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◊ Неділя 8-ма після Пасхи ◊

Глас 7.

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

«Люди з інвалідністю — учителі людяності!» —
Блаженніший Святослав про інвалідність
Нерідко Всевишній посилає нам осіб з інвалідністю для того,
щоб навчити нас любити та цінувати іншу особу не за те, що
вона може нам щось дати, зробити чи що її можна використати
для свого задоволення (для своєї потреби). Господь посилає їх
нам насамперед для того, щоб ми навчилися любити їх за те,
що вони є; за те, що вони є діти Божі; за те, що вони є нашими
братами і сестрами; за те, що вони є людьми, яким ми повинні
послужити.
На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав під час ефіру програми «Відкрита Церква» у четвер,
24 травня. Тема цього ефіру — інвалідність.
«Мені не подобається слово “інвалідність”, тому що воно
походить від латинського кореня, яке означає неповноцінність.
Зараз ми не вживаємо цього поняття до особи, бо та чи та
фізична або психічна вада не забирає в людини її людської
гідності, — зазначив на початку програми Предстоятель УГКЦ.
— Господь кожного з нас любить однаково і гідність людини є
завжди однаковою, незалежно від її сильних чи слабких сторін
або фізичних особливостей. Тому ми не можемо говорити про
людину, яка має певні фізичні вади, як про інваліда, тобто
негідну чи неповноцінну особу. Це абсолютно неприпустимо!»
З точки зору вчення Церкви ми намагаємося виховати в
сучасних людей, як вважає Блаженніший Святослав, шанобливе
ставлення і особливу увагу до тих, кого ми називаємо людьми з
інвалідністю. «Кожен окремий випадок та людська доля є
певним таїнством. Ми не можемо вповні збагнути, чому я маю
одні “обмеженості”, а якась інша особа, котра має ту чи ту
недугу, має свої “обмеження”. Проте кожен із нас має
неоціненну гідність в Божих очах і усіх нас Господь любить
однаково. Очевидно, що ми маємо відкрити свою особливу місію
та завдання в цьому житті. Я б назвав людей з інвалідністю
вчителями людськості або вчителями людяності!» — вважає
духовний лідер греко-католиків.
Варто зауважити, що Блаженніший Святослав вирішив
поділитися з глядачами своєю життєвою історією. Адже в
дитинстві він виростав поруч із двоюрідною сестрою
Святославою, яка тоді перенесла важку недугу.
Продовження на 2-гій сторінці

27 травня 2018р.
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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

6:30 – Утреня – о. Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – o. Р. Лобай
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
11:30 – Св. Літургія – о. А. Лащук
6:00 – Св. Літургія – о. О. Качур

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

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією

ОГОЛО

ЕННЯ

З огляду на це що священники будуть
служити панахиди на цвинтарях у Неділю
Зіслання Святого Духа (Зелені Свята), не
буде Божественної Літургії і Акафісту у цю
неділю вечером.
28 V понеділок - Св. Духа. Утрення - 7:00.
Літургії: 8:00, 10:00 і 6:00 веч.
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
3-го червня у нашій парохії проводитиметься
збірка
на пам’ятник який вшановує жертв
голодомору 1932-33 років. Друга таца на
кожній літургії буде призначена на цю ціль.
Памятник знаходитиметься у парку комплексу
Exhibition Center (2км. на південь від нашої
церкви)

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 Ветеранського 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. 3:00 поп. перед пам’ятником
Слави УПА на українському цвинтарі Св. Володимира
на оселі Київ в Оквіл.

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.
Молодіжний хор збирається, щоб провадити
спів на ВІДПУСТІ, 24 червня на Горі Марії в
Анкастері. Якщо ви віком від 10 до 30 років і
любите співати, приєднайтеся до нас для репетиції
- 10 червня з 12:00 до 13:00. в церкві св. Ілії,
10193 Heritage Rd., Brampton.
Українська Стрілецька Громада Канади (UWVA),
запрошує
на
“Вечір
Пошани”
Канадських
військових за їх підтримку Ураїни та NATO у
п’ятницю 1-го червня о 6:30 веч. в бенкетному залі
УНО, 145 Evans Ave., Toronto. Квитки - $25

Ліґа Українок Канади відділ Торонто запрошує
на
зустріч
з
Миколою
Воронінимвояком
української армії-снайпером, поетом, співаком,
аспірантом
Києво-Могилянської
Академії.
В
програмі: розмова, презентація віршів Миколи
Вороніна, пісні у виконанні хору ''Прометей''. В
неділю 27 травня 2018 р. 3 год. пополудні. Old MillBrule Ballroom. Квитки 20 дол. та безкоштовне
паркування в Галини Винник (416) 763-6883 та
при дверях.
ЖЕРТВОДАВ

Марія Крамарчук
Юрій і Марла Дашко
Александра Ковалик
Михайло Війтюк
Ольга Михайлюк
о.Олександер і
дбр. Олена Лащук

І

100
100
200
100
300
100

Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!
04
05
07
11
16

ПО М И Н А
VІ 6:00 веч.
VI 6:00 веч.
VI 8:00 ран.
VI 6:00 веч.
VI 10:00 ран.

ЄМО
†
ПОМЕРЛИ
бл. п. о. Димитрій Паньків (10р.)
бл. п. Марія Гарук (40д.)
бл. п. о. Юліян Микитнин (39р.)
бл. п. Олександра Тарнавська(4р.)
бл. п. Катерина і Стефан Бойчук

Продовження з 1-ї сторінки
«Для мене вона не просто була приятелькою мого
дитинства — вона була для мене вчителькою
людяності, тому що такого типу особи зривають
маски! Вони інтуїтивно відчувають, хто є добрий за
своєю природою чи своїм ставленням до інших осіб,
а хто є лукавий і фальшивий. Вони ламають різного
типу схеми чи бар’єри, які ми між собою можемо
поставити. Проте вони запросто можуть взяти вас за
руку, можуть глянути в очі і запитати: “А ти мене
любиш?”» — роздумує Глава Церкви.
«Найбільша проблема полягає в тому, що
українське суспільство соромиться дітей чи осіб з
інвалідністю. Ми наче намагаємося їх не
зауважувати, ми їх цураємося. Доволі часто навіть
батьки, які мають таких дітей, соромляться взяти їх
із собою на прогулянку, піти з ними в гості чи до
храму. Усе ж таки відчувається маргіналізація таких
осіб саме через те, що ми не до кінця розуміємо,
чому Господь нам їх посилає, а відтак, яку місію і
роль вони повинні виконати в церковних, сільських
чи міських громадах», — стверджує Блаженніший
Святослав.
На його переконання, ми повинні розглядати
питання інвалідності в контексті поваги до гідності
людської особи, незалежно від того, якого типу
порушення в когось існує, якого типу труднощі вона
має в цьому житті. Ми повинні дивитися на іншу
людину як на таїнство присутності живого Бога
поруч із нами.
Департамент інформації УГКЦ

Папа: сім’я – це безмовна і повсякденна проповідь

відсутність гарантій зайнятості…», – мовив Вселенський
Архиєрей, додавши, що Святий Дух провадить Церкву до

Про сім’ю як місце передавання віри та школу любові

того,

говорив Папа Франциск, прийнявши на приватній

супроводжувала їх протягом їхньої життєвої мандрівки,

аудієнції представників поліції, департаменту охорони

зокрема ті сім’ї, які перебувають у кризових ситуаціях чи

здоров’я з їхніми родинами та постраждалих від

досвідчують якесь терпіння, вказуючи їм на нашу кінцеву

тероризму.

мету, де біль та смерть зникнуть назавжди.

«Сім’я – це перша спільнота, де навчаємо та вчимося

Божа присутність виявляється у ніжності, турботі та

любити; це привілейоване середовище, в якому навчаємо

любові

та вчимося також і вірити, де вчимося чинити добро.

Папа наголосив на тому, що Ісус ніколи не залишає нас на

Здорова сім’я є вирішальною для майбутнього світу та

нашій

Церкви, беручи до уваги різного роду виклики та труднощі,

супроводжує всіх людей Своїм милосердям, а в особливий

що

коли

спосіб – сім’ї, які освячує в любові. «Його присутність

зустрічаємось із гіркою дійсністю, коли відчуваємо біль,

виявляється через ніжність, пестощі, обійми матері, батька,

коли в наше життя вривається досвід зла чи насилля, саме

дитини. Сім’я – це місце ніжності. Саме тому у Святих

у сім’ї, в її спільності життя та любові, все можна зрозуміти

Писаннях Бог виявляється нам як батько, але також як

та подолати», – мовив Святіший Отець, приймаючи у

матір,

п’ятницю, 25 травня 2018 р., в залі Павла VI у Ватикані

нагодувати молоком і дати їсти, – підкреслив Святіший

персонал римського департаменту національної поліції та

Отець. – Церква, як дбайлива матір, навчає нас бути

представників центральної дирекції охорони здоров’я при

стійкими у Бозі, у тому Бозі, Який нас любить і підтримує».

департаменті громадської безпеки з їхніми родинами та

Лише виходячи з цього фундаментального внутрішнього

постраждалих від тероризму.

досвіду, можемо перенести всі складності та неприємні

Життя людей позначене болем та стражданнями

життєві

Глава Католицької Церкви зазначив, що кожна людська

недосконалості, як свої власні, так й інших людей; можемо

реальність позначена стражданням, про що засвідчують

бути святими у триванні в добрі, яке, завдяки Божій

численні сторінки Святого Письма: братовбивче насильство

благодаті, перемагає всяке зло.

Каїна над Авелем, сварки між дітьми та дружинами

Сім’я як школа віри

Авраама, Ісаака та Якова, трагедії в житті царя Давида,

Далі Єпископ Риму також вказав на інший важливий аспект

страждання Товії, біль Йова… Також і життя Пресвятої

сім’ї, а саме на те, що у ній передається віра. Саме в колі

Родини з Назарету не було позбавлене болю та терпінь,

сім’ї ми вчимося молитись, вчимося тієї покірної та простої

зокрема, коли пригадаємо втечу Йосифа та Марії з

молитви,

маленьким Ісусом до Єгипту. Теж й Ісус, у Свою чергу,

супроводжує справжня радість задля гармонії між людьми

досвідчує

життєві

та краси буття разом. «Епоха, в якій живемо, позначена

випробування тих людей, яких Він зустрічає на Своєму

глибокими перемінами. Ви це безперервно досвідчуєте у

шляху: тещі апостола Петра, яку заторкнула хвороба,

вашій праці, як у розслідуваннях, так і на вулицях, особливо

Марти та Марії, які оплакували свого брата Лазаря, вдови з

у такому місті як Рим, – підсумував Глава Католицької

Наіну, яка втратила єдиного сина, римського сотника, який

Церкви. – Досвід сімейного життя допомагає вам навіть у

переживав за свого важкохворого підлеглого… Ісус завжди

цьому, адже він дає вам людську рівновагу, мудрість,

здатний співчувати з тими особам, які Його просять про

цінності, на які можна опертися. Хороша сім’я передає

здоров’я чи приходять до Нього зі сльозами.

також і суспільні цінності, вчить почувати себе частиною

Церква вказує сім’ям на кінцеву мету

суспільного тіла, поводитись як лояльні та чесні громадяни.

«За прикладом Ісуса, також і Церква на своєму щоденному

Нація не може встояти, якщо сім’ї не сповнюють цього

шляху знає про родинні тривоги та напруження, про

завдання. Перше громадське виховання здобувається у

конфлікти поколінь, насильство в сім’ї, економічні труднощі,

сім’ї».
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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

