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◊ Неділя 3- тя Великого Посту.Хрестопоклонна ◊

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

Єпископи УГКЦ: «Не є щирим патріотом той, хто годує
свій народ пафосними гаслами та оманними
обіцянками»
Не є щирим патріотом той, хто не керується правдою у
стосунках із власним народом, а годує його пафосними
гаслами та оманними обіцянками. Особливо прагнемо
застерегти перед дешевим політичним популізмом, що має
на меті не так добро народу, як власну вигоду і перемогу на
чергових виборах.
Про це мовиться у Посланні

иноду Єпископів Києво-Галицького

Верховного Архиєпископства

ГК

з нагоди сторіччя відновлення

ранка, – пишуть у Посланні єпископи, – який

застерігав перед таким фальшивим патріотизмом, що проявляється
лише у «святковій одежині», але для якого чужим і осоружним є
«труд важкий, гарячка невдержима»».
На переконання членів

иноду Єпископів

ГК , нічого спільного зі

справжнім патріотизмом не має також ідеологія, яка ставить націю
«понад усе», включно з Господом Богом.
« аке сприйняття народу і держави, – вважають отці
словами

митрополита

Андрея

ептицького,

не

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

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

Наступна неділя

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

еркви, – за

базується

на

любові, а є, радше, егоїзмом чи навіть ідолопоклонством. Ми, як
учні

Ап. Євр. 4, 14 – 5, 6.
Єв. Мр. 8, 34-9, 1.

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

країнської державності в розділі « увайте і моліться!»
«Як не згадати слів

11 березня 2018р.

ристові, не можемо схвалювати чи сприймати тих форм

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

крайнього чи інтегрального націоналізму, расизму та шовінізму, які
все, зокрема

заперечують свободу і права окремої людини, а найважливіше – її
особисту

Свята

еркву і саму державу, підпорядковують ідеї нації;

гідність,

що

походить

від

Бога.

Погорджують

представниками інших національностей, рас чи релігій; пропагують

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

ненависть і ворожнечу, заохочують до сліпого та грубого насилля
для здобуття своєї політичної мети».

Навечір’я свят
6:00

– Вечірня з Литією

Я
І
починається в понеділок
19 лютого.
онеділі підчас
еликого
осту служать
еликопосну
ечірню 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.
ригадуємо
нашим
парохіянам
не
замовляти ожественні ітургії св. оана
олотоустого 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.
агальні
бори
вято- иколаївської
парохії проходитимуть в неділю 25
березня о год. 1:00 поп. у церковній залі.
Просимо
наших
парохіян
виявити
зацікавлення
своєю
присутністю!

агальні
бори
пройшли
минулої неділі.
иросердеч на подяка
уступаючій олові ані огут і управі за їх
вклад праці і відданість. Нехай Предобрий
Господь
благословить
діло
Ваших
рук!
івночасно вітаємо нову управу разом із
співголовами ірою омонко та ристиною
іллам. Бажаємо успіхів! Нехай Мати
Божа
держить Вас під своїм омофором!
ихі еколекції для
інок 2018 на орі
арії в нкастер:
Україномовні Реколекції проходитимуть 23, 24, 25
березня, проповідник- о. Олег Юрик,
адміністратор церкви св. Арх. Михаїла, Бімзвил.
За інформаціями: 1-905-935-2665 (Maрта Скаб).
росимо наших парохіян, у яких росте
лоза, і які можуть поофірувати її для посвячення та
роздачі вірним у Квітну Неділю зголоситися до
парохiї (416-504-4774) або до Романа Колоса (647519-6166).
лени БУКК приїдуть до Вас, щоб її
відібрати та приладити.
исання исанок: Коса Колектив і Folk Camp
запрошує усіх від наймолодших до найстарших на
майстерню писання писанок в неділю 11 березня
після Святої Літургії о год. 9:30 ранку від год 11:00
ранку до 3:00 поп.
у парохіяльному будинку. Всі
потрібні
матеріяли
будуть
на
місці!

іґа країнок анади та іґа країнців анади
відділи в Торонто, Ансамблі Спілки Української
Молоді осередок Торонто запрошують громаду на
концерт-вшануванння араса
евченка сьогодні
о год. 3-ій поп. в Old Mill, Brule room. Квитки та
безкоштовне паркування
в Кредитовій
Спілці
«Будучність» та при дверях.
В програмі поемакантата ''Хустина'' на муз. Л. Ревуцького та інші
твори
Кобзаря.
юбомир– ути людиною, 15, березня 2018,
7:00 веч. – 2-га частина документальних фільмів
про
Блаженнішого
Любомира презентована
похресницею Марією Рипан. Показуємо монаші роки
в Римі і про підпільну церкву в Україні в Інституті
Митр. ептицького, Wіndle House (5 Elmsley Place),
Toronto. Вступ вільний. (анг.)
ори евада і ріон (
) оронто щиро
запрошують українську громаду підтримати захід
FASHION RUNWAY UKRAYINA – VYSHYVANKA представлення
колекції
дизайнера
юби
ернікової з Івано
ранківська, яка буде
присутня. Показ моди відбудеться в неділю, 25
березня 2018 о год. 1:30 поп. у приміщенні
“Золотий Лев”, Княжий Двір, 15 Canmotor Ave.,
Toronto. Квитки: $85.00 включають обід, вино,
музичні
виступи,
подарунки,
розігравки.
За
квитками звертайтеся до хористів,
(Марійка)
416-419-8278, (Олеся) 416-233-9700. Також буде
тихий аукціон, дохід якого призначений на Canada
Ukraine
Foundation/Medical
Missions.
Двері
відкриваються о год. 12:30.
Я
І
!
овоохрешеній арпер арії Єлисаветі
хресним і рідним батькам бажаємо
лагії іта.
І
кладаємо щиросердечну подяку
парохіянам.
ехай редобрий
осподь
благословить і винагородить!
Maрія Біланюк
Андрій Потічний
Ольга Фалінська
Ігор і Галина Магега
ожертви на ремонт огрівання
Ольга Гуль
Ольга фалінська
Дарія Зачка

400.00
200.00
100.00
100.00
100.00
200.00
200.00

І
Я †
’ Я
Ь
Упокоївся у Бозі бл. п. лександер икало (96р.).
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних.
Вічна Йому Пам’ять.

Є
річницю з дня народження поета араса
евченка,
кільна ада, при
онґресі
країнців
анади, відділ
оронто, організує
концерт в пошану
араса
евченка, який
відбудеться сьогодні о год. 2:30 поп. у Пластовій
Домівці ім.
Гуцуляків під
адресою
516 The Kingsway (Kipling & The Kingsway).

атт, її
ногії і

13 ІІІ 12:00 пол.
13 ІІІ

5:00 поп.

15 ІІІ

7:00 веч.

24 ІІІ

8:00 ранку

†
бл. п. Леонтіну,
Мирослав, Петра умських
бл. п. Володимира орнія
(40д.)
бл. п. Сергія Колєґова
(40д.)
бл. п. Григорія, Марію
Реплянських

«Господь Бог кличе нас сьогодні до чування над
власним сумління, майбутнім нашого народу і його
держави. Спитаймо себе: чи чиста любов до нашого
народу є критерієм для наших настроїв, поглядів,
суджень і дій?
будівничі

своєї

и нею керуємося ми самі, відповідальні
країни? І чи

керуються

політичні та суспільні лідери?

нею

наші

ира відповідь на ці

запитання допоможе нам віднайти шлях до успішного
розвитку нашого народу і дальшого державотворення»,
– просять задуматися владики.
Департамент інформації УГКЦ

Послання Синоду Єпископів КГВА УГКЦ з
нагоди сторіччя відновлення української
державності
Як бачимо, поняття свободи містить у собі дві
складові: свободу від – гніту, поневолення,
пригноблення, визиску та позбавлення прав,
а
також
свободу
до
–
вільного
самовизначення, свобідного вибору власної
дороги розвитку, безперешкодного втілення
в життя дарів і талантів окремих осіб і всього
суспільства...
ПОСЛАННЯ Синоду
Єпископів
КиєвоГалицького Верховного
Архиєпископства
УГКЦ
з
нагоди
сторіччя
відновлення
української державності
Всесвітліші та
всечесніші
отці!
Преподобні брати і
сестри в
монашестві!
Дорогі браття і сестри в Христі!
Сто років тому, 22 січня 1918 року Божого, у Києві
згідно з IV Універсалом
ентральної Ради УНР
відбувся акт відновлення української державності.
Того
ж
року,
19
жовтня,
«Проклямацією
Української ентральної Ради» було проголошено
незалежність тих українських земель, які до
закінчення Першої світової війни входили до
складу Австро-Угорської імперії, а відтоді увійшли
до нашої історії як Західноукраїнська Народна
Республіка. Уже за рік ми святкуватимемо подію,
коли ці дві українські республіки проголосили своє
об’єднання в одну державу. Разом із Карпатською
Україною, проголошеною в 1938 році, УНР і ЗУНР
стали тим фундаментом, на якому наша держава,
знову як незалежна, відродилася в 1991 році.
З цієї нагоди ми, єпископи Києво-Галицького
Верховного Архиєпископства Української ГрекоКатолицької еркви, закликаємо приєднатися до
наших подячних молитов Господеві, за ласкою
якого була відновлена ї
збережена державність нашого народу, хоча
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

світові потуги не раз перекреслювали та ставили її
під сумнів, бажаючи приректи нашу незалежну
державу на забуття і небуття. Ми молитовно
вшановуємо всіх тих чоловіків і жінок, - їх сьогодні
годі злічити, - які своєю наполегливою працею чи
боротьбою долучилися до того, що сьогодні ми
втішаємося національною свободою. Особливі
молитви підносимо за душі тих, які в цих
визвольних змаганнях віддали життя з любові до
Батьківщини і своїх ближніх, виборюючи право
будувати життя у вільній «Рідній хаті». Нехай
пам’ять про них не проминає в нашому народі!
ерква
ристова
проявила
себе
в
бутті
українського народу як націєтворчий первень.
ристиянство дало основний імпульс розвитку
нашої культури, сформувало нашу тотожність,
знаки якої ми повсякчасно віднаходимо у своїй
історії. А в часи, коли наш народ не мав жодних
інших соціальних структур, саме Українська
ерква була основним середовищем і центром
життя громади на Батьківщині та на поселеннях.
Пройшовши
разом
з
українським
народом
різноманітні й чисельні випробування, наша
ерква здобула непересічний досвід бути голосом
бездержавної нації перед сильними світу цього.
Глава нашої
еркви праведний митрополит
Андрей
ептицький недарма мав неформальний
титул етнарха, а патріарха Йосифа Сліпого
керівники
держав приймали як повноправного і
офіційного представника українського народу,
котрому відібрали право «бути собою». Саме ці
два великі мужі нашої еркви у важких історичних
обставинах минулого століття робили все, щоб
виховати в українському народі християнське
ставлення до національного будівництва. Сьогодні
ми посеред нових викликів зовнішньої агресії та
внутрішніх реформ прагнемо поділитися з вами
кількома думками про цю важливу духовну
складову державотворення. Наші міркування є
душпастирськими та виходять з Євангелія, вчення
еркви і досвіду наших великих попередників.
«Покликані до свободи» (Гал. 5, 13)
Тривалі національно-визвольні змагання нашого
народу незмінно супроводжувалися великим
прагненням
звільнитися
від
різного
роду
чужинецьких поневолень і здобути право свобідно
вирішувати долю власної країни, власного народу
та власної родини і таким чином реалізовувати у
своєму житті дар свободи, який людина і народи
отримують від свого Творця. Як бачимо, поняття
свободи містить у собі дві складові: свободу від –
гніту, поневолення, пригноблення, визиску та
позбавлення прав, а також свободу до– вільного
самовизначення,
свобідного
вибору
власної
дороги розвитку, безперешкодного втілення в
життя дарів і талантів окремих осіб і всього
суспільства……………………………………………………….

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

