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◊ Неділя про Митаря і Фарисея. Глас 1. ◊

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

Глава УГКЦ до українців: «Мій заклик до вас
дуже простий: не будьмо байдужими, бо
байдужість вбиває!»
Коли я байдужий до того, що відбувається в моїй
країні, до болю мого ближнього, то ця байдужість
передусім убиває мене. Бо цим я прирікаю і свою
країну, і своє суспільство, і своїх ближніх на терпіння і
смерть. Про це сказав Отець і Глава Української
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у
програмі «Відкрита Церква» про альтруїзм.
«Тому мій заклик до вас є дуже простий: не будьмо
байдужими, бо байдужість вбиває!» – закликав Глава УГКЦ.
Блаженніший Святослав пригадав, як у часи Майдану на
вулицях Києва можна було побачити короткий напис, але
він як постріл: «Байдужість вбиває!»
Натомість, на його переконання, діла милосердя, альтруїзм
оживляють. «Не будьмо байдужими, бо сьогодні ми часто
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ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH
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tel.: 416-504-4774
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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 – o. Р. Лобай
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
11:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик
6:00в. – Св. Літургія- о. О. Юрик

чинимо як діти, які хочуть "вже" досягнути всього», – сказав
Глава Церкви.
На думку Предстоятеля Церкви, іноді доводиться боротися
за свою країну, за краще майбутнє невпинною мурашиною
працею багато років, як про це говорив митрополит Андрей

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

Шептицький.
«Тому не будьмо байдужими, живімо любов'ю до свого
ближнього, помічаймо потреби свого ближнього. І тоді ми
своїми маленькими вчинками рятуватимемо їхнє життя і
будуватимемо краще майбутнє для нашої батьківщини», –
закликав Глава УГКЦ.

Свята
8:00р. – Св. Літургія
10:00р.– Св. Літургія
6:00в. - Св. Літургія

Навечір’я свят
6:00

Департамент інформації УГКЦ

– Вечірня з Литією

ОГОЛО

ЕННЯ

Повідомляємо, 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.
ирші Сходини ЛУКЖК.
Повідомляємо, що наступні сходини ЛУКЖК
відбудуться сьогодні. Свята Літургія о год.
9:30 ранку, а опісля сходини в парохіяльному
будинку. Буде нагода вирівняти членську
вкладку за 2017 і 2018 рр. Просимо до участи
членкинь і гостям прихильницям раді!
ерковний хор храму iм. св. о. Миколая
удотворця ласкаво запрошує усiх парафiян та
гостей на 12-тий рiчний концерт урочистого
вiдспiвування коляд. Концерт вiдбудеться в неділю,
28-ого сiчня 2018 р. о 2:00 поп. При каві у церковній
залі присутні зможуть зложити
пожертву
на
“Джерело” — реабiлiтацiйний центр у Львовi.
Задум дириґентки, Жанни Зiнченко, став рiчною
традицiєю. Хористам дуже приємно в рiздвяному часi
зiйтися в родинному колi нашої парафiї. До зустрічі!
ор Веснівка і оловічий Камерний ор
запрошують на Kонцерт в першу річницю смерти
Зеновія Лавришина в неділю, 4 лютого 2018 р. o
год. 3:00 поп. в Humber Valley United Church, 76
Anglesey Boulevard.
Участь беруть: др. Тарас
Філенко, Люба Лавришин, Діана Лавришин, Павло
Фондера, Микола Стадник, Ольга Білейчук, Хор
“Благовість” при церкві св. Покрови.
Вступ вільний. Можна скласти пожертви на видання
музичних творів З. Лавришина. За інформаціями
звертатися на: 416-763-2197, 416-246-9880 або
на nykola@vesnivka.com.

Holy Name of Mary College School,
приватна католицька школа для дівчат
запрошує на День Відкритих Дверей в суботу 3
лютого від 10:00 ранку до 2:00 поп. За
інформаціями звертатися на 905-891-1890 Х103
або на www.hnmcs.ca.
Комітет
Українок
Канади
запрошує
українську громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке
відбудеться в неділю 18-го лютого 2018 о годині 3:00
поп. в Пластовому Домі ім. Гуцуляків при вулиці 516
The Kingsway, Etobicoke. Цьогорічне Свято Героїнь
присвячується
пам’яті
Віри
Свєнціцької,
мистецтвознавця,
довголітнього
працівника
Національного музею у Львові, яка була засуджена і
заслана до Сибіру за патріотичну активність. У
програмі візьме участь український драматичний
театр “Заграва“. Вступ дорослі $20.00, шкільна
молодь і студенти $10.00.
Bishop
Velychkovsky
Pilgrimage
to
Ukraine – a spiritual journey following a martyr’s

lifе July 8-29 2018.
Просимо зацікавлених
звертатися на чис. тел. 1-204-338-7321 (о. Іван
Сіянчук, Mary Jane Kalenchuk) або на адресу
info@bvmartyrshrine.com.

МНОГАЯ ЛІТА !
Новоохрещеному Стерлінґу Мартиндейлу
його рідним і хресним батькам бажаємо Многії
і Благії Літа!
ЖЕРТВОДАВ І
Складаємо щиросердечну подяку
Нехай Предобрий Господь
парохіянам.
благословить і винагородить!
Борис і Анна Камінські
400.00
(з нагоди хрещення внука Стерлінґ)
Соня Мацько
200.00
(з нагоди хрещення правнука)
о. Александер і добр. Олена Лящук
150.00
Татяна Когут
100.00
Роман Харак
100.00
Тамара Балан
100.00
Татяна Рудзик
100.00

Пожертви на ремонт огрівання
Марія Галка і Стефанія Канаріо
200.00
Сергій і Іванна Курусенко
300.00
Марко і Наталія Стадник
500.00
Федір Копистянський і Маряна Омельченко
100.00
Богдан Костів
400.00
Іван і Світляна Торубка
200.00
Мирон Джулинський
700.00

Місячні датки (PAD)
Надя Борис
K. Муртед і Зоя Трофименко
Ярослава Ґлудиш
Соня Соломон
Марія Марущак
Іван і Іроїда Винницькі
Віра Вергановська

ПО М И Н А Є М О
30 І 6:00 веч.
3 ІІ 4:00 поп.
8 ІІ 8:00 ранку
14 ІІ 9:00 ранку

†

100.00
100.00
50.00
50.00
25.00
25.00
25.00

ПОМЕРЛИ

бл. п. Кир Корнилія
бл. п. Йосифа Теплого
(38р.)
бл. п. Марію і Григорія
Реплянських
бл. п. Гриця Кузьму

В І
Н А Я † П А М ’ Я Т Ь
Упокоїлася у Бозі бл. п. Марія Борис (93р.). Душу
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. Вічна
Їй Пам’ять!

Хочу побажати, щоб ми соборно зробили
все для того, аби не втратити нашої
державності!» — Глава УГКЦ у День
Соборності України
Зараз ідея соборності є чимось життєдайним і
життєво
необхідним
для
українського
народу, оскільки соборність — це означає
дбати про те, що об’єднує. Навіть більше, це
означає ставити за найвищу цінність усе те,
що може нас об’єднувати, надихати і робити
сильнішими, бо разом нас не подолати.
Про це зазначає Отець і Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав у своєму привітанні з нагоди Дня
Соборності. Щороку 22 січня в Україні відзначають
День Соборності. Цей день є особливим в історії
нашої Батьківщини, бо ми згадуємо проголошення
Акту злуки Української Народної Республіки й
Західноукраїнської Народної Республіки, тобто
момент об’єднання в одну соборну незалежну
Українську Державу.
На думку Предстоятеля, тепер Свято Соборності
передусім означає соборність нашого змагання,
тобто спільні змагання за майбутнє європейської
вільної України.
«Я хочу побажати соборного мислення нашим
державним мужам, які б уміли ставити добро
народу і держави вище понад власні егоїстичні й
приватні інтереси. Я хочу побажати соборності
духу нашим політикам, які б не шматували нашу
країну своєю вузькою, лобістською діяльністю, а
дбали про реальне добро тих людей, які довірили
їм владу. Я хочу побажати в День Соборності
нашому українському народу відчуття єдності в
тому, що ми обрали європейський шлях нашого
розвитку!» — наголосив очільник греко-католиків.
Глава Церкви також зазначив, що День Соборності
цього року має ще одне особливе значення. Рівно
сто років тому, 22 січня 1918 року, був
проголошений
IV
Універсал
Української
Центральної Ради, в якому проголошувалася
суверенна
Українська
Держава,
тобто
ми
святкуємо
сторіччя
відновлення
Української
державності.
Блаженніший Святослав переконаний, що єдність і
соборність є тими важливими цінностями, які
забезпечують нам вільну українську Україну. «Я
хочу привітати всіх нас із цим святом, а також
побажати, щоб ми соборно зробили все для того,
щоб знову цієї державності, незалежності та
свободи не втратити! Єднаймося в соборності і ми
переможемо! Нехай нам щастить, а Господь у
цьому благословляє!» — наостанок побажав
українцям Предстоятель УГКЦ.
Департамент інформації УГКЦ

Єпископи УГКЦ закликають мирян до
активної участі у суспільно-політичному
житті країни
Отець і Глава Української Греко-Католицької
Церкви Блаженніший Святослав та Синод
Києво-Галицького
Верховного
Архиєпископства УГКЦ, з огляду на численні
виклики в громадсько-політичному житті
українського суспільства, звернулися до
мирян і духовенства, щоб представити деякі
актуальні питання щодо участі вірних у
суспільно-політичному житті країни. Про це,
спираючись на суспільне вчення Вселенської
Церкви, інші віровчительні документи та
соціальну
традицію
УГКЦ,
йдеться
у
Душпастирському пораднику «Покликання
мирян до участі в суспільно-політичному
житті країни».
У Пораднику, який буде надруковано окремим
виданням і розповсюджуватиметься серед вірних,
єпископи УГКЦ звертаються передовсім до мирян,
які, як свідомі та відповідальні громадяни,
покликані
впроваджувати
соціальне
вчення
Церкви, здійснюючи в такий спосіб місію
євангелізації у світі.Оскільки, вважають в УГКЦ,
саме миряни мають брати активну участь у
політичному житті нашої країни та будувати
незалежну Українську Державу відповідно до
Божого закону, втілюючи свою християнську віру
в служіння нашому народові.«Говорячи ж про
активну участь мирян у суспільно-політичному
житті, за словами світлої пам’яті блаженнішого
Любомира Гузара, маємо на увазі «щире
зацікавлення загальним благом своєї місцевості,
області чи всієї держави та засобами, які їм
забезпечують загальний добробут, а найголовніше
– дотримання всіх прав»… І тому, як наголошував
цей архиєрей, ми, християни, повинні цікавитися
долею всіх членів суспільства: те, що ми
дотримуємося науки Господа нашого Ісуса Христа,
зобов’язує
нас
дбати
про
благо
всього
суспільства», – мовиться у документі.У Пораднику
владики аргументують, чому саме вірні мають
брати активну участь у суспільно-політичному
житті країни. «Участь у суспільно-політичному
житті своєї держави є і має бути зобов'язанням,
яке повинні взяти на себе насамперед миряни,
сприймаючи її як невід'ємну частину власного
християнського покликання. Цю участь не слід
обмежувати членством чи діяльністю в політичних
партіях - вона має поширюватися на всі сфери
громадянського суспільства», – вважають духовні
провідники.Особливу увагу, на їхню думку, слід
звернути на активну участь у діяльності виборних
органів місцевого самоврядування – цієї кузні
кадрів, де під пильним оком ближніх виковуються
характери
справжніх
державних
мужів.
Департамент інформації УГКЦ

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

•
•

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
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

