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◊ Неділя 5- тa Великого Посту. 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

Великий покаянний канон Андрея Критського
— це велика сповідь людської душі!» — Глава

сповідь, яка спонукає кожну людину з усієї глибини
свого серця і душі прохати Всевишнього про
милосердя та прощення. Проте не слід забувати, що
отримати ці великі дари можна завдяки постійній
праці над собою для здорового духовного життя.

Католицької

сказав

Глава

Церкви

до

і

Отець

вірних

у

Української

середу,

21

Грекоберезня,

наприкінці Утрені з покаянним каноном Андрея Критського.
Богослужіння відбулося в Патріаршому соборі Воскресіння
Христового.
«Не часто в храмі можна почути переспів усього Святого
Письма,

починаючи

страстями,

смертю

від
і

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

tel.: 416-504-4774
оffice@saintnicholas.ca

Покаянний канон Андрея Критського — це та велика

слова

Ап. Євр. 9, 11 – 14.
Єв. Мр. 10, 32- 45.

fax.:416-504-8428

УГКЦ

Такі

25 березня 2018р.

сотворення

воскресінням

світу

і

закінчуючи

нашого

Спасителя.

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

Сьогодні в Патріаршому соборі чули переспів Божого Слова.
Цей Великий покаянний канон Андрея Критського є великою
сповіддю людської душі, яка відкриває перед небом і
землею, а найглибше перед своїм Спасителем, усі потаємні

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

закутки свого серця й душі з єдиним проханням: “Боже,
помилуй

мене!”»,

—

зазначив

Предстоятель

УГКЦ

про

особливість цієї події.
Окрім цього, Глава Церкви подякував усім за духовну працю
та за кожен поклін, який був щедро принесений Небесному

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

Навечір’я свят

Отцю в цей вечір. «Я хочу вам побажати, щоб Боже Слово,
яким ми сьогодні молилися і яке слухали, —

(ст. 3)………..

6:00

– Вечірня з Литією

Я
І
почався 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
почався служити 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
Ранішoсвячених Дарів о год. 6:00 вечора. В
п’ятницю також служать Парастас-Сорокоусти
після Літургії.
агальні
бори
вято- иколаївської
парохії проходитимуть сьогодні о год.
1:00 поп. у церковній залі. Просимо наших
парохіян виявити зацікавлення своєю
присутністю!

арохіяльне
пільне
вячене
святкуємо в неділю, 15 квітня о год.
будуть
1:00 поп. Квитки
продаватися 25 березня і 1-го квітня.
Просимо звертатися до Тані Когут 416-2092047 або до канцелярії 416-504-4774.
Членкині ЛУКЖК заохочують парохіян
придбати квитки завчасно, щоб спільно
відзначити Великодній обід.

овідомляємо, що річні
агальні
бори
, відділ св. о. иколая
проходитимуть в понеділок 26 березня о год. 7:30
веч. у парохіяльному
будинку.
ідготовчі
курси
до
айни
одружжя: Для тих, які планують вінчатися в
2018-19 роках, подаємо дати: 10 i 24 квітня і 8 і
22 травня 2018р. о год. 7:00 веч. у парохіяльному
будинку. Просимо зголошуватися до канцелярії
на чис. тел. 416-504-4774.
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
(647-519-6166). Члени БУКК
приїдуть до Вас, щоб її відібрати та приладити.
І
запрошує на
І
Я
в неділю, 1 квітня 2018 від 9:00 рано
до 2:00 поп. в церкoвній залі. Можна буде
придбати: свіжі паски, торти, печиво, вареники,
канапки, борщ, каву і чай, писанки і т.п.
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 сьогодні 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.
, відділ свв.
етра і
авла
запрошують на ВЕСНЯНИЙ ЧАЙОК сьогодні від
год. 1:00 до 2:00 поп., 1490 Markham Rd.,
Scarborough. Також буде продаж пасок, писанок
і т.п.
/ARISE: Єпархіяльний
’їзд
молоді проходитиме в днях 19-21 травня.
Реєстрація до 1 травня, arise.ucet@yahoo.ca.
70-ліття
пілки
країнської
олоді в
анаді: З цієї нагоди ласкаво запрошуємо Вас
до участи
в урочистому бенкеті, який
відбудеться в суботу 28-го квітня о год. 6-ій
вeч. в залі Собору Пресвятої Богородиці ,
3625 Cawthra Rd. Міssissauga. Квитки і
інформація: Maрта Спорняк 905-803-9050.
І
кладаємо щиросердечну подяку
парохіянам.
ехай редобрий
осподь
благословить і винагородить!

Александра Ґулa
200.00
(в пам’ять Андрія і Стефана)
Марія Комарницька
100.00
(квіти на Божий Гріб)
Андрій і Ольга Челядин
100.00
( з нагоди хрещення сина Йосифа)
Катерина Климців
100.00
Мирон Цибульський і Maрійка Гоголь
200.00
Марія Тивонюк
400.00
Наталія Спольська -Томцьо
500.00
Родина Пастушак і Біляк
100.00
(в пам’ять Марії Чередник)

Є
14 ІV

І

†

10:00 ранку

Я

†

бл. п. Андрія Івана
Спольський і Миколу Томцьо
’ Я

Ь

Упокоїлися у Бозі бл. п. арія ередник (85р.)і
іра ергановська (95р.). Душі Покійних
поручаємо молитвам наших вірних. Вічна Їм
Пам’ять!

(Закінчення)

внаслідок

механізму

захисту

від

тоталітарної

створило у вашій душі все те, що ми нещодавно

держави, що вважався іноземним та недружним.

чули, і зворушило наше серце для покаяння.

Це вимагає роботи зі зміною свідомості, щоб кожен

Нехай Боже Слово допоможе нам покаятися перед

громадянин був переконаний, що Україна для

Господом, а найважливіше — отримати від Нього

нього є не іноземною державою, такою державою,

дар прощення, зцілення наших гріхів і немочей.

яка

Велике

безпеку та процвітання», – сказав Предстоятель

вам

спасибі!

Нехай

Господь

буде

його

захищає,

гарантує

його

майбутнє,

милосердний до кожного з нас!» — побажав

УГКЦ.

наостанок Блаженніший Святослав.

Говорячи про успішну трансформацію України в

Нагадаємо,

що

канон

Андрія

Критського

демократичну державу, Глава УГКЦ зазначив, що

називається великим, оскільки він є найбільшим з

ми

усіх богослужбових канонів (налічує близько 250

субсидіарності, щоб держава не контролювала

стихів, а звичайні канони — близько 40 стихів).

все.«Розвиток

Саме

вважає

Великий

покаянний

канон

є

найбільш

повинні

прагнути

до

приватного

духовний

лідер

підприємництва,

греко-католиків,

та

під час Великого посту. У перший тиждень посту

розробляти заходи для забезпечення достойного

(з понеділка по четвер) на повечір’ї читають

життя, – це те, до чого вони повинні прагнути.

частини канону, а повністю — у четвер п’ятого

Одними з інструментів, необхідних для досягнення

тижня

практиці

цих цілей, є освіта і наука. Без університетів

служиться напередодні ввечері). Утреня з каноном

неможливо сформувати нове покоління, здатне

Андрея

брати на себе відповідальність за державу. Ось

(у

Критського

—

парафіяльній
це

особливе

покаянне

Любомир

громадянам

богослужіння, яке служать один раз на рік. У його

чому

основі — діалог душі, що страждає та кається

Львівський

через безліч своїх прогрішень, із всемилостивим

католицький університет на території колишнього

Богом, який єдиний може подати їй прощення.

Радянського Союзу».

Департамент інформації УГКЦ

кардинал

дозволяє

–

–

середнього

Утрені

що

та

відомим з написаних святим. Він використовується

на

класу,

солідарності

католицький

Гузар

заснував

університет,

перший

«Якщо молоде покоління не навчиться тримати в
одній руці газету, а в другій – Святе Письмо, воно

Глава УГКЦ у Варшаві: «Молоде
покоління має ініціювати соціальний
діалог, необхідний для здійснення
реформ в Україні»
Великою проблемою для сучасної України є
корупція, яка була одним із важливих
інструментів для підтримки Москви в руках
пострадянських
держав.
Таку
думку
висловив Отець і Глава Української ГрекоКатолицької Церкви Блаженніший Святослав
у своїй доповіді «Роль Греко-Католицької
Церкви
в
трансформації
українського
суспільства» під час конференції у Варшаві
«Революція, війна та їх наслідки» 16
березня 2018 року.

ніколи не зможе ініціювати соціальний діалог,
необхідний для здійснення реформ. Нам потрібні
молоді підприємці, які будуть проводити свою
діяльність

і

розвитку

України,

соціального

стануть

лідерами

економічного

керуючись

вчення

Церкви»,

принципами
–

відзначив

Блаженніший Святослав.
За його словами, Україна вступає в новий етап
розвитку і набуває величезного досвіду болю та
надії

і

цим

вона

може

поділитися

зі

своїми

сусідами як на Заході, так і на Сході. «В Україні ми
спостерігаємо

народження

оптимістично,

бо

те,

що

чогось

нового.

народжується

Це

перед

«Вживається спроба боротьби з корупцією на

нашими очима, – нове життя, набагато краще, ніж

державному рівні, але існує також необхідність

це

боротьби з нею на особистому рівні. Терпимість

Блаженнішого Святослава до Польщі триває із 14

деяких

до 18 березня, і за цей час Глава УГКЦ відвідає

проявів

корупції

в

міжособистісних

стосунках є наслідком ставлення, яке виникає
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

було

раніше».Пригадуємо,

що

візит

Варшаву та Краків. Департамент інформації УГКЦ

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

