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◊ Неділя 27-мa по Зісланні Св.Духа.Св. Глас 2. ◊

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

«Не потрібно дискутувати про єдність, а
потрібно її будувати, бо єдність можлива», —
владика Венедикт (Алексійчук)
Унікальність нашої Церкви — у моделі єднання. Цю
модель ми несемо тисячу років! Яка наша модель? Я,
для
прикладу,
є
стовідсотковим
єпископом
Католицької Церкви і нічим не відрізняюся від
православного єпископа. У цьому є унікальність УГКЦ,
бо вона репрезентує Церкву першого тисячоліття.
Про це сказав владика Венедикт (Алексійчук), Правлячий
єпископ Чиказької єпархії, в інтерв’ю для Департаменту
інформації УГКЦ, яке зараз готується до публікації. Ми

Ап. Кол. 3, 4 – 11.
Єв. Лк. 14, 16 - 24.

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

запитали владику про унікальний випадок, який побачили в
день святкування 50-ліття парафії Святих Володимира і
Ольги

у

священик

Чикаго,

коли

Української

в

бенкетній

Православної

залі

поруч

Церкви

сиділи

Київського

Патріархату і священик Української Православної Церкви
Константинопольського Патріархату. У цьому контексті ми

2 грудня 2018 р.

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

запитали про перспективи екуменічного діалогу, особливо
після того, коли нададуть Томос Православній Церкві в
Україні. Що ж відбуватиметься тут?
«Унікальність ситуації, про яку ви згадали, є ще й у тому, що
представники

цих

двох

Церков

не

можуть

між

собою

Свята

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

зустрітися, а тільки можуть зустрітися на майданчику грекокатоликів. Вони, на жаль, не приходять на заходи, події
одне до одного. Вони приходять до греко-католиків. А це
говорить про унікальність нашої Церкви», — сказав владика
Венедикт. Він зазначив, що православні останні півстоліття
говорять про екуменізм. «А греко-католики показують, що
не треба говорити про екуменізм. …………. (ст.3)

6:00

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
Понеділок 3 грудня навечіря свята Введення у
Храм Пресвятої Богородиці – Вечірня о год.
6:00 вечора
Вівторок 4 грудня – свято Введення у Храм
Пресвятої Богородиці. Утреня о год. 7:00 ранку,
Божественні Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і
6:00 вечора.

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!

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР
ЛУКЖК при нашій парафії запрошує всіх на Різдвяний
Базар у церковній залі в неділю 9 грудня ц.р., від год.
8:00 ранку до 2:00 пoп. Можна набути смачні гарячі
обіди, печиво, святвечірні страви, пшеницю, мак, вушка і
подарунки на свята.

Просимо парафіян хто може подарувати щось на
тиху ліцитацію/аукціон будемо вдячні.
Зголошуватися до Тані Когут на 416-231-2687 або до
канцелярії 416-504-4774.
Просимо членкинь ЛУКЖК , парохіян і
зацікавлених нашої парохії помогти ліпити
вареники на базар в суботу 8 грудня о год. 10:00
ранку!
«Відпiчнім з Христом» 2019 Катехитичний Табір:
10–16 березня, 2019. Для дітей 3-8 класів! НОВА
онлайн реєстрація починається в неділю 11-го
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.

Катехетична
наука
для
батьків
i
зацікавлених відбувається кожної п’ятниці
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків, 516
The Kingsway. Всіх запрошуємо!
Дискусійний
Клюб
розпочав
свою
діяльність. Слідуюча зустріч буде у вівторок 4
грудня о год. 11:00 ранку у парохіяльному
будинку. Запрошуємо парохіян, прихожан і гостей
до численної участи!
Посвячення
нових
церковних
обрусіб для нашої парохії відбудеться в неділю
9 грудня після Святої Літургії о год. 9:30 ранку
УКОФ
запрошує
на
зустріч
зі
студентами Школи Журналістики УКУ в середу
5 грудня о год. 7:00 веч. у залі УНО Торонто, 145

Evans Ave. У програмі: Представлення проєктів про
Дивізію Галичина і докумантальні фільми створені
студентами УКУ.
Керівник досліджень проф.
Вахтанґ Кіпіані і студенти Оля Кутишенко і Марина
Верещак.
Український
З’єднаний
Харитативний
Фонд при філії ССУК в Торонто починає свою
45-ту
збіркову
кампанію.
Особливу
увагу
звертається на навчання та культурне виховання
нашої молоді в українському дусі. У притворі
церкви знаходяться конверти із закликом УЗХФ для
бажаючих
зложити
пожертви
на
цю
ціль!
Лицарі Колюмба ім. Слуги Божого Андрея
Шептицького запрошують на Традиційний
Свят Вечір 6-го січня о год. 6:00 веч. у залі
церкви св. Димитрія 135 La Rose Ave. Квитки:$45. i
$35., діти до 6 років безплатно.
Просимо звертатися до Івана Ґули за чис. тел.
416-259-8932
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!
в пам’ять Іванни Лобай
Aндрій і Оксана Бошко
250.
________________________________________
Володимир і Люба Оленич
Петро Вовк
Анастазія Форись
(в пам’ять чоловіка Михайла)
Олег Турчманович
Юрій і Марла Дашко
Ілля і Дарія Долбан
Михайло і Галина Кондрацькі
д-р Христина Держко
Ігор Томків
Canada Helps

200.
100.
200.
250.
250.
100.
480.

Пожертви на Ремонт Огрівання
Оксана Скип

100.

ПО М И Н А Є М О

3 ХІІ 8:00 ранку
3 ХІІ 7:00 веч.
5 ХІІ 6:00 веч.

7 ХІІ 8:00 ранку
7 ХІІ 6:00 веч.
8 ХІІ 9:00 ранку
8 ХІІ 10:00 ранку
8 ХІІ 11:00 ранку
8 ХІІ 5:00 поп.

†

100.
300.
100.

П О М Е Р Л ИХ

бл. п. Григорія і Марію
Реплянських
бл. п. Параскевію Лесів
(35р.)
бл. п. Марію, Володимира,
Мирославу Кудлів
бл. Романа Медведя Терлецького
бл. п. Іванну Лобай (40д.)
бл. Володимира Метелицю
(1р.)
бл. п. Зенка Мазуркевича
(40д.)
бл. п. Марію Теплу (2р.)
бл. п. о. Павла Джулинського
Стефанію і Богдана

ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ
Упокоївся у Бозі бл. п. Мирослав Костишин (97р.).
Душу покійного поручаємо молитвам наших вірних.

Ми вам репрезентуємо єдину Церкву, Церкву
першого тисячоліття. Не потрібно дискутувати про
єдність, а потрібно її будувати, бо єдність
можлива», — наголосив єпископ Чиказький.
Владика пояснив, що, на його думку, у грекокатоликів є почуття меншовартості. «Ми думаємо,
якими ж ми маємо бути: більш східними чи більш
західними. Будьмо собою! І хто, як не ми, повинен
тепер говорити про єдність Церкви на нашому
прикладі, маємо свідчити цю єдність», — сказав
владика Венедикт.«Ми повинні докладати більше
зусиль, щоб бути тим майданчиком для пошуку
порозуміння і долання перешкод на шляху до
єдності», — зазначив владика Венедикт, говорячи
про те, що повинні робити представники УГКЦ у
Деп. інформації УГКЦ
Чикаго.
«Треба говорити людям про Бога», —
владика Венедикт (Алексійчук) про перший
рік свого служіння у Чикаго
Минулого року владику Венедикта (Алексійчука)
призначили Правлячим єпископом єпархії Святого
Миколая у Чикаго. Тоді мирянське середовище
заполонило
інформаційний
прострір
повідомленнями, де усі згадували щось приємне
про владику або засмучувалися з приводу його
переїзду до Чикаго, адже у них забрали “нашого
владику”. Тому Департамент інформації УГКЦ
вирішив розпитати владику Венедикта про те, як
минув його перший рік у новому середовищі, а
також з якими викликами він зустрівся, і, звісно,
про завдання і стратегію Чиказької єпархії. Тож
про це і не тільки дізнавайтесь далі у нашій
розмові.

“Я ПЕРЕКОНАВСЯ, ЩО В АМЕРИЦІ ЛЮДИ МОЖУТЬ
ЖИТИ СВЯТО, ПРАВЕДНО І ДОСКОНАЛО”

- Владико, минає рік вашого служіння в Чикаго.
Чого ви навчилися за цей період?
- На мою думку, завжди можна навчитися чогось в
будь-якій ситуації від будь-якої людини й в будьяких обставинах. Тому для мене це не є чимось
таким, чого я (наприклад) не знав, а навчився. Якщо
говорити про певні відкриття, які, можливо, для себе
відкрив — не було чогось грандіозного (особливого).
Проте я ще більше усвідомив, зустрічаючись з
різними людьми, що тут єпархія є величезною:
територіально вона займає майже 15 територій
України. Наприклад, у нас є парафії з останньої хвилі
еміграції, а також є парафія, у якої немає жодної
особи, яка б мала українське коріння.
Відвідуючи наші парафії, я ще більше переконуюсь,
що люди шукають Бога, вони прагнуть Його, їхня
душа свідомо чи несвідомо та в різний спосіб хоче
пізнати Господа.Окрім цього, які б обставини не були
ззовні, але є моменти, які є сприятливими для
людини для життя з Творцем. Ми можемо часом собі
думати,
що
десь краще жити з Богом, а
десь гірше, десь більш побожні люди, а десь менш
побожні.
Я
переконався,
що тут люди
можуть жити свято, праведно і досконало. Ми
можемо вчитися цій посвяченості, тим християнським
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

ідеалам, які тут ми можемо зустріти в людей в
Америці.
………………………………………………………………………………….
“КОЖНА
ЛЮДИНА
ПОТРЕБУЄ
ЧУТИ
ВСЕВИШНЬОГО”

- Владико, як ви переживали те, що у
Львівській архиєпархії ви могли проповідувати
до тисяч людей, а тут їх може бути лише кілька
осіб, або кілька десятків?
- Часом мене питають, чи я сумую за Україною. Я ні
разу не сумував, скільки я тут перебуваю, бо ніколи
не прагнув, не мав жодної мрії (стремління)
проживати в Америці, але я себе тут комфортно
почуваю. Я не знаю, де я продовжу своє життя,
скажім, через десять років, на якому континенті і в
якій державі. Бог покаже.Як для мене, не є питання
у кількості людей. Кожна людина потребує чути про
Всевишнього. Одне з фундаментальних питань в
житті — це пізнавати Божу волю і чинити її.
Звичайно, це гарні слова, але важливо знайти своє
місце в житті, яке є найкраще для тебе. У людському
організмі кожні органи виконують свої завдання:
серце не хоче стати ниркою, а нирки — печінкою.
Кожне з них має унікальне покликання. І я дивлюся
на своє життя, на різні його моменти, які вони є
унікальними.Я починав своє свідоме життя в
медицині. Я навіть дотепер пригадую свій перший
виклик на станції швидкої допомоги, де я працював,
потім було моє навчання в педінституті, згодом
навчання
в
семінарії,
я
став
неодруженим
священиком, працював на парафії... Дотепер я
пригадую свою парафію і час від часу її відвідую.
А де це було?
- Це було село Бистриця, біля селища Східниця
(Львівська область). Гарне чудесне село в горах.
Потім після священичого у мене було інше
покликання — монаше. В контексті монашого
покликання, я мав досвід служіння в Білорусі. Це
цілковито інша дійсність. Я служив білоруською
мовою, проповідь говорив на білоруській, часом
плавно
переходив
на
українську,
бо
були
україномовні парафіяни, і закінчував російською
мовою.Бог мене закликав у Сент-Кетерінс (Канада)
— це ще інше покликання в монашому житті — де я
служив на двох наших парафіях. Потім був ще досвід
настоятеля монастиря в Уневі, де я був ним 11 років
— це ще інше покликання. Згодом я й потрапив до
Львова.Я приїхав з села, нікого і нічого не знав, а у
Львові — поважна львівська інтелігенція, тому це ще
інше моє буття-покликання. А тепер також зовсім
інше...І за чим мені сумувати? За Львовом? За
Уневом? За Канадою?...Тому я намагаюся жити там,
де мене Всевишній поставив у конкретний момент
мого життя, і пробую якось зрозуміти, що те, що Він
мені дав — це Він дав мені в цей момент
найважливіше, те, що англійською мовою ми
говоримо present time. Present – також означає
дарунок, час, який мені Богом подарований, мій
унікальний час.Коли я буду сумувати, то потрібно
збирати речі і їхати в Україну. Всюди є плюси і
мінуси. Тому я маю глибоке переконання, що Бог дав
мені бути тут. Чому? Моє завдання це вже якось
відкрити і зрозуміти…………………………………………….

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

