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◊ Неділя 30-та по Зісланні Св. Духа. Глас 5. ◊

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. Євр. 11, 9-10, 17-23, 32-40.
Єв. Мт.1, 1 - 25.

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

«Немає двох святкувань Різдва, а є дві дати його
святкування», ‒ думки Глави УГКЦ про дату
святкування Різдва

tel.: 416-504-4774

У черговому ефірі інтерактивної програми «Відкрита
Церква» на «Живому ТБ» Блаженніший Святослав,
Отець і Глава УГКЦ, висловив думки з приводу
ухваленого ВРУ законопроекту про внесення змін до
Кодексу законів про працю України щодо святкових і
неробочих днів. За ним, 25 грудня, день святкування
Різдва за григоріанським календарем, у державі тепер
буде вихідним днем.
Гадаю, що ми всі повинні рухатися в напрямку до
єднання всіх християн. Спільне святкування Різдва чи Пасхи
є символічним питанням того, наскільки християни всього
світу сьогодні об’єднані. Ми бачимо, що до цієї єдності нам
потрібно

ще

довго

прямувати,

для

неї

працювати,

її

прагнути.
Немає

двох

святкувань

Різдва,

а

є

дві

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

8:00 – Св. Літургія – o. Р. Лобай
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук

дати

святкування.
Моє бажання – святкувати разом і Різдво, і Пасху, і,
можливо, жити одним духовним ритмом літургійного року,

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

незалежно від того, до якої обрядової традиції ми належимо.
Непросто встановити одну дату святкування Різдва,
бо це дуже делікатна справа, пов’язана із зміною календаря.
Змінюючи дату святкування Різдва, ми повинні змінювати
весь календар, а з ним - інші нерухомі свята.

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

У зв’язку з новою можливістю, наданою нам ВРУ (25
грудня - вихідний день), ми поки не бачимо можливості
зміни календаря. Ми святкуватимемо Різдво 7 січня разом із
нашими

православними

братами,

юліанським календарем.

(СТ. 2)

яке

є

25

31 грудня 2017р.

грудня

за

6:00

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією

Ольга Гуль
100.00
Богдан і Христина Ковалик
200.00
Мотрія Іллницька-Рів
150.-00
(з нагоди свята св. о. Миколая)
Петро Вовк
200.00
Ірина Когут
350.00
Зорян і Юлія Стех
150.00
( з нагоди хрещення донечки Марти Анни)
Оксана Николин
100.00
Тарас Соколовський
200.00

Я
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.
убота 6 січня 2018- авечер’я іздва
ожественна
ітургія св.
асилія
о год. 10:30 .веч.

ожертви на ремонт огрівання
Текля Соломон
250.00

ристового
еликого

Христина Ковальська і Віктор Москалюк 500.00
Олив Яремович
500.00
Євген Бочан
300.00
Михайло і Галина Кондрацькі
1000.00
Ігор Кусела
400.00
Мирослав Тарапацький
200.00
Марія Крамарчук
750.00
Ярослав і Ірина Сидорські
100.00
Галина Войтович
200.00
Ірма Осадца Пейн
150.00
Ольга Біян
100.00

ПРОСИМО ВІДІБРАТИ СОБІ ПРОСФОРУ НА
СВЯТ ВЕЧІР і РІЗДВЯНИЙ ВІСНИК У ПРИТВОРІ
ЦЕРКВИ !
І
припадає
в
четвер,
18 січня 2018 р. Повідомляємо, що в неділю
24 грудня починаємо продавати квитки. Можна
закупити цілий стіл, або індивідуальні місця.
Просимо звертатися до Тані Когут на число
416-209-2047, або до парафіяльної канцелярії
416-504-4774.
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.
ицарі олюмба ім.
ептицького (5079)•
запрошують на традиційний вят ечір в суботу
6 січня о год. 6:00 веч. в залі церкви св. Димитрія,
135 LaRose Ave. Квитки: 416-259-8932 (Іван Ґула)
країнські
олодіжні
нсамблі (хори
"Oріон", " евада", оркестра " ванґард") , під
мист. кер. Романа Ясінського влаштовують Різдвяний
Концерт який відбудеться в неділю, 21 січня 2018,
о год. 3:30 поп. в Українському Католицькому Соборі
Успення Пресвятої, 3625 Cawthra Rd. Беруть участь:
Юнацька Капела Бандуристів ім. В. Зелінської "Золоті•
Струни",
і
Капеля
Бандурyстів
Торонта.
Kвитки: : 416-896-5808.
Я
І
!
овоохрешеному дріянові аркові талик,
його хресним і рідним батькам бажаємо
ногії
і лагії іта!
І
кладаємо щиросердечну подяку
парохіянам.
ехай редобрий осподь
благословить і винагородить!
Юрко Мусій і Віра Гомонко

200.00

•

Олег Луців
Юрко Мусій і Віра Гомонко
Володимир і Леся Бучко
Леонід і Ореста Ковбель
Володимир і Ольга Семенюк
Марта Ващук
Володимир і Ірина Осадчук
Рената Дашавець
Оделія Брінґас
Ева Процьо
Ірина Павич
Данило і Марта Павич
Катерина Кравс
Христина Юрковська
Марія Макіщук
Родина Покрищак
(з продажі ангелів на базарі)

500.00
200.00
370.00
375.00
300.00
100.00
500.00
100.00
100.00
250.00
1000.00
500.00
300.00
350.00
100.00
210.00

( акінчення)

Ми вітали це рішення ВРУ, бо воно надало
можливість
святкувати
Різдво багатьом
християнам
України,
які
дотримуються
григоріанського
календаря.
Є
багато
протестантських спільнот, які святкують Різдво 25
грудня і, звичайно, наші брати із РКЦ. Вони
повинні почуватися належно шанованими в
Українській Державі.
Дата, коли ми разом святкуватимемо Різдво,
залежить не від ієрархії, а, насамперед, від людей.
Якщо ми відчуємо, що питання зміни календаря не
розділятиме між собою людей, а, навпаки,
об’єднуватиме, то, очевидно, завдяки цьому руху
знизу ми зможемо дійти до видимого спільного
святкування Різдва.
Молімося, працюймо! Я вірю в те, що християни
будуть єдиними і Різдво та Пасху святкуватимуть
разом. Однак над цим потрібно серйозно
працювати.
Руслана Ткаченко, Департамент інформації
УГКЦ

Папа: «Віра цієї ночі веде нас до
розпізнавання Бога там, де вважаємо,
що Він відсутній»
Маленьке Вифлеємське Дитя, ми, зворушені
радістю дару, просимо Тебе, щоб Твій плач
розбудив нас від нашої байдужості, відчинив наші
очі перед тими, які страждають.

суспільства. Їхні життєві умови, місця, в яких вони
були

виконувати

молитовним

проханням

Папа

Франциск

перебувати,

всі

обрядові

не

дозволяли

приписи

їм

релігійного

очищення, тому їх вважали нечистими. Їхня шкіра,
одяг,

запах,

стиль

мовлення,

походження,

видавали їх. Усе в них викликало недовіру».
Саме

Таким

змушені

до

таких

суспільства,

людей,

від

належало

яких,

триматися

на

думку

якнайдалі,

підсумував свою проповідь під час нічної різдвяної

боятися їх, промовив ангел: «Не бійтеся, бо я

Святої Меси, яку він 24 грудня 2017 року очолив в

звіщаю вам велику радість, що буде радістю

базиліці Святого Петра у Ватикані.

всього народу». «Ось якою є радість, яку ми

Святкове богослужіння розпочалося «Календою» –

запрошені розділити, святкувати та звіщати цієї

стародавнім урочистим звіщенням про народження

ночі. Радість, з якою Бог у Своєму безмежному

Ісуса, що пригадує історію спасіння від створення

милосерді

світу,

покликання

грішників

та

чужинців, спонукаючи чинити так само, – сказав
Папа, додаючи: – Віра цієї ночі веде нас до

народження

розпізнавання Бога, присутнього в усіх ситуаціях,

Вифлеємі.

вихід

поган,

з

у

через

нас,

єгипетської неволі та звіщення пророків аж до
Месії

Авраама,

огорнув

Після

його

завершення Святіший Отець зняв покрівець зі

в

статуї Дитяти Ісуса, поставленої перед престолом,

присутній у надокучливому прибульцеві, який,

а діти, які представляли різні континенти, поклали

часто

перед нею квіти.

кварталами, їздить нашими автобусами, стукає до

Свою проповідь Папа зосередив на темі вимушеної

наших дверей. Та сама віра спонукає нас відкрити

мандрівки Пресвятої родини до Вифлеєма, де вона

простір для нової суспільної уяви, що не боїться

опинилася перед зачиненими дверима. Але саме в

досвіду нових форм стосунків, в яких ніхто не

таких умовах «Марія подарувала нам Еммануїла.

повинен відчувати, що на цій землі для нього нема

Божий Син мусив народитися в стайні, бо свої не

місця».

знайшли для Нього місця».

Святіший Отець підкреслив, що у Вифлеємській

«У кроках Йосифа та Марії приховуються численні

Дитині «Бог виходить нам назустріч для того, аби

інші кроки. Бачимо сліди цілих сімей, які сьогодні

вчинити нас головними дійовими особами життя,

змушені

сліди

яке нас оточує». У цій Дитині «Бог запрошує нас

мільйонів людей, які не хочуть забиратися геть,

взяти на себе відповідальність надії». З цього й

але змушені покинути своїх найдорожчих, вигнані

випливає

зі своєї землі. У багатьох випадках цей від’їзд

Дитятка: «Нехай же Твоя революційна ніжність

сповнений надії та майбуття; у багатьох інших він

переконає нас почуватися запрошеними взяти на

має лиш одне ім’я: виживання. Багато людей

себе

змушені пережити чергових Іродів, котрі задля

посланцями надії та ніжності серед нашого люду».

того, щоб накинути свою владу та помножити свої

Наприкінці Святої Меси Папа під час процесійного

багатства, не бачать жодної проблеми в тому, аби

походу переніс статую Дитяти Ісуса до ясел у

проливати невинну кров», – сказав проповідник,

вертепі, спорядженому в базиліці Святого Петра.

зауваживши, що «Марія та Йосиф, для яких не

uk.radiovaticana.va

вирушити

в

дорогу.

Бачимо

яких

ми

вважаємо,

невпізнаний,

що

Він

ходить

прикінцева

відповідальність

нашими

молитва,

за

те,

було місця, є першими, хто обійняв» Ісуса.
Далі

Святіший

Отець

зауважив,

що

першими

адресатами Доброї Новини стали пастухи. «Це
були чоловіки та жінки, – підкреслив він, – які
через роботу були змушені жити на узбіччях
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

відсутній.

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460

містами,

звернена

щоб

Він

до

ставати

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

