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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

2 вересня 2018р.

Ап. Кор. 1, 21 – 2, 4.
Єв. Мт. 22, 1 – 14.
Й

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

«Хотів би, щоб наша Україна була такою,
щоби з неї ніхто не бажав виїжджати», —
Блаженніший Святослав

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

Хотів би бачити нашу державу справедливою, щоб у
ній кожна людина почувалася гідною, вільною. Таке
бачення України висловив Отець і Глава Української
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 24
серпня 2018 року в програмі «Відкрита Церкви» на
тему «Церква і держава».

оffice@saintnicholas.ca
www.saintnicholas.ca

Парафіяльна Канцелярія
Години праці:
Понеділок – П'ятниця
9:00-1:00 і 2:00-4:00

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Відповідаючи на Відповідаючи на запитання ведучого, якою
бажав

би бачити Глава

УГКЦ

Україну в

майбутньому,

Предстоятель відзначив, що такою, де б справді хотілося
жити.«Щоб з України ніхто не хотів виїжджати. Щоб Україна

Наступна неділя

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

була державою, де права і свободи кожної людини могли
бути

гідно

Блаженніший
додав

Глава

пошановані.
Любомир,
УГКЦ.У

Тоді

вона

нормально
програмі

буде,

як

казав

функціонуючою»,

згадали

також

–

слова

Блаженнішого Любомира про бачення України. Свого часу
він сказав, що, на жаль, ми були поневолені понад двісті

Свята

років. «Та, слава Богу, тепер маємо свою державу. Тепер
треба зробити її вповні незалежною і подбати, щоб вона
нормально діяла. Наші сусіди не сміють нам диктували, що
маємо робити. Ми маємо спокійно розвиватися в кордонах
нашої

держави.

І

тут

нема

нічого

надзвичайного,

це

нормально», — сказав був світлої пам’яті Блаженніший
Любомир.
Департамент УГКЦ

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

Навечір’я свят
6:00

– Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
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.

УВАГА!! Реєстрація учнів на 20182019
шкільний
рік
СвятоМиколаївської
Рідної
Школи
проводитиметься
в
суботу
8
вересня від 9:00 ранку до 1:00 поп.
В
приміщенні
школи
Йосифа
Кардинала Сліпого, 35 West Deane
Park Dr.
Директор: o. диякон Богдан Лєхман
bohdanlechman@yahoo.ca

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!!

Повідомляємо, що перше засідання
ЛУКЖК
після
літнього
сезону
проводитиметься в неділю 23 вересня о год.
11:30 ранку у парафіяльному будинку. Будемо
раді вітати нових членкинь!

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 собі
крісло.
Українська Молодь Христові організує
прощу в Квебек і Монреал в днях 5 – 7
жовтня 2018 р. Ціна квитка $250.-$300.
Зацікавлених просимо реєструватися до 14
вересня. За детальною інформаціє. Просимо
звертатися на чис. тел. 647-913-2971 або на
Кількість
адресу
molodchrystovi@gmail.com.
місць обмежена.

МНОГАЯ ЛІТА !
Новоoхрещеному Левові Бучко його рідним і
хресним батькам бажаємо Многії і Благії Літа!

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

Ярина Цибульська
(в пам’ять Михайла Гоголя)
Ігор і Галина Магега
Катерина Гладка
(в пам’ ять Ярослава Гладкого)

250.
100.
600.

Пожертви на Ремонт Огрівання
Ярина Цибульська
Володимир і Люба Оленич
ПО М И Н А Є М О
5 ІХ
8 ІХ
10 ІХ
12 ІХ
17 ІХ

†

1000.
100.
П О М Е Р Л ИХ

8:00 ранку бл. п. Марію і Григорія
Реплянських
5:00 поп.
бл. п. Богдана Жаровського
(40д.)
5:00 поп.
бл. п. Галину Копач (2р.)
6:00 веч.
бл. п. Теклю Вовк (15р.)
9:00 ранку бл. п. Олександру і Миколу
Зіняк

Глава УГКЦ в Уневі: «Церква ніколи не
може бути державною, а завжди має бути
державотворчою»
Дякуємо митрополитові Андреєві за 120-річчя
відновлення Студійського монашества в УГКЦ,
яке збігається зі століттям національновизвольних змагань, століттям відновлення
Української державності… Про це сказав
Отець і Глава Української Греко-Католицької
Церкви Блаженніший Святослав у проповіді
до вірних 28 серпня 2018 року, на Успіння
Пресвятої Богородиці, під час прощі до
Унівського монастиря.
Сьогодні, сказав у своїй проповіді Блаженніший
Святослав, ми святкуємо Успіння Божої Матері –
свято, яке начебто є підсумком і завершенням всієї
історії спасіння, яка описана в Новому Заповіті,
підсумком нашого літургійного року. Бо сходячи із
землі на небо у своєму Успінні, будучи взятою на
небо з душею і тілом, цього дня наша Небесна
Мати

сяє

у

всій

Богоматеринства.«Це

своїй

свято,

красі

постать

красою
Пречистої

Богоматері, яка сходить на небеса, є наче іконою
Церкви

Христової.

Христова

Церква,

щоб

зрозуміти, якими є її завдання, місія, (ст. 3)……………

покликання,
постать

природа,

Пречистої

сьогодні

Діви

Марії»,

вглядається
–

у

відзначив

«Ця правда про суть завдання і

Христової Церкви, яке сьогодні нам об'являє наша

проповідник.

Небесна

Архиєрей зауважив, що ми сьогодні маємо в центрі

покликання,

уваги

Церкві», – сказав проповідник.

українського

суспільства

питання

ролі

покликання

Мати,

відкриває

місію

так

монашества

в

суть

Христовій

За

вільної держави. І сьогодні Пречиста Діва у своєму

Літургією ми хочемо подякувати Господу Богу, а

Успінні відповідає нам на ці наші глибокі питання.

також праведному митрополитові Андреєві за 120-

Говорячи про роль Церкви в суспільстві, Глава

річчя

Церкви відзначив, що Христова Церква, яка готує

УГКЦ.

своїх дітей до життя вічного, завжди зі своєї

«Як цікаво, – звернув увагу проповідник, – ця

природи

дата

державотворчою.

Чому?

Тому

що

Блаженнішого

само

української Церкви в будівництві справедливої

є

словами

нам

відновлення

збігається

Святослав,

Студійського

зі

цією

монашества

століттям

в

національно-

закладає фундаменти справедливого суспільства,

визвольних

яке крокує по землі, вдивляючись у вічність.

столітньої

Пригадує усім дітям цієї держави, що ми на землі є

митрополит

подорожуючі, а небесного шукаємо. Тому Церква

передбачав,

ніколи не може і не повинна бути Церквою

насмілилися на те, щоб бути вільними у своїй

державною. По-іншому вона стає в'язнем земних,

вільній державі, потребують найперше відродити

політичних проектів, намірів, а часом і боротьби».

фундамент, яким є монаше життя».

Місія Церкви в державі, наголошує Глава УГКЦ,

Бо

надавати їй можливість бачити вже присутнього

Предстоятель, спішать по своїх життєвих стежках

між нами тут нашого Спасителя і початок у

люди, аби з небесної перспективи побачити своє

нашому житті Небесного Царства.

земне

І коли ми, за його словами, в нашому буденному

монахами

житті питаємо себе, кому можна вірити, кого

особисте життя цілком з іншої перспективи. І не

можна слухати, пригадаймо собі слова Символу

просто знайти вихід, а піти тою дорогою, яка є

віри, де є слова: Вірую в єдиного Бога Отця.

дорогою правди і життя. Тому то Пречиста Діва

«Церква завжди намагалася бути осердям освіти і

Марія,

науки… Наші обителі, наші монастирі завжди були

Богородиці і зветься Одигітрією – та, яка вказує

осердям

нам справжню дорогу», – наголосив він.

соціального

служіння.

Завжди,

коли

це

змагань,

століттям

державності.

Так

Андрей
що

до

монахів

життя.

«Проща

допомагають

яку

ми

виглядає,

своїм

для

пророчим

того,

і

відновлення

аби

обителі,

нам

вшановуємо

вважає

зустріч

побачити

в

оком

українці

монахинь,

до

що

іконі

з

наше

Унівської

життя ставало нестерпним, тяжким, коли людям

Глава УГКЦ запросив усіх прочан подивитися на

бракувало

своє

найнеобхіднішого,

вони

завжди

особисте

життя,

свої

проблеми

з

спішили до наших монастирів. Бо там знаходили

божественної перспективи. «Відчуймо, – закликав

захист. Знаходили те, чого світ не міг їм дати», –

проповідник, – що наше наближення до Бога

зауважив проповідник.

відкриває нам інший «безвіз», – відкриває нам

І

сьогодні,

каже

Предстоятель

УГКЦ,

Церква

можливість не просто спілкуватися з Богом, а

спішить туди, де найбільше є страждання, несе

ввійти в обійми нашого Спасителя, в яких сьогодні

полегшення і навіть земний хліб тим, які сьогодні

спочиває Пречиста Діва Марія».

його не мають.

Також Блаженніший Святослав подякував Богові

Але, як вважає Блаженніший Святослав, Церква

за дар 1030-ліття Хрещення Русі-України.

не є інституцією лише соціального служіння. Бо

Під час Літургії вірні стали свідками свячення на

служінням ближньому, цією дияконією виявляє

диякона

служіння, яке сам Бог чинить сьогодні щодо своїх

народився в Канаді, а зараз працює в Патріаршій

людей. Бо сам Бог є джерелом нашого життя і Він

курії УГКЦ і є викладачем Київської духовної

дбає, щоб нам у тому земному житті нічого не

семінарії.

Даниїла

Ґаладзи,

•
•

який

Департамент інформації УГКЦ

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

українця,

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

