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◊ Неділя 28-ма по Зісланні Св. Духа. Глас 3. ◊

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

Ап. Кол. 1, 12 - 18.
Єв. Лк.17, 12 - 19.

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

Україна вистояла!» ‒ Глава УГКЦ про найважливіше у
2017 році
У черговому випуску передачі інтерактивного проекту «Відкрита
Церква», який був останнім у 2017-му, Отець і Глава УГКЦ
Блаженніший Святослав підбив підсумки цього року. У прямому
ефірі Глава УГКЦ назвав важливі події, які відбулися в Україні та
Церкві.

•

події, які будують. Гадаю, для життя Церкви ‒ це був рік, в
якому ми, справді, на крок стали ближчими до людей через
різні проекти, справи, завдяки "Живому ТБ".
Визначних подій, які відбулися цього року в Україні, було
дуже багато. Очевидно, песимісти скажуть, що все було
погано, оптимісти скажуть ‒ усе було добре, провладні особи
скажуть,

що

влада

блискуче

працювала,

опозиціонери

скажуть, що негідно. Правда є десь посередині.

•

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428

оffice@saintnicholas.ca
www.saintnicholas.ca

Парафіяльна Канцелярія
2017 рік був багатим на події, які залишаться в історії, ‒ на

•

17 грудня 2017р.

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. Р. Лобай
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
6:00 в – Св. Літургія - o. О. Лобай

Гадаю, можливо, рано нам сьогодні підбивати підсумки. Ми
з

часом

усвідомимо

зміст

і

значення

всього

того,

що

відбулося цього року з нами і що пережила наша країна. На
мою думку, почалися реформи. Хоча під час спілкування з

Молитовний День – середа – 6:00в.
Клюб Духовних Дискусій– вівторок –
1:00 поп.

людьми та експертами в мене створюється враження, що
люди пов’язують поняття реформ із тим, наскільки краще їм
стало жити. Ми бачимо, що життя багатьох людей не
покращилося, а, навпаки, дещо погіршилося. Однак багато
людей,

пов’язуючи

реформи

із

своїм

добробутом,

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

–

помиляються. Бо часто для того, аби якась добра справа,
реформа, як посіяне зерно, дала добрий плід, потрібний час.
Тому ми повинні разом працювати, аби всі добрі справи, які
(ст.3)

Свята

Навечір’я свят
6:00

– Вечірня з Литією
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онеділок 18 грудня навечіря свята св. иколая,
архиєп.
ир
икійських – Вечірня з
итією
о год. 6:00 вечора
Вівторок 19 грудня – свято св. иколая, архиєп.
ир
икійських.
треня о год. 7:00 ранку,
Божественні
ітургії о год. 8:00, 9:30 ранку і
6:00 вечора.
етвер 21 грудня авечір'я
вята Зачаття
ресвятої Богородиці св. Анною - Вечірня з итією
о
год. 6:00 вечора.
’ятниця 22 грудня вято Зачаття
ресвятої
Богородиці св. Анною. Божественні ітургії о год.
8:00 i 9:30 ранку і 6:00 вечора.

рамовий разник святкуємо сьогодні 17
грудня:
Архиєрейська
Божественна
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
Просимо до численної участи!
В кіоску Б
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 у церковній залі
можна вирівняти членські внески ($40.),
відібрати 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 Жінок
анади
при
церкві
св.
о.
иколая
щиросердечно дякує усім, які причинилися до
успішного переведення
іздвяного Базару і
усім, які підтримали цей захід.
ехай Бог
благословить діло Ваших рук!
олитовна Група зустрічається щосереди о
год. 6:00 вечора.
аступна зустріч буде
20-го грудня.
ор Веснівка 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
Дударик з ьвова, сопранo аталя
aтюшева і

баритон авло ондера. Ведуча: ада Даревич.
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.
ицарі олюмба ім.
ептицького (5079)
запрошують на традиційний вят Вечір в суботу
6 січня о год. 6:00 веч. в залі церкви св. Димитрія,
135 LaRose Ave. Квитки: 416-259-8932 (Іван Ґула)
Г А Я
І
А !
овоохрешеній арті Анні тех, її хресним і
рідним батькам бажаємо
ногії і Благії іта!
ЖЕ
В ДАВ І
кладаємо щиросердечну подяку
парохіянам.
ехай редобрий Господь
благословить і винагородить!
Ярослав Юрах
200.00
Мирон Лесів
100.00
Василь і Рома Жила
100.00
Ольга Гуль
100.00
Володимир і Адріянна Сливка
200.00
Теодор і Христина Колодій
250.00
Рената Дашевець
460.00
Христина Дякун і Doug Taylor
250.00
(з нагоди хрещення сина Луки Михайла)
Марія Небесьо
500.00
(в пам’ять Володимира і Стефи Березовських)
ожертви на ремонт огрівання
Оксана Соколик
5000.00
Катерина Мудра
500.00
Михайло Вавришин
500.00
Богдан і Христина Колос
1000.00
Стефанія Гурко
1200.00
Александра Ґула
200.00
Роман і Леся Зелик
500.00
Люба Ройко
4000.00
Роман і Мирослава Соколич
1000.00
Марія Комарницька
100.00
Зоя Трофименко
100.00
Стефан і Анна Чорний
500.00
Андрій і Оксана Бошко
100.00
И

18 ХІІ
20 ХІІ
21 ХІІ
26 ХІІ
28 ХІІ
29 ХІІ
30 ХІІ
30 ХІІ
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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
9:00 ранку бл. п. Романа Голода
9:00 ранку бл.п. Василя Пастушака
11:00 ранку бл. п. Андрія Коморовського
(40д.)
9:00 ранку бл. п. Марію (5р.) і
Михайла (50р.) Никируй
10:00 ранку бл. п. Ліду (1р.) і Богдана (11р.)
Гнайдів

В І
А Я †
А
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Упокоїлися у Бозі бл. п. Володимир етелиця
(61р.) і юбов Верига (62р.). Душі Покійних
поручаємо молитвам наших вірних. Вічна Їм Пам’ять!

•

мали

цього

року

початок,

могли

тотожності: постать Йосифа Сліпого давала нам

вповні

силу

здійснитися і стати частиною нашого життя.

•

•

піддаватися

можливо, менш помітна, ‒ святкування 150-х

полягають,

роковин канонізації святого священномученика

бо

реформи,
не

багато

відчувають

людей

радикального

покращення свого життя. На мою думку, є одна з

Йосафата

глобальних реформ, яка є нагальною, і яка,

Церкви. У базиліці Святого Петра 25 червня у

можливо, не вдалася цього року, ‒ боротьба з

Ватикані ми отримали особливий привілей від

корупцією.

Папи – служити на папському престолі, який

Ми спостерігали дуже дивні події між різними

знаходиться

державними

навіть

святкування в Римі, яке ми пережили, показало,

нищівну критику наших західних партнерів щодо

наскільки сильною є наша Церква і великою є

недостатності

Україна. Третя подія, яка назавжди ввійде в

структурами
боротьби

і

відчували

з

корупцією

на

Попри

це,

було

багато

Кунцевича,

на

мученика

гробі

апостола

за

єдність

Петра.

Це

історію, ‒ 31 травня відійшов до вічності батько

позитивного,

нашої

адже

Церкви,

великий

один рік утверджуємося як вільна і незалежна,

Блаженніший Любомир Гузар. Відійшов сліпий

демократична
яку

–

це

перебендя, кобзар новітньої української думки,

усвідомлювати

як

пісні й духу, який залишив, як спадщину, цілу
цивілізацію миру і любові!

Безвіз є символом того, що силою великих жертв,
плодом нашого терпіння, наших нестатків, які ми
готові перенести задля кращого майбутнього, ми
рухаємося. Очевидно, нам би хотілося, щоб цей
рух був значно швидшим.
Я є непереборним оптимістом. Звідки я беру
впевненість в тому, що доброго в цьому році було
набагато більше, ніж ми його усвідомили?! Я
кілька разів відвідував «сіру зону». Зокрема,
цього року відбувся візит до України одного з
найближчих співпрацівників Святішого Отця Папи
Франциска ‒ кардинала Леонардо Сандрі, з яким
ми відвідали «сіру зону». Патріотизм місцевих

•

Я

б

дуже

Любомира

хотів,
став

аби

скарбом

спадок

українського

народу. Бажаю, щоб усі, хто має можливість,
прийшли, бодай раз на місяць відвідати його
могилу та помолилися за мир і любов в Україні.
Уже є багато свідчень того, що багато молитов
було вислухано за його посередництвом. Люди
відчувають,

що

Блаженніший

праведною

особою.

Тому,

Любомир
прохаючи

був
його

заступництва в тяжких обставинах життя, вони
відчувають, що він заступається за них у небі.
Руслана Ткаченко, Департамент інформації УГКЦ

звільненні, їхня свідомість і бажання жити в
Українській Державі ‒ це те, що надихає.
Із багатьох цікавих і глибоких подій у Церкві я б
відзначив три. Насамперед, цей рік ми пережили
під зорею дуже важливої постаті, бо це був Рік,
присвячений 125-й річниці з дня народження
патріарха Йосифа Сліпого, ісповідника віри. Це
був Рік утвердження нашої національної

•
•

Блаженнішого

усього

людей, які пережили окупацію, а відтак були

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

України

більше,

Навіть

починають

авторитет

нашої

Церкви,

держава.

моральний

рредстоятель

насамперед Україна вистояла ще один рік. Ми ще

кров’ю наших солдат на фронті, а також силою і

•

не

розуміють їхнього змісту і не знають, у чому вони

про

частину європейського культурного простору.

•

руки,

труднощам, а йти вперед. Друга подія, яка була,

держава,

•

складати

не

Говорячи

системному і державному рівнях.

•

не

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

