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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
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби

«Патріарх Йосиф мав велику довіру до Блаженнішого
Любомира», – владика Йосиф (Мілян)
2 квітня 2017 року виповнюється 40 років від єпископської
хіротонії Блаженнішого Любомира (Гузара). З цієї нагоди в
Патріаршому соборі Воскресіння Христового служитиметься
подячна Архиєрейська Божественна Літургія за дар його
покликання та жертовне служіння.
Нагадаємо, що патріарх Йосиф, 125-річчя від дня народження
якого цього року святкує Церква і Україна, мав велику довіру до
Блаженнішого

Любомира.

митрополита

Андрея

монашества,

доручив

архимандритом.

Продовжуючи

Шептицький
йому

Сорок

у

провід

років

справу

праведного

відродженні

студитського

монастиря,

поставивши

тому

патріарх

хіротонізував

Блаженнішого Любомира і ще двох єпископів, аби через їхні
святительські руки врятувати переслідувану Українську ГрекоКатолицьку Церкву в Україні.«Божий люд в Україні та за її межами
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у молитві, уважний до конкретної людини та її світосприйняття», –
розповідає владика Йосиф (Мілян), Єпископ-помічник Київської
архиєпархії.На думку владики Йосифа, Блаженнішого Любомира не
порівнювати

з

кимось.

Достатньо,

аби

Ап. Євр. 9, 11 – 14.
Єв. Mр. 10, 32-45.
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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 – о. Р. Лобай
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
11:30 - Св. Літургія – о. О. Лящук
6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай

до

Поважний у слові, у кожному питанні, відповідальний у проповіді й

потрібно

2 квітня 2017р.

прозвучало

«Блаженніший Любомир Гузар» – усі розуміють, про кого йдеться,

7:00в. – Великопосна Вечірня
Молитовний День – середа – 6:00в.
Клюб Духовних Дискусій– вівторок –
1:00 попол.

Свята

8:00
9:30

– Св. Літургія
– Св. Літургія

8:00

– Св. Літургія

люди наповнюються повагою до цієї особи. «Хоча ми сьогодні
говоримо про 40-ліття його архиєрейського служіння, він сам часто
повторює, що у своєму житті насамперед старався бути Людиною, –
наголошує Єпископ-помічник Київської (ст. 3) архиєрейському

Будні
Навечір’я свят
6:00

– Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
ОГОЛОШЕННЯ
ВЕЛИКИЙ
ПІСТ
почався
в
понеділок
27 лютого. Щонеділі підчас Великого Посту
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00
вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб
подавати імена померлих до Пом'яників на
Парастас-Сорокоусти, який служиться від
3 березня.
Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те,
що в тих днях, згідно з нашим Східним обрядом,
служать Літургію Ранішeoсвячених Дарів
о год. 6:00 вечора. В п’ятницю також служать
Парастас-Сорокоусти.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ
Увага! Великодний Вісник у притворі!
Пригадуємо нашим парохіянам взяти
собі ВЕЛИКОДНИЙ ВІСНИК, в якому є
розклад Богослужень Великого і
Світлого тижнів.
Благовіщення Пресвятої Богородиці
6 ІV четвер - Вечірня з Литією о год. 6:00 веч.
7 ІV п’ятниця - Свята Літургія год. 8:00, 9:30р.,
6:00в., а опісля Парастас-Сорокоусти.
Молитовна
Група
зустрічається
щосереди
о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде після
Великодня зогляду на те, що підчас Великого Посту
щосереди правиться Літургія Ранішеосвячних Дарів.
Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб
сеньорів) зустрічається щовівтірка о год. 1:00 поп.
Наступна зустріч буде після Великодня.
Заохочуємо приєднатися до групи і приємно провести
час!
Відділ Ліґи Українських Католицьких Жінок
Канади при нашій парафії складає сердечну подяку
всім, хто присвятив свій час і труд на виготовлення
вареників і обідів минулої суботи і неділі. Також
сердечна подяка всім за підтримку нашого заходу. Ми
передали $1,400 на проєкт "Відкрий своє серце" допомога дітям сиротам у наслідок війни в Україні.
Нехай Господь всіх щедро винагородить.
Спільне Свячене будемо святкувати в неділю,
23 квітня о 1:00 поп. Членкині ЛУКЖК заохочують
парохіян придбати собі квитки завчасно, щоб спільно
відзначити Великодній обід.
Квитки можна закупити в церковній залі 2 і 9
квітня, або дзвонити до Тані Когут на 416-209-4047
або до парохіяльної канцелярії на 416-504-4774.
Просимо наших парохіян, у яких росте лоза, і
які можуть поофірувати її для посвячення та роздачі
вірним у Квітну Неділю зголоситися до парохiї (416504-4774) або до Романа Колоса (416-766-6166).
Члени БУКК приїдуть до Вас, щоб її відібрати та
приладити

Всі на Гаївку! Koса Колектив і парохія св.
о. Миколая щиро запрошують на гаївки в неділю
23 квітня після спільного свяченого. Починаємо
в нашій парохії о год. 3:00 поп. а відтак
продовжуємо в Bellwoods Park. В програмі:
веснянки, хороводи, гаївки, танці та ігри.
Запрошуємо усіх приєднатися до святкувань!
ХОР ВЕСНІВКА запрошує на Великодній
Ярмарок в неділю, 9 квітня, 2017 від
9:00 рано
до2:00 поп. Можна купити свіжі паски, торти, печиво,
вареники, канапки, борщ, писанки ітд.

У вівторок 28 березня о год. 9:00 ранку була
відслужена
поминальна
свята
літургія
за
бл. п. Василя Михайлюка. Вічна Йому
Пам’ять!
Єпархіяльна Рада Молоді повідомляє, що
серія
наук
Богословія
Тіла
для
середньошкільників розпочнеться у п’ятницю,
31-го березня о годині 8:00 вечором. Ця
надзвичайно цікава програма, створена на основі
навчання св. Папи Івана Павла ІІ для дітей від 6-го
по 8-ий клас, пояснює на доступному рівні Божий
план для кожного у любові і житті. Теми включають:
Хто я? Що є значення моєї душі і мого тіла? Що є моє
покликання? та інші. Задзвоніть до Наталі Штурин за
дальшими інформаціями на 416-951-3030 або
416-236-4043.
З
блaгoслoвенням
Владики
Стефана,
ласкавo прoсимo на сьомий з черги рiчний з’ïзд
мoлoдi Вставай!, тридневну мандрiвку пo свoï вiрi
для мoлoдi вiд 8-гo пo 12-ий клас. Вiд п’ятницi, 28гo квітня, дo недiлi, 30-гo квітня, вiдбудуться
вiдвiдини трьoх парoхiй околиці Торонта, цiкавi
зайняття і вірна дружність. Якщo у тебе є бажання
зустрiти oднoдумцiв i глибше пiзнавати свoю вiру,
кoнтактуйся з нами: arise.ucet@yahoo.ca абo на
фейсбук:Ariseyouthrally.
Хор ЛЕВАДА (УМА) ТОРОНТО запрошує
українську громаду на Весняний Показ Моди/
SPRING FASHION BY ZACK’S сьогодні о год. 1:00
поп. у приміщенні Knights of Columbus Hall, 195
Parklawn Rd., Toronto. Ціна квитка $45.00 включає:
показ моди, смачний гарячий обід, вино, подарунки,
розігравки. За квитками звертатися до Гані
(905-629-2338) або до Олесі (416-233-9700).
RESURRECTION: Music from the Ukrainian
Sacred Choral Tradition. В центрі концерту, який
відбудеться в середу 19 квітня o год. 7:30 веч.
в St Paul’s Anglican Church, Воскресна Свята Літургія
о. Івана Сембрата і також пасхальні твори
Бортнянського,
Веделя
і
Гурка.
Виступатиме
мужиський хор, який начислює 50 хористів із різних
світових хорів: Boyan Ensemble of Kyiv, Chorus of the
Armed Forces of Ukraine, National Philharmonic of
Ukraine, Homin Municipal Choir of Lviv , Vidubychi
Church Choir Choir of Кyiv, Pro Coro Canada, Ukrainian
Bandurist Chorus of Detroit, Axios Men’s Ensemble and
the Ukrainian Male Chorus of Edmonton.
Квитки:$35.00(www.resurrectionliturgy.com)

Ukraine, National Philharmonic of Ukraine, Homin
Municipal Choir of Lviv , Vidubychi Church Choir Choir of
Кyiv, Pro Coro Canada, Ukrainian Bandurist Chorus of
Detroit, Axios Men’s Ensemble and the Ukrainian Male
Chorus
of
Edmonton.
Квитки:$35.00(www.resurrectionliturgy.com)
Об’єднання Українців “Закерзоння” та
Об’єднання Лемків Канади запрошують громаду
Тороно на урочисте відзначення 70-ої річниці Акції
“Вісла” в неділю 30 квітня о год. 3:30 поп в церкві
св. Покрови 30 Leeds St. – Панахида та пропам’ятна
програма.
ЦЕРКВА ПРЕСВЯТОÏ ЄВХАРИСТІÏ запрошує
на ПОСТОВУ МІСІЮ (анг.) в середу, 5 квiтня 2017:
о год. 6:30в.
спoвiдь , о год. 8:00в. проповідь
пiсля лiтургiï Ранішеосвячених Дарів Всесв. o. Петра
Ґаладзи,
з
Інституту
Митрoпoлита
Андрея
Шептицькoгo.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!
Aлександра Ґула
(в пам’ять сина Андрія і мужа Стефана)
Михайло Проказюк
Benjamin Aerssen і Христина Пристай
Галина Войтович
УПА і Товариство Колишніх Вояків Канади
Василь Жила
Люба Ройко
( в пам’ять Олекси і Павла)
Андрій і Лідія Лебедь
ПО М И Н А Є М О
19

IV

20

ІV

21

IV

22 IV
22 IV
22 ІV

†

200.00
100.00
500.00
200.00
100.00
200.00
400.00
400.00

П О М Е Р Л ИХ

8:00 ранку

бл. п. Анну і Миколу
Кренцу
7:00 веч.
бл. п. Софію і Стефана
Лисих
6:00 веч.
бл. п. Марію і Ананія
Калимон
9:00 ранку бл. п. Андрія Спольського
(7р.) і Миколу Томцьо (6р.)
10:00 ранку бл. п. Павла Соломона
(40р.)
5:00 поп.
бл. п. Юлію Вербову (6р.)

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ
Упокоївся у Бозі бл. п. Петро Пільків (90р.), брат
Романа. Душу Покійного поручаємо молитвам наших
вірних. Вічна Йому Пам’ять!
(Закінчення)
архиєпархії. – Властиво, в його архиєрейському
служінні людяність відіграла особливу роль, з якою
сьогодні український світ віддає свою шану та любов».

Ваша Матір-Церква не забула про
- Глава УГКЦ у Парагваї

26 березня Глава і Отець УГКЦ Блаженніший
Святослав
відвідав
з
пастирським
візитом
українську греко-католицьку парафію у місті
Енкарнасьйо́н, Республіка Парагвай. Вірні цієї
парафії
мали
нагоду
спільно
молитися
Божественну
Літургію,
яку
Блаженніший
Святослав
очолив
у
катедральному
соборі
Пресвятої Богородиці – Матері воплоченого Бога
“Nuestra Señora de la Encarnación” латинського
обряду.
Співслужили з Блаженнішим Святославом: владика
Даниїл (Козлінський), Єпарх єпархії Покрови Пресвятої
Богородиці в Аргентині та Апостольський візитатор в
Республіці Парагвай, Уругвай, Чилі та Венесуелі; о.
Володимир Филипов, парох української громади в
Енкарнасьйо́н та прилеглих каплицях; а також о. Гектор
Зіммер, о. Нестор Гарапчук та о. Тарас Гавришко. На
Літургії був також священик УАПЦ в Республіці
Парагвай, катехитки Серця Христового та понад 400
вірних української греко-католицької громади.
«Передусім дозвольте мені сердечно передати вам
вітання від ваших братів і сестер з України, яка вже
третій рік терпить наслідки війни, але є країною
вільною, яка захищає свою свободу! Сьогодні Господь
Бог дає мені можливість бути посередником між різними
частинами нашого українського народу в різних країнах
світу, щоб ми відчували себе однією родиною», звернувся у своєму слові Глава УГКЦ до присутніх у
храмі.«Хочу сказати вам – ваша Матір-Церква не забула
про вас! Незважаючи на болі і страждання, які нині
переживає, думає про вас, молиться за вас, хоче почути
і підтримати вас, хоче підтримувати цю єдність через
Господа нашого Ісуса Христа», - продовжив архиєрей.
Розважаючи над Євангелієм 4-ї неділі Великого посту,
Блаженніший Святослав наголосив на тому, що
сьогоднішнє Євангеліє робить нас свідками моменту
звільнення людини, звільнення сина одного батька,
який був поневолений злим духом. «Це є подібним до
того, як у старозавітні часи Божий народ міг пізнати
свого Бога в момент визволення з єгипетської неволі.
Навіть більше, визволяючи свій народ, утвердив його як
націю і як народ святий, який носить ім’я свого Бога.
Тому в сьогоднішньому Євангелії Христос показує себе
як всемогутній Бог Ізраїля, воплочений Бог, який
прийшов у цей світ, щоби визволити нас від рабства
гріха і смерті, і воскреснути на третій день», - сказав
проповідник.
«Ми можемо бути вільними тільки тоді, коли маємо віру
в Бога. Бо віра – це є той вузол єдності між людиною і
Богом, коли маємо вільний доступ до джерела свободи,
яким є Господь наш Ісус Христос», - додав на
завершення Глава УГКЦ. Після Божественної Літургії в
салоні організації «Просвіта» м. Енкарнасьйо́н відбувся
святковий обід з нагоди візиту Глави і Отця УГКЦ в
Республіці Парагвай.
Повідомив о. Тарас Гавришко

Департамент інформації УГКЦ

о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413

вас»,

•

о. Олександер Лящук – 416-639-0240

•

Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978

