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◊ Неділя Сиропусна, Прощення. Глас 4. ◊

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

Ап. Рим. 13, 11 – 14, 4.
Єв. Мт. 6, 14 - 21 .

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

Глава УГКЦ на Стрітення Господнє: «Той, хто
пережив зустріч з Богом, назавжди став
інакший»
Людина створена для зустрічі з Богом. І сьогодні
Церква має стати посередницею зустрічі, щоб кожна
людина, якій ми проповідуємо Боже Слово, кожне
людське суспільство, в якому ми живемо, через нас
або за нашого посередництва має зустрітися з живим
Богом. Тому ця зустріч з єдиним Живим є начебто
запорукою вічного життя для кожного з нас.
У Києві відзначать 85-ту річницю з дня народження
Блаженнішого Любомира
Про це говорив Отець і Глава Української Греко-Католицької
Церкви

Блаженніший

Святослав

під

час

проповіді

в

монастирі Згромадження сестер Святого Йосифа Обручника
Пречистої

Діви

Марії

Господнього.Насамперед

у

Львові

на

Предстоятель

празник
привітав

Стрітення
усіх

18 лютого 2018р.

зі

святом Стрітення Господнього, особливо богопосвячених
осіб.Говорячи про зміст сьогоднішнього свята, проповідник

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

6:30 – Утреня – о. Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – o. О. Лящук
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
11:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик
6:00в. – Св. Літургія- о. Р. Лобай
7:00в. – Вечірня – о. Р. Лобай

зазначив, що як розповідає євангелист Лука, це свято
пов'язане

з

дуже

важливою

історичною

подією,

яка

відповідала приписам старозавітного Закону, тому що за
законом

Мойсея

кожен

первородний

хлопець

був

посвячений Богові... «Ця подія, з одного боку, звершує,

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

підсумовує в собі старозавітній звичай, а з іншого – надає
йому нового змісту. Бо Христос – це первородний Син
непорочної Діви Марії, але єдинородний Син Небесного
Отця, у цей день приноситься до храму. Старець Симеон,
приймаючи Його на свої руки, бачить світло для просвіти
народів. Навіть більше, бачить спасіння світу, яке може
прийняти на свої руки», – розповів Блаженніший Святослав.
(ст. 3)

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

Навечір’я свят
6:00

– Вечірня з Литією

ОГОЛО

ЕННЯ

Сьогодні вечером о год.7:00 служиться
постна вечірня із обрядом прощення і
благословення на Великий Піст.
В понеділок 19 лютого о год. 6:00 веч.
служиться Канон Преподобного Андрея
Критського з поклонами.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок
19 лютого.
онеділі 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
почнеться служити в п’ятницю 23 лютого.
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
після Літургії.
ьогорічні Великопосні реколекції в
нашій
Свято-Миколаївській
парoxії
відбудуться в днях 8 – 11 березня.
Проповідник: – о. д-р Роман Рицар з
Оттави.
Загальні Збори ЛУКЖК. У неділю,
4 березня 2018 відбудуться Загальні Збори
ЛУКЖК. Свята Літургія о 9:30 ранку, опісля
Збори у парохіяльному будинку. Просимо
членкинь до участи у вишиванці, радо вітаємо
гостей. Буде легкий обід і нагода заплатити
річну вкладку.
Комітет
Українок
Канади
запрошує
українську громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке
відбудеться сьогодні 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.
Єпархіяльні курси підготовки до Святої
Тайни Подружжя відбудуться в суботу 24 лютого в
парафії св. Йосифа в Оквіл. Кошт $150.00 від особи
(включає усі матеріяли, обід, перекуску). Реєстрація
за електронною поштою admin@sjucc.ca.
З табору ДП до Канади: Святкування 70
ліття 3-ої Xвилі Української Іміґрації до Канади
відбудеться
в
неділю
25
лютого
2018
р.
о год 2:00 поп. в приміщенні УНО, 145 Evans Ave.
В програмі виставка, архівні фото, документальний
фільм;
доповідач проф. Любомир Луцюк. Вступ:
10.00.

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРАЇНІКА» ТА
ЛІҐА
УКРАЇН ІВ
КАНАДИ
влаштовують
науково-популярну доповідь на тему: ГЕРБ
ПИЛИПА ОРЛИКА, ПЕ АТКИ КОЗА ЬКОЇ ЕЛІТИ
ТА ІН І АР ЕОЛОГІ НІ ЗНА ІДКИ У БАТУРИНІ
2017 року (з прозірками). Доповідь виголосить
історик-археолог, науковий працівник КІУС та
виконавчий директор Батуринського українськоканадського археологічного проєкту д-р Володимир
Мезенцев, Ph.D. Доповід відбудеться у Westminster
Room, Old Mill Toronto (21 Old Mill Rd.) в п’ятницю,
2 березня 2018 р. о год. 7 веч. Інформація за тел.:
(416) 516-8223. Вступ за добровільними датками.
ЗНАЙДІМО
АС
ВІДДАТИ
ЕСТЬ
НА ИМ ГЕРОЯМ! Управи Об’єднання і Товариство
Колишніх Вояків УПА (Відділ Торонто і Етобіко)
запрошують вірних на Соборну Панахиду у 68-му
річницю трагічної смерті сл. пам’яті Головного
командира УПА, Генералa хорунжого Романа
ухевича – Тараса упринки та за всіх героїв
України в понеділок, 5-го березня о год. 7:00
вечора у нашому Свято-Миколаївському храмі.
Опісля запрошуємо усіх на каву і солодке.
У річницю з дня народження поета Тараса
евченка, кільна Рада, при Конґресі
Українців Канади, відділ Торонто, організує
концерт в пошану Тараса
евченка, який
відбудеться в неділю 5 березня о год. 2:30 поп.
у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків під адресою
516 The Kingsway (Kipling & The Kingsway).
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.

ЖЕРТВОДАВ І
Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!
Люба Ройко
(в пам’ять Павла і Олекси)
Василь Непотюк
(в пам’ять батька Дмитра)

400.00
1000.00

Пожертви на ремонт огрівання
о. Олександер і добр. Оленка Лящук
Роман і Рома Дубчак

ПО М И Н А Є М О
19 ІІ 9:00 ранку
23 ІІ 6:00 веч.
26 ІІ 6:00 веч.
27 ІІ 7:00 веч.
3 ІІІ 10:00 ранку

†

150.00
2520.66

ПОМЕРЛИ

бл. п. Марію Сахрин
бл. Антона Шевціва
бл. п. Олександру,
Романа, Галину Копач
бл. п. Марію Борис (40д.)
бл. п. Петра і Софію
Щлярп

В І
Н А Я † П А М ’ Я Т Ь
Упокоїлися у Бозі бл. п. Дарія Мацелюх (74р.) і Марта
Левицька (92р.). Душі Покійних поручаємо молитвам
наших вірних. Вічна Їм Пам’ять!

За

його

словами,

подія

Стрітення

є

наче

десять священиків. Гадаю, його феномен якраз

завершенням очікування людства на спасіння. Бо

полягає в тому, що він глибоко пережив своє

всі люди чекають спасіння. «Усі люди від початку

Стрітення. Він глибоко жив особисту зустріч з

свого створення прагнуть побачити Бога. Бо для

живим Богом. І через зустріч з отцем Кирилом

цієї особистої зустрічі з Богом, зустрічі з живим

кожен, хто його бачив, зустрічав, міг сказати, як

Христом

Кожна

праведний Симеон: «Бачили очі мої спасіння Твоє,

людина її шукає і її прагне. Можна сказати, шо

яке Ти підготував перед лицем усіх людей, світло

свято Стрітення є в осерді Христової Церкви. Ми

на просвіту народів».

кожна

людина

є

сотворена.

знаємо, що навіть душпастирська програма нашої
Церкви так і називається «Жива парафія – місце

«Нам так сьогодні бракує таких священиків, як

зустрічі

отець Селецький. Отець Кирило жив у складні

з

живими

Христом»,

–

відзначив

Предстоятель.

часи. Ми сьогодні теж живемо в не дуже світлі

«Той, хто пережив зустріч з Богом, назавжди став

часи, у часи, коли наш народ часом зневірений,

інакший. Чому? Бо саме став носієм світла», –

розгублений, потребує надії і світла. Тому, сестри,

наголосив Блаженніший Святослав.

світіть

Глава

Церкви

окремо

звернувся

тим

світлом.

Будьте

носіями

особистої

до

зустрічі з живим Богом, який є джерелом нашого

богопосвячених осіб – монахів і монахинь. І

спасіння і надії, нашого життя і воскресіння», –

привітав їх зі святом. «Багато хто може спитати: а

закликав

де можна зустріти Бога? Наша відповідь є – у

монахинь.

духовний

лідер

греко-католиків

Церкві Христовій. Ця зустріч є щось, що є осердям
монашого покликання. І з тої зустрічі випливає

Особливо Глава Церкви подякував сестрам, які

будь-яка інша місія, харизма кожного нашого

сьогодні

монашого

сестрам, які сьогодні служать у Харкові. «Знаю, як

чину

чи

спільноти

богопосвяченого

служать

у

Криму.

Подякував

також

життя», – сказав Предстоятель.

вони мусили перетерпіти за свою присутність там.

«Сьогодні ми маємо ще одну гарну причину, аби

Але терпіння приносить плоди. Дякую сестрам, які

дякувати

згромадження

служать у Російській Федерації, де теж сьогодні є

переживає особливий рік подяки за одну особу –

непрості обставини для служіння...» – зазначив

світильника,

Блаженніший Святослав.

Богові.

Бо

який

ваше

запалив

перших

сестер

згромадження. Сьогодні наша Церква бачить його

«Нехай Господь Бог надихає і посилає багато

як того, хто своїм прикладом світить багатьом

покликань до вашого згромадження», – побажав

нашим священикам і всім богопосвяченим особам

Глава УГКЦ.

навіть нашого часу. Ми сьогодні дякуємо за отця
Кирила Селецького.
минатиме

сто

Двадцять восьмого квітня

років

з

дня

його

блаженної

кончини», – звернувся Глава Церкви до сестер
святого Йосифа.
За словами проповідника, якщо ми подивимося на
отця

Кирила,

священичому

то

він

служінні

перевершив
те,

що

у

своєму

сьогодні

наші

владики хотіли б збудити в серцях нашого кліру.
«Ми знаємо, – розповів Глава УГКЦ, – що з тої
парафії,

де

він

служив,

вийшло

26

сестер

служебниць, десять сестер святого Йосифа і

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

