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◊ Неділя 24-тa по Зісланні Св.Духа.Св. 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

Ап. Еф. 2, 14 - 22.
Єв. Лук. 8, 41 - 56.

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

Глава УГКЦ: «Коли хтось з єпископів, священиків,
дияконів думає, що він отримує владу над мирянами,
то він глибоко помиляється»

tel.: 416-504-4774

Можна навіть бути святим політиком і бізнесменом. Хоча
бачимо, що політична та економічна сфера суспільства
найбільше заражені гріхом. Тому так потрібно, щоб наші миряни
брали участь у політичному та економічному житті своєї
держави і вносили туди Божого Духа, звільняли від кайданів
рабства перед злом. З таким закликом звернувся Отець і Глава
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав
під час проповіді до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння
Христового 4 листопада 2018 року.

Предстоятель відзначив, що сьогодні в Патріаршому соборі ми
переживаємо

особливе

свято.

Ця

Божественна

Літургія

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

є

осердям ІІІ Всеукраїнського з’їзду мирян УГКЦ.
За словами проповідника, сьогодні головне слово, над яким ми
роздумуємо, – це покликання: покликання мирян, апостолят
мирян, їхнє служіння в Церкві, роль і завдання мирянина в місії
Христової Церкви сьогодні.

6:30 – Утреня – о. Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – о. O. Kaчур
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук
6:00в. – Св. Літургія – о. О. Юрик

«Посланництво мирянина, – каже Глава Церкви, – можна
описати словами: іди, вернися додому, до своєї родини, до
місця своєї праці, свого служіння, до своєї життєвої дороги до
неба, але дорогою розкажи всім усе те, що Бог учинив тобі».

Свята

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

Папа Франциск каже, що християнство не є наслідком зустрічі
людини з якоюсь ідеєю чи книжкою, хоча Христова Церква має
своє віровчення.
«Християнство ніколи не зводиться лише до кодексу поведінки,
лише до моральних законів і приписів. Християнська віра є
наслідком особистої зустрічі з живим Богом, з Христом, який є
тут між нами. Наша віра є наслідком тої дії, яку Бог вчинив мені
і вам», – відзначив проповідник.

11 листопада 2018 р.

6:00

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
Храмовий Празник будемо святкувати в неділю,
16 грудня:
Архиєрейська Божественна Літургія
о год. 11:30 ранку, Празничний Обід о год. 1:15
поп. у церковній залі. Квитки можна придбати у
парохіяльній залі в кіоску БУКК при недільній каві і в
парохіяльній канцелярії (416-504-4774). Просимо до
численної участи!

«Відпiчнім з Христом» 2019 Катехитичний
Табір: До уваги молоді! Запрошуємо учнів 10-12
класів або старших податися як виховник/-ця на
цьогорічний табір. Ласкаво просимо це зробити
електронно на сайті www.B4J.ca до 15-го листопада,
2018! Потрібно україномовних і англомовних
виховників/-иць.
«Відпiчнім з Христом» 2019 Катехитичний
Табір: 10–16 березня, 2019. Для дітей 3-8 класів!
НОВА онлайн реєстрація починається в неділю 11го листопада о год. 2:00 поп. Зайдіть на сайт
www.b4j.ca/register або на реєстраційну вкладку вгорі
домашньої сторінки b4j.ca. Потрібнo код B4J2019
(регістрозалежний). Програма є двомовна. Реєстрація
закривається, коли всі місця будуть заповнені. Не
відкладайте.
ЗБІРКА УКУ – 11-го листопада!
СЬОГОДНІ по кожній св. Літургії, члени БУКК
св.
Миколаївської парохії, в притворі церкви будуть
приймати
пожертви
на
підтримку
Українського
Католицького
Університету.
Повідомляємо,
що
наша збірка на підтримку УКУ у Львові за минулих вісім
років зібрала понад $29,000. Надіємося надалі на Вашу
підтримку
єдиного
та
унікального
католицького
університету в східній Европі. Посвідки на звільнення з
податків видаватимуться від УКУ в кінці року. БУДЬТЕ
ЩЕДРІ!

Повідомляємо, що ЛУКЖК, відділ св. о.
Миколая запрошує на засідання в неділю 18
листопада о год. 11:30 поп. у парафіяльному
будинку. Тема засідання ГОЛОДОМОР.Гостям раді!
ХОРИ ЛЕВАДА і ОРІОН (УМА) ТОРОНТО під
мист. кер. маестра Ігора Магеги запрошують
українську громаду на КОНЦЕРТ присвячений
100-річчю ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1918-2018) сьогодні
о год. 3:00 поп. в Plast Huculak Centre, 516 The
Kingsway, Торонто. Участь беруть: Ігор Козак,
офіцер Збройних Сил Канади, театр Заграва, солісти
Міра Соловяненко, Ігор і Андріяна Артемяк,
музичний камерний ансамбль. Просимо підтримати
цю історичну дату своєю присутністю! Квитки: 416419-8278, 416-233-9700, при дверях.
Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії,
5 Austin Terrace запрошують Вас до своєї каплиці
на День адорації у вівторок, 20 листопада, 2018
від год. 9:00 ранку –це день подяки, посту,
мовчання, моління за зцілення і різні потреби.Бл.
Йосафата черпала силу у стіп Євхаристійного
Ісуса, де молилася годинами. Нагода до Сповіди

по-обіді від 3:30 поп. - 6:00 веч.
Сестрами
наслідуймо
її

Прийдіть і зі

приклад!
ДЕНЬ БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ –
порядок:
9:00
р.
-виставлення
Найсвятіших
Тайн,10:00 р. -акафіст до Бл. Йосафати, 12:00 вервиця до Бл. Йосафати, 3:00 поп. -молебен до Бл.
Йосафати, 5:00 - вервиця до Матері Божої, 6:00в. –
Служба Божа.
Канадсько–Українська
Мистецька
Фундація
ласкаво
запрошує на відкриття
доброчинної
мистецької виставки "Ікони на ящиках з-під набоїв:
мистецтво, що рятує життя". Це благодійний проект
Олександра
Клименка
і
Софії
Атлантової(Київ,
Україна). Офіційне відкриття відбудеться в неділю, 4
листопада
2018 р. о год. 2:00 поп. Виставка
триватиме до 30 листопада 2018 р.

Просимо всіх бажаючих приходити на
безплатний курс вивчення англійської мови
(ESL class ) при Катедрi
св.Йосафата щочетверга від год. 7:00 - 9:00
веч.
в церковній залі. Офіційної реєстрації не
вимагається, але просимо повідомити про Ваше
бажання відвідувати ESL class: 416-535-9192.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам.
Нехай Предобрий Господь благословить і
винагородить!

в пам’ять Іванни Лобай
Марійка Кузан
100.
Христина Вінтоняк
100.
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая
100.
Александра Ґула
100.
Богдан і Христина Колос
125.
Володимир і Надія Луців
100.
Михайло і Галина Кондрацькі
100.
д-р Володимир і Світляна Медвідські
250.
Віра Микитин
100.
Лариса Тепла
100.
Ірина Пальчук
200.
……………………………………………………………………….
Janice Renecker
(в пам’ять Дмитра Семчишина)
Таня і Марта Дичок
(з нагоди дня народження мами,
баби і пра-баби)
Володимира Лучків
Юрій і Марла Дашко

200.
200.

На Ремонт Огрівання
Анонімно
Оксана Соломон-Фук

1000.
150.

ПО М И Н А Є М О

13
15
16
17

ХІ
ХІ
ХІ
ХІ

8:00
8:00
8:00
7:00

ранку
ранку
ранку
веч.

†

100.
100.

П О М Е Р Л ИХ

бл. п. Ірину Яріш
бл. п. Михайла Петика (21 р.)
бл. п. Марію Крет (2 р.)
бл. п. Володимира Пальчука
(30 р.)
19 ХІ 10:00 веч.
бл. п. Василя Пастушка (1 р.)
20 ХІ 11:00 ранку бл. п. Андрія Коморовського ( 1р.)

За

словами

духовного

лідера

українців,

мирян. І зміст цього служіння – бути провідниками

посланництво мирян є ніщо інше, як участю кожної

мирян

охрещеної

Блаженніший Святослав.

людини

у

священичому

царському

і

пророчому уряді самого Ісуса Христа. Бо коли ми
відчуваємо, що Бог нам дарував свого Святого Духа,
покликав нас до свободи від зла і дарував нам
здатність чинити добро, тоді починаємо освячувати
цей світ, хоч би де ми були; в особистих рішеннях, у
нашому сумлінні ми ніколи не йдемо на компроміс зі
злом,

навіть,

можливо,

ціною

власної

жертви,

зневаги і невигоди. Ось що означає покликання
мирянин

освячує

цей

світ,

беручи

участь

у

священичому служінні самого Христа.Мирянин є той,
вважає Блаженніший Святослав, хто свідчить, що
спосіб будувати стосунки між людьми, цей світ, наша
Батьківщина і особисте життя належать Богові. Він є
джерелом нашого життя, правди, і Його закон, Його
правда є найвищим законом і правдою життя та
існування людини. Його закон і правда мають лежати
в основі державного закону, правил співжиття між
людьми, ставлення людини до людини.«Християнин,
який носить у собі Духа Святого, завжди є голосом
правди. Говорить правду навіть тоді, коли її не
хочуть чути, навіть коли вона болить. Говорить
правду навіть тоді, коли за неї можна втратити своє
життя. Ось що означає участь мирянина у пророчому
служінні Христа сьогодні», – пояснив Глава Церкви.
«Ми з вами вчора роздумували, – сказав він до
мирян, – що непросто можна бути святим сьогодні, а
й треба. Бо це наше найважливіше покликання, –
покликання кожної людини, яка приходить у цей
світ. Можна і потрібно бути святою матір’ю, святим
батьком для своїх дітей, святим лікарем, учителем,
робітником, селянином».Під час Літургії вірні стали
свідками свячення трьох нових дияконів Київської
архиєпархії. «Це велика радість. Наша Церква тут,
над Дніпром, росте і розвивається. Папа Франциск
застерігає

всіх

нас

сьогодні

називаємо

клерикалізмом,

бо

від

того,

деколи

що
той,

ми
хто

виконує ієрархічне служіння в Церкві, думає, що має
владу над мирянами, а не служіння для мирян. Коли
хтось із єпископів, священиків, дияконів думає, що
він

отримує

владу

глибоко помиляється.

над мирянами, то він

Він отримує служіння для

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

•
•

у

дорозі

до

святості»,

–

наголосив

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав називає парафії
УГКЦ за кордоном осередками духовності та
українства
У душпастирстві закордоном можна чітко
простежити, що Церква є осердям, де
збирається громада. Ця спільнота гуртується
довкола парафій нашої Церкви, і так було
завжди. Де гуртувалася наша Церква, там
відразу об’єднувалася громада і поставала
школа. Тому Церква і школа постійно
співпрацювали.
На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший
Святослав в інтерактивній програмі «Живого ТБ»
«Відкрита Церква» на тему «Молодь: бути в Церкві»,
ділячись враженнями від переглянутого сюжету про
багатолітній досвід душпастирського супроводу дітей
і молоді у США та Канаді.У сюжеті йдеться про
парафії в Пармі (США), у Місісазі та Торонто
(Канада), в яких дітлахів і молодь вчать любити
Україну, відчувати зв’язок з Церквою і, звісно,
пізнавати Слово Боже та Господню науку.«Наша
християнська тотожність є невід’ємною складовою
нашої ідентичності, тобто те, ким ми є як українці.
Адже українець-християнин – поняття, яке майже
завжди було нероздільним. У діаспорі простежується
тенденція і небезпека асиміляції, коли наші вірні
можуть загубитися у «великому морі», однак Церква
є осередком, в якому люди можуть гуртуватися і
творити
спільноту»,
–
поділився
враженнями
Предстоятель.На його думку, в Україні, коли ми
чуємо слово «Церква», то передусім згадуємо про
будинок, храм. А коли вживаємо слова «парафія» чи
«священик», то зазвичай думаємо про богослужіння.
«На цих прикладах ми бачимо священика як
вихователя віри, а також того, хто є провідником до
Бога, від маленьких діток і до старших людей, які
готуються до переходу від земного до вічного
життя», – стверджує духовний лідер греко-католиків.
За його словами, у радянський період священик був
служителем
культу.
Проте
душпастир
є
благовісником Бога і вихователем у вірі. Він –
посередник моєї зустрічі з Богом, який присутній у
нашій громаді.«Якось я запитав бабусю: «Де я можу
зустріти Бога?» Вона мені відповіла, що в Церкві. Я
подумав, що «в Церкві» – це означає в храмі. Проте
вона говорила про Церкву як про громаду людей, які
вірять у Бога, бо між ними є Всевишній. Господь
казав: «Де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там Я
є посеред
них», –
додав він.
Департамент інформації УГКЦ

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978

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

