118

Â²ÑÍÈÊ
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà
Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà
Рік XXIX ч.19

◊ Неділя 6-тa після Пасхи – Сліпородженого. Глас 5. ◊

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

Блаженніший Святослав назвав три умови
для священика: щоденна Літургія, молитва та
читання Святого Письма
Образ самарянки – це образ кожного з нас. Ми дуже
часто відчуваємо себе в житті спраглими. Часом навіть
не знаємо, де тут спрагу можна втамувати. Але
Христос перший виходить нам назустріч. Він починає
розмову з нами. Часом вона відбувається в
несподіваному вигляді, - у вигляді особи, яка просить
у нас… Про це сказав Отець і Глава Української ГрекоКатолицької Церкви Блаженніший Святослав під час
проповіді до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння
Христового, що в Києві, 6 травня 2018 року.
Співслужив з Предстоятелем владика Богдан (Дзюрах),
секретар Синоду Єпископів УГКЦ.
У проповіді до вірних Блаженніший Святослав відзначив, що
у Священному Писанні

ми знаходимо багато символів,

жестів, знаків, якими Боже Слово нам об’являє, ким є наш

13 травня 2018р.

Ап. Ді. 16, 16 – 34; 12, 1 – 11.
Єв. Йо. 9, 1 – 38; 5, 1 – 11.
Й

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

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

Бог. Робить це для того. щоб ми Його краще пізнали, щоб ми
самі ввійшли в живе спілкування з нашим Богом, Творцем і
Спасителем.
Одним із таких символів, які ми знаходимо в книгах Старого
Завіту, є символ криниці. «У Книзі чисел ми читаємо, що
криниця є символом Божого закону. А та вода, якою черпає
людина з Божого закону, є Божественна мудрість. Але

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

сьогоднішнє Євангеліє, ця подія, яка відбувається довкола
криниці,

є

наче

сповненням,

поглибленням

того

символічного образу божественної криниці. Ми сьогодні
бачимо Ісуса Христа, який приходить до Самарії і сідає біля
криниці, яку був збудував патріарх Яків», – розповів
проповідник.
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6:00

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією

ОГОЛО

ЕННЯ

Середа, 16 травня - Навечір'я свята
Вознесіння ГНІ - Вечірня з Литією
о год. 6:00 вечора.
етвер, 17 травня - Свято Вознесіння ГНІ .
Утреня
о год. 7:00 ранку, Божественні Літургії
о год. 10:00 ранку і 6:00 вечора.
Травень – Місяць Пресвятої Богородиці Пречистої Діви Марії.
Кожного дня в тижні, у місяці травні,
починаючи від вівтірка 1-го травня служать
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00
веч. Заохочуємо наших парохіян до молитовної
участи, щоб спільно виявити любов до Пресвятої
Богоматері.
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і Акафіст

Вітаємо з Днем Матері всіх матерів !
Бажаємо
незмірних
Господніх
благодатей. Нехай Предобрий Господь
держить Вас у Своїй опіці на Многії і
Благії Літа! З цієї нагоди ЛУКЖК дарує
квіти усім матерям під час недільної
кави,
а
БУКК
Свято-Миколаївської
“Pancake
парохії спонсорує сніданок
Breakfast” у церковній залі для всіх
мамів.

Відправи на Кладовищах – Зелені Свята
o. Роман Лобай – п’ятниця, 25 травня –
цвинтар York (ранком і в полудне), субота,
26 травня – Park Lawn, неділя, 27 травня – Park
Lawn, понеділок, 28 травня о год. 10:30 ранку –
Mount Hope.
субота, 26 травня від
o. Олег Качур 12:00 пол.–Prospect, неділя, 27 травня–
cв. Володимира (Oakville)
o. O. Лящук – субoта, 26 травня – Park Lawn
неділя , 27 травня – cв. Володимира (Oakville)
Sanctuary Park і на інших цвинтарях міста
Торонто за домовленням.

Про час відправи просимо зголошуватися
до поодиноких отців!
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана
Сиротинського відслужать в суботу 26 травня
о год. 10:00 ранку, над могилою бл. п. о. митрата
Петра Біланюка о год. 10:20 ранку, а над могилою
бл. п. митрофорного архимандрита о. Димитрія
Панькова,
о год. 10:40 ранку на Park Lawn.
Панахиду над могилою о. д-р Богдана Липського
відлужать в понеділок 28 травня о год. 10:30
ранку на Mount Hope.

ЗЕЛЕНОСВЯТО НА ПАНА ИДА: Управа
Українського Ветаранського Комітету має шану
запросити
усіх
до
участи
в
Соборній
Зеленосвяточній поминальній Панахиді за душі
борців героїв, що віддали своє життя за волю
України. Панахида буде відслужена в неділю
27 травня о год. 3:30 поп. перед пам’ятником Слави
УПА на українському цвинтарі Св. Володимира на
оселі Київ в Оквіл.

Повідомляємо церковну громаду, що в
неділю, 20 травня
о год. 11:30 ранку,
членкині ЛУКЖК відзначатимуть "ДЕНЬ ЛУКЖК"
у парафіяльному будинку, після св. літургії. У
програмі пані Марія Рипан виголосить доповідь і
покаже відео про "Блаженнішого Любомира
Гузара" в першу річницю його смерті. Просимо
до численної участи членкинь, прихильниць,
парафіян. Буде легкий обід, тому просимо
голосити свою присутність до канцелярії на чис.
тел. 416-504-4774.
Поїздка
до
Святої
Землі
з
о. Богданом Винницьким від 29 жовтня до 8
листопада
2018р.
Просимо
зацікавлених
звертатися на чис. тел. 905-238-6683 Полімех і
просити Анну. Ціна: $3990.
ЖЕРТВОДАВ І
Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!

Iрина Пальчук
Анонімно

5000.00
200.00

В ДЕНЬ МАТЕРІ
Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже
низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
ай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
Міцного здоровя з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

«Ми знаємо, – продовжив архиєрей, – що в

На переконання Блаженнішого Святослав, ми в

Старому Заповіті ці патріарші криниці були наче

Божественній Літургії покликані до того самого

пам'ятниками досвіду Бога, того Бога, присутність

діалогу, до тої самої зустрічі. «Бо Христос хоче,

якого вони переживали. І ці криниці, і той досвід

аби ви, вийшовши з храму, понесли в собі живу

спілкування

воду для інших людей», – сказав архиєрей.

з

Богом

потім

передавалися

з

покоління в покоління».
Ми

знаємо,

серед

трьох нових священиків і трьох нових дияконів.

пустельного клімату немає джерела води, немає

«Гадаю, немає кращого Божого Слова, яке б нам

життя. Так само як немає досвіду спілкування

розкрило зміст цієї події. Свячення є ніщо інше, як

людини

вкладання печаті священства в душу священика,

з

каже

Під час Літургії вірні стали свідками народження

Предстоятель,

Богом,

життя

якщо

завмирає,

людина

завмирає.

який народжується.

«Ось ми бачимо, – розповів Глава Церкви у

криниці живої води на образ і подобу Христа,

проповіді,

якого

–

мешканцями

зустріч
міста

Христа

Сіхар

з

самарянкою,

відбувається

з

довкола

сьогодні

Це будівництво розкриття

бачимо

в

Божественному

Євангелії», – вважає Глава Церкви.

криниці. Жінка приходить по воду, а Христос у неї

«Те,

просить воду. Здивована, вона розпочинає з Ним

Блаженніший Святослав до нововисвячених, – є

діалог, під час якого Христос наче об’являє себе,

даром не тільки для вас, але передусім для

ким Він є – справжньою криницею, яка сьогодні

Божого люду. Господь хоче сповнити вас живою

відкривається

сам

водою, яка через вас потече у життя вічне, щоб

Господь. Джерелом живої води, джерелом усього,

усі ті, до кого будемо вас посилати, в Україні чи

що існує, є особа Бога Отця, яка перебуває в

далеко поза її межами, через вас напилися живої

криниці. Бо сам Христос сказав своїм учням:

вічної води, стали причасниками вічного життя

Отець у мені, а Я в Отці».

нашого воскреслого Господа і Спасителя».

«Тою живою водою, яка стремить у життя вічне,

«Чувайте над тим даром, бо до порожньої криниці

яка витікає з джерела і через криницю подається

люди не приходять», – попросив замислитися

спраглому, є Дух Святий. Образ самарянки – це

Предстоятель.

образ кожного з нас. Ми часто почуваємося в

«Сьогодні хочу вам дещо нагадати, – додав Глава

житті спраглими. Часом навіть не знаємо, де тут

Церкви, – аби ця криниця у вас не висохла. Є

спрагу можна втамувати. Але Христос перший

щонайменше

виходить нам назустріч. Як каже один з учителів

Христовим священиком, якого потребує Христова

Церкви,

Бог,

Церква і народ. Насамперед, прошу вас щодня

просячи, дає. Він просить у нас уваги, часу, якого

служити Літургію. Бо наша підпільна Церква і

часто ми не маємо, бо заклопотані своїми земними

вижила саме через те, що навіть у тюрмі, на

турботами. Він кличе нас до спілкування з собою»,

засланні з серця священика била ключем жива

– вважає духовний лідер греко-католиків.

вода. Друга умова – молитва. Молитва Часослова.

Навіть більше, наголошує проповідник, Він дає

Я не втомлююся повторювати, аби ви ніколи не

нам благодать Духа Святого, яка нас перетворює

йшли до сну, не помолившись Вечірню. А зранку

на храм Святого Духа.

не починайте вашої праці, не помолившись Утрені.

«Спаситель учить нас поклонятися Богові в дусі та

Третя умова – щодня читайте Святе Письмо.

істині. Це означає носити Духа Святого у своєму

Споживайте Боже Слово, слухаючи Його. Лише

серці, який зроджує у нас глибоку справжню

тоді матимете слово проповіді».

людині.

святий

Цією

Макарій

криницею

єгипетський,

є

автентичну молитву. Дух, який є духом істини,

що

ви

сьогодні

три

отримуєте,

умови,

щоб

є дорогою, істиною і життям. І відкриває нам Бога
Отця, джерело життя вічного», – сказав Глава
УГКЦ.
•
•

бути

звернувся

діяльним

Департамент інформації УГКЦ

навчає нас всякої правди. Веде нас дорогою, який

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

