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◊ НеділяКвітна.Вхід Господній в Єрусалим ◊

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

Послання Блаженнішого Святослава до
молоді на Квітну неділю
Дорогі дівчата і хлопці, майте відвагу відповісти на
виклик – здійснити Богом дане вам покликання! Майте
сміливість відповісти на поклик Христа! Будьте собою!
Коли зрозумієте, відкриєте, розвинете своє
покликання, не бійтеся стати на цю дорогу. Беріть на
себе відповідальність...!
Дорога в Христі молоде в Україні та на поселеннях!
Квітна неділя, день тріумфального в’їзду Христа в Єрусалим,
традиційно для нашої Церкви є нагодою звернутися до вас з
особливим привітом і молитвою. Цю можливість ціную дуже
високо, бо відчуваю привілей і відповідальність промовляти
до всієї нашої молоді - усіх соціальних груп, країн і культур,
об’єднуючись із вами і творячи велику церковну родину.
Упродовж цього року вся наша Церква, в Україні та у світі,
особливо уважно намагається слухати свою молодь, щоб
мати змогу промовляти до всієї Католицької Церкви від її
імені. Адже в жовтні представники Вселенської Церкви з
різних країн та континентів зберуться в Римі на Папський
Синод, присвячений темі «Молодь, віра та покликання». У
контексті цієї загальної уваги до молодої людини у
сучасному світі звертаюся до вас - безтурботних школяриків
і перевантажених студентів; до вас - щасливих і часто
невиспаних матусь і татусів маленьких дітей; до вас зайнятих і переважно втомлених батьків школярів і
студентів; до вас - турботливих бабусь і дідусів; до вас тих, хто прийшов сьогодні до церкви; і до вас - усіх, хто
готовий мене слухати.
Пояснюючи, чому Церква зосереджується на молоді і що
означає цей Синод, Папа Франциск сказав: «Мета [Церкви]
є супроводжувати молодих людей в їхній життєвій мандрівці
до зрілості таким чином, щоб через вибір покликання вони
змогли відкрити…………………..ст.3……………………….
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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

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Наступна неділя

8:00 – Св. Літургія – o. Р. Лобай
10:00 – Св. Літургія – о. O. Kaчур
6:00в. – Воскресна Вечірня –
о. Р. Лобай

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

Навечір’я свят
6:00

– Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
Просимо наших парохіян, взяти собі
ВЕЛИКОДНІЙ
ВІСНИК,
який
знаходиться у притворі церкви. Тут
розположений Великодній порядок
Богослужень на Великий і Світлий
тиждень.
Парохіяльне
Спільне
Свячене
святкуємо в неділю, 15 квітня о год.
1:00 поп. Квитки
будуть продаватися
25 березня і 1-го квітня. Просимо
звертатися до Тані Когут 416-209-2047 або
до канцелярії 416-504-4774.
ленкині
ЛУКЖК заохочують парохіян придбати
квитки завчасно, щоб спільно відзначити
Великодній обід.
Повідомляємо, що річні Загальні Збори
БУКК, відбулися в понеділок
26 березня. иросердечна подяка уступаючій управі
за вклад праці для добра нашої парохії. Вітаємо
новообраного голову
управи Романа
Кулика.
НехайБог благоловить!
Повідомляємо, що річні Загальні Збори
Свято-Миколаївської парохії, відбулися минулої
неділі.
иросердечна подяка уступаючій управі за
вклад праці для добра нашої парохії. Вітаємо
новообраного предсдіника Богдана Колоса і нову
церковну управу. Бажаємо успіхів і Божого
благословення!
Підготовчі курси до Тайни Подружжя:
Для тих, які планують вінчатися в 2018-19 роках,
подаємо дати: 10 i 24 квітня, 8 і 22 травня 2018 р. о
год. 7:00 веч. у парохіяльному будинку. Просимо
зголошуватися до канцелярії на чис. тел. 416504-4774.
ХОР ВЕСНІВКА запрошує на ВЕЛИКОДНІЙ
ЯРМАРОК сьогодні 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.
ВСТАВАЙ/ARISE: Єпархіяльний
З’їзд
молоді проходитиме в днях 19-21 травня.
Реєстрація до 1 травня, arise.ucet@yahoo.ca.
Хор "Левада" (Українських Молодіжних Ансамблів),
під мист. кер. Романа Ясінського, дириґент Жанна
Зінченко, просять усіх на ГАЇВКИ, які дівчата
виводитимуть
в
неділю
8-го квітня, 2018 o год. 3:30 поп. у Католицькому
Соборі
Успення
Пресвятої
Богородиці,
3625 Cawthra Rd., Mississauga.
Українська Католицька Освітня Фундація
організує громадську зустріч з директором Інститути
Лідерства
та
Управління
при
Українському
Католицькому Університеті, пані Наталею Бордун в
четвер 12 квітня 2018 рокуо год. 7:00 веч. в залі
Українського Національного Об'єднання за адресою

145 Evans Ave. Вхід за добровільними датками. За
інформаціями звертатися на чис. тел. 416-239-2495
або ucef@ucef.ca
Хор Веснівка , Канадська Капеля Бандуристів
і Торонтонський Камерний Хор запрошують на
концерт Шлях До Нехалежності - Road To
Independence в суботу 28 квітня о год. 7:00 веч.
в Trinity-St. Paul’s United Church, 427 Bloor St.,
Toronto. Kвитки: при дверях, Koota Ooma. За
інформаціями
звертатися
на
чис.
тел.
416-528-8187 або 416-246-9880.
70-ліття Спілки Української Молоді в
Канаді: 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.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!
Андрій Дзюбак
Олег і Іванка Мандюк
Ярослав і Ірина Сидорські
о. Олександер і добр. Олена Лящук
ЛУКЖК
ЛУКЖК

(в пам’ять Марії Болехівської)

(в пам’ять Марти Левицької)
Наталія Михайлюк

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00

ПО М И Н А Є М О
†
П О М Е Р Л ИХ
10 ІV 7:30 веч.
бл. п. Богдана Лижник
(20р.)
12 IV 8:00 ранку бл. п. за померших в родині
Серотюк і родині Пачовських
14 ІV 10:00 ранку бл. п. Андрія Івана
Спольський і Миколу Томцьо
(Продовження)

свій план життя і вміли його втілити з радістю,
відкриваючись до зустрічі з Богом та іншими
людьми і активно долучаючись до побудови
еркви й суспільства».
Зустріч є серцевиною життя і навчання риста на
землі. Уважно читаючи Новий Завіт, бачимо цілу
вервичку зустрічей, мережу людей і стосунків,
постійний пошук людини за Богом і рух Бога до
людини. Євангелисти описують земну подорож
Ісуса
риста як невпинне прямування до
Єрусалима, яке урочисто завершується саме
сьогодні, цього святкового дня. Проповідь риста,
Його вчинки та жести часто не сприймалися Його
сучасниками. Оздоровлювати в суботу? Говорити з
митником?
Споживати страви з грішниками?
Називати себе Сином Божим і відпускати
гріхи? Усе це звучало як щоразу більший і
більший виклик…………….. (ст. 3)

Величний вхід до Єрусалима став викликом для
всіх: для суспільства, яке звикло до ролі
безправної,
безголосої
колонії
під
владою
Римського
імператора;
для
релігійного
істеблішменту,
книжників
і
фарисеїв,
які
узурпували право говорити від імені Бога, хоч уже
безнадійно віддалилися від Його Духа; для влади,
яка змирилася з маріонетковим статусом і
погрузла в корупції; для людей, що звикли жити у
страху. Вони розгубилися перед кризою, перед
цим «викликом», ім’я якого – Христос, і якому
молодь сьогодні співає «осанна» та проголошує
Царем Ізраїлю. Тому не знаходять іншого виходу,
як відвернутися від Нього, знищити Його,
позбувшись загрози тодішньому ладу. Не стало
перепоною навіть те, що Христос був Тим, про
кого говорили Закон і пророки. Під час входу
Ісуса до міста саме молодь приймає цей виклик –
визнає Христа як Бога, як Месію, який приносить
свободу, відкриває живе спілкування з Господом
Богом. Цей виклик стає для молоді покликанням –
до нових стосунків з Богом, –покликанням до
Любові та справжнього і повного Життя.
Дорогі молоді українці, чи ви готові сьогодні у
своїх обставинах відповісти на виклик до нового
життя, до нового майбутнього? Шукайте свою
творчу відповідь, як саме бути християнином у
сучасному світі! Своїм входом до Єрусалима
Христос не просто кидає виклик – Він і сьогодні
кличе кожного з нас іти за Ним. Як і два
тисячоліття
тому,
саме
молодь
покликана
відповісти
на
цей
заклик,
а
не
просто
спостерігати.
Дозвольте мені від імені Церкви також кинути вам
виклик – частіше бути з Богом, присвячувати Йому
більше свого часу та уваги, довше приватно
молитися, заглиблюватися у Святе Письмо.
Роздумуючи над проповіддю Христа, багато
почуєте про дію: Він сам перебував у постійному
русі – між містами і людьми, і своїх послідовників,
зокрема й нас, закликає до діяльної віри та любові
до Бога й ближнього.Бути християнином – це дія.
Це означає іти за Христом, відповісти на Його
фундаментальний поклик, розділити з Ним життя,
смерть і воскресіння. Бо шлях нашого Спасителя –
це життєва історія кожної віруючої людини. «Бери
свій хрест і йди за мною», – кличе Христос своїх
учнів у всі часи. Сучасний світ часто бачить у цих
словах лише смирення і страждання, які відкидає,
натомість не помічає присутніх у закликові сили і
перемоги.
У
людській
природі
закладено
прагнення перемагати, – перемагати чи в дитячій
забаві, чи в серйозних проектах у дорослому віці.
Хрест Господній – це символ найвеличнішої,
найважливішої перемоги в історії людства, –
перемоги над гріхом і смертю. І розділити радість
саме від такого тріумфу закликає нас Ісус
Христос.Кожна людина повинна поставити собі
основне питання: як розпізнати, до чого Бог мене
кличе? Що саме я маю зробити в житті, щоб бути
щасливим? Як використати даровані мені таланти,
здібності та вподобання? Як правильно скласти в

мозаїку почуття і відчуття, які Господь мені
подарував?
Ким
я
маю
бути?
Лікарем?
Музикантом? Підприємцем? Що маю робити? Їхати
на місії аж до краю Землі? Захищати свою країну зі
зброєю в руках? Бути волонтером на Сході? Як
змінювати свою країну? Як робити світ кращим?
Як жити по-справжньому? На ці та безліч інших
запитань мають сьогодні відповісти молоді люди в
Україні та в усьому світі, який стає дедалі
мінливішим, швидшим, з безліччю глобальних
можливостей, загроз і проблем. Світ налягає,
очікуючи відповіді, Бог же кличе – Він є викликом,
що дарує нам особисте життєве покликання.
Христос кличе, але кожна людина повинна
розпізнати цей заклик, зрозуміти свою роль,
здійснити окреме життєве завдання. Христос
запрошує, але відповідь людини - завжди
особиста.
Покликання – це і є твоя відповідь, дорога молоде,
на Божий заклик. Не знайти цієї відповіді –
означає змарнувати життя, прожити не своє
життя, написати чернетку життя, так і не
засмакувавши
його
вповні.
Христос
же
звертається до кожного з нас словами: «Я
прийшов, щоб [ви] мали життя і мали його вповні»
(Ів. 10, 10). Отже, основне покликання, яке
скеровує до нас Господь Бог, – це покликання до
повноти життя, а його реалізація – відповідь
кожного.Завдання всієї спільноти Церкви –
батьків, вчителів, наставників і вихователів –
допомогти молодій людині знайти власну відповідь
на Божий заклик, відкрити у собі дані Богом
таланти, розпізнати своє покликання, яке вписане
в душі. Розпізнання покликання передбачає його
відкриття, інтерпретацію та вибір. Без вибору,
тобто дії, навіть найвеличніше покликання,
найсміливіша мрія, найяскравіше життя не
можливі. А вибір передбачає відвагу – відповісти
на
поклик,
не
злякатися
глибокої
води,
неприступної гори чи невідомої дороги, тобто
труднощів, нерозуміння і перепон. Зокрема
йдеться про особливе покликання, яке сучасний
світ заглушує, до священичого чи монашого стану,
а також про покликання бути добрим батьком чи
матір’ю.
Дорогі дівчата і хлопці, майте відвагу відповісти на
виклик – здійснити Богом дане вам покликання!
Майте сміливість відповісти на поклик Христа!
Будьте
собою!
Коли
зрозумієте,
відкриєте,
розвинете своє покликання, не бійтеся стати на
цю дорогу. Беріть на себе відповідальність!
Недаремно в нашій мові слово «відповідь» має той
самий корінь, що й «відповідальність»: не можна
бути тихо і бездіяльно відповідальним. Довіряйте
Богові, який перший вам довірив, перший вас
полюбив.Сьогодні Христос торжественно в’їжджає
до Єрусалима, щоб здійснити своє покликання померти за нас, аби дати нам життя вічне.
Шукаючи свою відповідь, своє покликання,
дозвольте Йому бути поруч із вами!
Благословення Господнє на вас! +СВЯТОСЛАВ

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

