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◊ Неділя 27-ма по Зісланні Св. Духа. Глас 2. ◊

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

«Бажаємо, щоб заклик “Прощаємо і просимо
прощення” став частиною способу життя
кожного українця і поляка!» ‒ Глава УГКЦ
Часто
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християнський заклик, який збудував і може врятувати
об’єднану Європу: «Прощаємо і просимо прощення» ‒ став
не лише гарною цитатою текстів і послань, а й частиною
сучасних культур, способу життя, думання, діяння кожного
українця і кожного поляка!Про це сказав Отець і Глава УГКЦ
Блаженніший Святослав у вівторок, 5 грудня, під час зустрічі
з академічною спільнотою та всіма охочими у НУ «Львівська
політехніка».Захід проведений з ініціативи Міжнародного
інституту

освіти, культури та

зв’язків з

діаспорою

НУ

«Львівська політехніка» та Народного дому «Просвіта» і є
продовженням

спілкування

з

духовними

лідерами,

започаткованого в університеті кілька років тому. Як раніше
анонсували у Львівській політехніці, цього разу діалог
Предстоятеля

УГКЦ

з

академічною

спільнотою

був

присвячений 30-річчю проголошення Декларації польськоукраїнського прощення та примирення.На початку зустрічі

Ап. Кол. 3, 4 - 11.
Єв. Лк.14, 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

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

ректор НУ «Львівської політехніки» Юрій Бобало зазначив,
що

ця

подія

і

бесіда

торкнеться

сердець

талановитої

української молоді та всіх присутніх і сприятиме новому
утвердженню у вірі. «Сьогодні надзвичайно важливим є
проведення зустрічі студентів і викладачів з духовними та
інтелектуальними

провідниками

української

духовну

і

моральну

кризу,

яка

поглиблюється

соціально-економічних, політичних….(ст. 3)

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

Навечір’я свят

нації...

Українське суспільство, як і людство загалом, переживає
на

тлі

10 грудня 2017р.

6:00

– Вечірня з Литією

Я
онеділок 18 грудня навечіря свята св. иколая,
архиєп. ир икійських – ечірня після вятої
літургії о год. 6:00 вечора
івторок 19 грудня – свято св. иколая, архиєп.
ир икійських. треня о год. 7:00 ранку,
ожественні ітургії о год. 8:00, 9:30 ранку і
6:00 вечора.

рамовий
разник будемо святкувати в
рхиєрейська
неділю, 17 грудня:
ожественна
ітургія о год. 11:30 ранку,
разничний бід 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!
кіоску
також можна придбати
різдвяні картки.
день 19 грудня до дітей нашої парохії
завітає святий отець иколай. 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.

овідомляємо, що від цієї неділі у
церковній
залі
можна
вирівняти
відібрати
членські
внески
($40.),
конверти на 2018 р. і при цім відібрати
напис на шибу (помаранчевого кольору)
– це дозвіл на паркування на парафіяльній
площі і на вулицях біля парафії. Написи
будуть видаватися тільки членам нашої
парохії.
іґа
країнських
атолицьких
інок
анади при церкві св. о. иколая запрошує всіх
на І
Я
у церковній залі сьогодні,
від год. 8:00 ранку до 2:00 пoп. ожна набути
смачні гарячі обіди, печиво, святвечірні страви,
пшеницю, мак, вушка і подарунки на свята.

ори Левада і Оріон (
) оронто під
мист. кер. Ярослава натовського і рганізація
Четверта Хвиля щиро запрошують українську
громаду на
І
І
Я
“Різдвяні
Візерунки”
(Christmas
Collage)
сьогодні 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 “ ецeнати для олдата” (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.
“ іздвяна
істерія”, духовна постановка
про народженя Ісуса Христа відбудеться в суботу 16
грудня о год. 7:00 веч. і в неділю 17 грудня о год.
3:00
поп.
в
приміщенні
Factory
Theatre,
125 Bathurst St. (at Adelaide) Toronto. Вхід вільний.
ор еснівка і оловічий амерний ор
запрошують на іздвяний онцерт в неділю, 14
січня 2018 р. в 3:00 поп. в Islington United Church,
25 Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. West).
На концерті виступлять: оловічий америй ор
ударик з ьвова, сопранo аталя aтюшева і
баритон авло ондера. Ведуча: ада аревич.
Після концерту кава і солодке. Квитки: при дверях,
дзвонити на число тел. 416-763-2197 ,
416-246-9880, або звертатися на елекронну
пошту nykola@vesnivka.com.
І
кладаємо щиросердечну подяку
парохіянам.
ехай редобрий осподь
благословить і винагородить!
Maрія Пастушак
200.00
(в пам’ять сина Василя)
Анна Біляк
200.00
(в пам’ять брата Василя)
Віра Маланчій
100.00
(в пам’ять Василя Пастушака)
Надія Брукало
100.00
Христина і Богдан Колос
200.00
(в пам’ять Романа Ковалика-15р.)
Богдан і Христина Ковалик
200.00
Петро Вовк
100.00
Андрій Дзюбак
100.00

олитовна рупа зустрічається щосереди о
год. 6:00 вечора.
аступна зустріч буде
13-го грудня.
люб
уховних
искусій (колишній
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка
о год.
1:00 поп. аступна зустріч буде 12 грудня.
Повідомляємо, що 5 грудня о год. 9:00 ранку
відслужили Святу Літургію з панахидою за упокій душі
Василя Михайлюка.
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9:00 ранку бл. п. Василя і Анну Зінь
5:00 поп. бл. п. Олега (21р.) і
Володимира (34р.) Матвіїшинів
7:00 веч. бл. п. Василя Турчмановича
7:30 веч.
бл. п. Ярослава Сендегу
9:00 ранку бл. п. Анну Стешину (40д.)
5:00 поп. за покійних родини
Піцюрів і бл. п. Зенона Горечого

(Закінчення)
негараздів та глобалізаційних викликів. Тому
вкрай
важливим
є
відкритий
діалог
із
суспільством, а
особливо з молоддю, щодо
пошуку орієнтирів і шляхів виходу із цього
згубного
і
безперспективного
напрямку
й
розвитку. Адже лише базована на християнських
засадах професійна і суспільна діяльність молодих
людей дасть добрий результат в майбутньому для
розвитку нашої держави, суспільства та родини»,
‒ зазначив ректор університету.Глава УГКЦ у
своєму виступі розповів, що загалом бачить
оптимістичну
картину
майбутнього
розвитку
України та її взаємин з іншими державами,
зокрема з Польщею, адже вірить у світле майбутнє
польсько-українських стосунків. «Незважаючи на
гострі та пікантні політичні, історичні та релігійні
моменти в історії між обома народами, ми маємо
завжди йти на зустріч одне одному та шукати те,
що нас об’єднує, а не роз’єднує», ‒ сказав
Предстоятель
УГКЦ.Блаженніший
Святослав
звернув особливу увагу на роль святого папи
Івана Павла ІІ в одному з етапів будівництва
Європи.«Коли з’їхалися до Рима два єпископати,
польський і німецький, він не міг дивитися на
польсько-німецькі
стосунки без перспективи
європейської інтеграції України. Проте він розумів,
що поляки й українці вийшли після двох польськоукраїнських воєн ХХ ст. із взаємними образами,
ранами і жертвами з обох боків. І для того щоб
зцілити пам’ять українського і польського народів,
аби вони могли жити в єдиному і об’єднаному,
культурному і християнському просторі, він, як
наступник апостола Петра, впровадив нас до
примирення», ‒ стверджує очільник УГКЦ.Також
Глава
Церкви
закликає
українську
молодь
спілкуватися з польською для ще більшого
примирення і порозуміння. За його словами, ті
виклики, з якими зіштовхуються юні українці,
притаманні не лише нашій країні, а й Польщі та
Європі. «Сьогодні молодь у Європі почувається
маргіналізованою. Бо європейські структури вже
так “вичищені”, що молоді там не цікаво, бо там
все зроблено. Їй “нудно” у Західній Європі. А в
Україні натомість море праці. Українська держава
потребує того, щоб хтось закатав рукава і її
збудував. І хто ж це зробить, як не ви?! Тому не
плекайте ілюзій, що вас там чекають із
розкритими обіймами! Ні, там зі своєю молоддю не
знають що робити... Тому завойовуйте світ і
вчіться», ‒ так окреслив важливу роль і сучасне
становище європейської та української молоді
Блаженніший
Святослав.Відповідаючи
на
актуальні для українського суспільства запитання,
Глава Церкви також розповів про проблеми
процесу еміграції. За його словами, на сьогодні
вона є елементом культури, який переживає не
тільки Україна, а й багато держав. Оскільки рух
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

людей по світу провокують не завжди соціальноекономічні чинники.Крім того, Предстоятель УГКЦ
підкреслив, що європейські країни (і не тільки)
мають великий інтерес у дипломатії, коли їх
відвідують представники/делегації УГКЦ. «Наша
Церква
є
дипломатичною
у
міжнародних
відносинах. Ми сьогодні в Україні маємо різні
Церкви, яким Бог дав різну можливість послужити
для українського питання. Ми маємо велику
мережу по всьому світі. У таких зустрічах я
почуваюся на передовій інформаційної війни, яка
ведеться проти України та Європи. Адже це саме
той спосіб, яким ми можемо послужити Україні і
показати іншим, чого хочемо. Крім того, це
прекрасний спосіб для представників влади різних
країн
почути
звичайних
людей,
яких
ми
представляємо»,
‒
наостанок
підсумував
Блаженніший Святослав.Нагадаємо, що 11-12
жовтня 2017 року в Римі пройшли заходи з
відзначення 30-річчя проголошення Декларації
польсько-українського прощення та примирення.
Центральною подією стало вручення нагороди
«Капітули
польсько-українського
поєднання»,
якою відзначають особистості та організації, що
своєю діяльністю сприяють порозумінню між
народами Центральної та Східної Європи. Першу
таку нагороду вручено святому папі Івану Павлу
ІІ, на могилі якого в соборі Святого Петра 11
жовтня Глава УГКЦ очолив молебень з нагоди 30річчя першої зустрічі представників Синоду
Єпископів УГКЦ та єпископату Польщі, коли
власне й була проголошена Декларація прощення
та примирення.
Департамент інформації УГКЦ
Джерело: www.lp.edu.ua

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

