдуться ті, хто буде готовий його брати.
Коли ми, сідаючи в авто, не застібаємо ремінь
безпеки, то будьте певні – раніше чи пізніше ми
від того постраждаємо. Коли хтось сідає за кермо
в нетверезому стані, раніше чи пізніше це буде
великою загрозою для його власного життя, а
також життя тих, хто є навколо. (Ми ж бачимо,
сьогодні скільки людей гине через те, що дехто
нехтує правилами дорожнього руху).
НА І
СВЯ ЕНИКИ
ОТРИМАЛИ
НЕОБ ІДНІ
ІНСТРУК ІЇ – ЯКИМ
ИНОМ ТРАКТУВАТИ ГРІ
КОРУП ІЇ У ТАЇНСТВІ СПОВІДІ

Те ж можна сказати, коли ми будуємо різні
міжособистісні стосунки. Наприклад, нам усім
сьогодні в Україні потрібно справедливого суду.
Дуже часто, коли суд виносить рішення, ми самі
вирішуємо – чи воно справедливе, чи ні. Ми
бачимо навіть, що дуже часто ми більше віримо у
право сили, ніж у силу права. І таким чином ми
іноді самі зсередини розвалюємо цю інституцію
влади.Це є все різні прояви однієї негативної
дійсності, яку ми називаємо корупцією. Що Церква
у зв'язку з цим робить? Ну, передусім... Наші
священики отримали необхідні інструкції – яким
чином трактувати гріх корупції у тайні сповіді. Бо
сповідь – це елемент покаяння, отримання
прощення
наших гріхів. Є
окреме
розпорядження, яке стосується всіх! Чи то
сповідається єпископ, чи сповідається священик,
чи сповідається мирянин. Сповідник, духовний
отець, мусить запитати – чи є гріхи корупції в цієї
особи. Мусить питати, чи часом не вчинила
людина того гріха, чи не завинила щодо корупції.
Як вчинила – мусить каятися. І мусить той
гріх
виправити.Повернімося до прикладу із
судом. Часом несправедливе рішення судді може
завдати не тільки доброму імені, а й життю певної
людини. Тоді, аби отримати відпущення своїх
гріхів, несправедливий суддя мусить виправити
кривду,
завдану
людині,
якій
він
виніс
несправедливий вирок. І аж тоді він може
отримати розрішення своїх гріхів.Це один із
духовних, а й дисциплінарних методів, за
допомогою яких ми намагаємося боротися з гріхом
корупції. Це вада, це ворог номер один, який із
нутра роз'їдає нашу країну. Очевидно, що органи
державної влади можуть боротися легально –
методами права. Зараз, дай Бог, будуть створені
антикорупційні суди, які зможуть переслідувати з
точки зору судочинства, юриспруденції...Але
духовна дійсність, внутрішня дійсність, на нашу
думку, є набагато важливішою. Коли ми не будемо
порушувати
закони
не
тому,
що
боїмося
покарання, а з переконання що ті закони стоять
на сторожі нашого кращого майбутнього, тоді в
Україні запанує верховенство права. О.Кудрін,
Вільнюс

о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

о. Олександер Лящук – 416-39-0240
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

