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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

26 серпня 2018р.

Ап. Кор. 16, 13-24.
Єв. Мт. 21, 33 - 42.
Й

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

«Український прапор є знаком особливої
Божої любові до українського народу», владика Теодор (Мартинюк)

tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428

23 серпня з нагоди Дня Державного прапора України
в Тернополі відбулося урочисте освячення та підняття
жовто-блакитного
стягу.
Єпископ-помічник
Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор (Мартинюк)
та представники інших конфесій здійснили чин
освячення, а відтак під виконання Державного гімну
його було урочисто піднесено на Театральному
майдані Тернополя.

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

«Український

прапор

є

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

знаком особливої Божої любові до українського народу, зазначив у зверненні до присутніх владика Теодор. - Прапор
є

знаком

того

багатства

талантів,

яким

Господь

Бог

обдарував наш народ. Він піднімається тоді, коли наші
найкращі сини і дочки здобувають перемоги у спортивних
змаганнях, він майорить тоді, коли наш славний літак
«Мрія» перевозить вантажі для всього світу. Він піднімається
тоді, коли воїни ідуть в бій, і тоді, коли ми зі сльозами на
очах хоронимо наших героїв. Наш український прапор є
знаком

найкращого

народові».За

словами

і

найвірнішого
владики,

цей

служіння
знак

своєму

сьогодні

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

є

викликом для кожного, кожної із нас, щоб задати собі
запитання: чи я є гідним стати під цим прапором? чи я
гідним підняти його? яким я є українцем?...........ст. 2

Свята

Навечір’я свят
6:00

– Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ

Петро

Повідомляємо, що з днем 17-го червня
ми перейшли на літній (вакаційний)
час, який триває до 9-го вересня, 2018
року включно. Божественні Літургії в
неділі служать о год. 8:00, 9:30 11:30
ранку. Вечірні в суботу не будуть
служити!
Повідомляємо, що балкон закритий на
літний сезон. Просимо Вас дотримуватися
цього порядку.
Понеділок 27 серпня – Навечір’я Свята
Успення
Пресвятої
Владичиці
Нашої
Богородиці – Вечірня з Литією – о год. 6:00
вечора.
Вівторок 28
серпня – Свято
Успення
Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці. –
Святі Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку і 6:00
вечора.
Після
кожної
Святої
Літургії
благословення зілля
і квітів.
Після літнього відпочинку, членкині
ЛУКЖК приготовлятимуть недільну каву від
неділі 9 вересня. Просимо усіх підтримати
діяльність ЛУКЖК і зійти до церковної залі на теплу
каву, смачне печиво, канапки і дружню розмову.
До зустрічі у церковній залі!!

Запрошуємо
ласкаво
Вас
завітати
на
черговий вечір-зустріч з молодим, відомим
письменником - Андрієм Любкою, а саме
представлення
його нових творів, гумору та
сатири в четвер 30 серпня о год. 6:00 веч. в
приміщенні ресторану Золотого Лева (VIP
кімната). Вхід за добровільними пожертвами.
Комітет Українок Канади - Відділ Торонто
запрошує українську громаду на Свято Лесі
Українки, яке відбудеться в четвер 20-го
вересня 2018 року о годині 6:00 вечора біля
пам’ятника в Гай Парку. Свято розпічнеться
соборним молебнем, а відтак відбудеться
мистецька програма. Просимо принести свої
крісла.
МНОГАЯ ЛІТА !
Нововінчаним Олександрові Пастушoк і Оленці
Батрух бажаємо мирного подружнього життя
на Многії і Благії Літа!

ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!

Олекса Пастушок і Оленка Батрух
(з нагоди вінчання)
Роман обіт
(в пам’ять батька Теодора)

250.
1000.

ередник
1000.
( в пам’ять М. Тихого)
Петро і Наталія турин
150.
(в пам’ять батька Стефана Горлача -40д.)
Стефанія Канаріо
200.
( за здоров’я мами Марії Галки)

ПО М И Н А Є М О
†
П О М Е Р Л ИХ
27 VII 4:00 поп.
бл. п. Мирослава (8р.),
Леонтіни, Петра умських
10 І
5:00 поп.
бл. п. Галину Копач (2р.)
12 І
6:00 веч.
Теклю Вовк (15р.)
(Закінчення)
«Нехай цей День прапора стане для кожного
іспитом сумління, тому що він є завдаток, а вже
від нас залежить, чи ми будемо гідними цей знак
Божої любові, Божого багатства і милосердя для
нашого народу піднімати і під ним стояти», наголосив владика Теодор.
www.tze.org.ua

Владика Йосиф на празник
Преображення: «Якщо будемо вміти
слухати Бога, то зуміємо розрізнити, де
Боже, а де вороже»
Не можна здійснити справді
глибокого
преображення власного єства, якщо ми не
вслухаємося в голос Всевишнього Бога. Тому
в цей празник Преображення Господнього ми
мусимо бути переконані і приведені до тієї
міри своїх стосунків з Богом, аби вірити Йому,
Його
слову,
Його
провидінню,
Його
милосердю, Його любові, яка себе розіп’яла і
воскресла задля нашого спасіння. Але кожен
з нас, як часточка вогню Божого, як часточка
Бога на цій землі, має робити подібне.
Про це говорив владика Йосиф (Мілян), Єпископпомічник Київської архиєпархії, на проповіді до
вірних у празник Преображення ГНІ у головному
храмі УГК
- Патріаршому соборі Воскресіння
ристового. Співслужив із владикою Йосифом
владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду
Єпископів УГК .
Говорячи про людське преображення, проповідник
запитав,
чи
здатна
людина
змінюватися.
«Очевидно, здатна, – вважає проповідник. – Бо
людина, яка не здатна змінюватися – не здатна
прогресувати. Ми покликані до змін. Ми покликані
щоразу, щодня бути кращими. Не тільки фахово,
не тільки вдосконалюючись у своїх стосунках з
найближчими,
ми
покликані
преображатися
глибоко і духовно, стаючи кращими людьми,
кращим досконалішим творінням».
Відколи починається зміна людини? Як ми можемо
справді змінюватися чи у світлі празника робити
власне преображення? «Кожен з нас зрозуміє:
якщо не вслухаємося в енергію світу, не
вслухаємося в струни серця власного єства, якщо
не будемо слухати батьків, якщо…………. (ст. 3)

слово педагога для нас буде нічим, преображення
не станеться. Ми мусимо глибоко переживати певні
аспекти нашого життя», – наголосив єпископ.
За його словами, для того аби апостоли зрозуміли,
що їхній вчитель не просто людина, аби апостоли
зрозуміли, що грядуть дні, коли Він видасть себе
на смерть заради нашого спасення. Коли наступить
час, що Він помре і воскресне, Він мусів їм
показати своє божество на горі Тавор. …
Тому обличчя Його світило як сонце і одяг його був
білий як сніг.

то зуміємо розрізнити, де Боже, а де вороже».
Наприкінці
Літургії
владики
традиційно
поблагословили плоди, мед та зілля, які вірні
принесли із собою.
Департамент інформації УГКЦ

Преображення.
«У цьому храмі, п’ятиліття від часу посвячення
якого ми вчора святкували, Господь відкриває
себе для нас, які збираються на молитву, –
молитву подяки Богові, молитву прохання і
молитву прослави. Господь тут, у цьому храмі,
щоразу робить своє преображення через переміну
хліба на своє тіло і вина на кров. Це він відкриває
всю ласкавість і милосердя свого єства для грішної
людини. Це тут має преобразитися кожен з нас,
стоячи перед Богом у всій правді і чистоті,
очищаючись у святій сповіді як в Силоамській
купелі», – сказав проповідник.
Не можна, переконує архиєрей, здійснити справді
глибокого преображення власного єства, якщо ми
не вслухаємося в голос Всевишнього Бога. І не
тільки в храмі. Він до нас також промовляє зі
сторінок Святого Письма і науки Катехизму. Він
промовляє через проповідь Церкви і добру
людину. Він промовляє теж цим дощовим літом і
стиглими яблуками, високим небом і затемненим
місяцем. Тільки ми мусимо камертон нашої душі
налаштувати на відповідні ноти. Ми мусимо
зробити якісь зусилля, аби почути Бога. Ми
мусимо ширше розплющити очі, аби на дорозі
власного особистого життя побачити Його сліди.
Бо вони є. Ми просто дуже часто зайняті собою і
сприймаємо світ дуже поверхово.
Слухати.
«Мабуть, це теж завдання, – вважає владика
Йосиф, – як і кого слухати. Що сприймати за
правду? Так багато світ сьогодні голосить, так
багато популізму, так багато пропозицій… Ми
сьогодні в стані гібридної війни, зокрема медійної.
Гібридна війна торкає нас усюди, навіть на
зупинках метро, маршруток, у них самих, через
зустріч з іншою людиною. Війна ведеться
широкомасштабним фронтом. І ми пристаємо,
критикуючи все на світі, лиш би не звернути увагу
на себе, на власне єство, на власне преображення
і преображення своєї країни».
«Від слухання, – продовжив проповідник, – у нас
народжується
віра,
від
слухання
ми
утверджуємося в інтелекті й культурі, від слухання
ми сприймаємо зовнішній світ і все, що в ньому
діється. Так багато від слухання. Але слухати Бога
– це перше. Бо якщо будемо вміти слухати Бога,

Цього дня, коли ми урочисто святкуємо День
Незалежності нашої Батьківщини, прагну усіх вас
щиро привітати із цим важливим всенародним
святом. Ми сьогодні відчуваємо, що вільна
незалежна Україна, наша незалежна держава, є
необхідною умовою нашої свободи, необхідною
умовою нашого майбутнього.

о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

«БУДУЙМО, РОЗВИВАЙМО, МОЛІМОСЯ ЗА
ВІЛЬНУ І НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ», - ГЛАВА
УГКЦ ПРИВІТАВ УКРАЇНЦІВ ІЗ ДНЕМ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Такими словами Патріарх Святослав (Шевчук)
привітав українців із 26-річницею незалежності
України, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
«Ми сьогодні радіємо тим, що маємо нашу
державу, − каже Глава УГКЦ. − Ми сьогодні
схиляємо голову перед тими, хто поклав своє
життя на вівтар Батьківщини в боротьбі за її
свободу і незалежність, впродовж всіх часів наших
визвольних змагань, а особливо під час цієї війни
в сучасних умовах».
Предстоятель УГКЦ також закликав українців
молитися за державу: «Нехай Всемилостивий
Господь, який є джерелом нашого життя і свободи,
поблагословить нашу Батьківщину, а ми всі разом
будуймо, розвиваймо, молімося за вільну і
незалежну Україну!»

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

