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◊Неділя по Різдві . Глас 5. ◊

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

«У таїнстві Різдва Бог стає джерелом перемоги
над страхом людини», – Блаженніший Святослав
у день Різдва
Сучасна людина має чимало страхів, адже у світі
відбувається багато тривожних речей. Проте щоразу
Різдво дарує нам надію та радість, а також свідчення
того, що Бог завжди з нами!
І згодом додав: «У таїнстві Різдва Бог Творець і Спаситель
стає джерелом перемоги над страхом людини. Однак людина,
яка

боїться,

сповнюється

світлом

Божої

надії.

Господь

особисто приходить у кожен момент людського життя, коли
вона переживає страх і тривоги, і каже їй словами ангела:
«Не бійся! Я сповіщаю тобі велику радість».
На думку духовного лідера греко-католиків, кожного разу,
коли ми святкуємо Різдво, наш Спаситель знову і знову
входить

у

«печери»

сучасної

людини.

Зараз

люди

відзначають це свято у світі, сповненого страхів, бо ми
тривожимося перед обличчям жахливої дійсності, серед якої
доводиться нам жити. Ми не знаємо, що нас чекає навіть
цього року, проте «темряву страху сучасного людства саме
своєю присутністю воплочення новонароджений Спаситель
перетворює на свято, а страх – на радість».
Відтак проповідник нагадав про значення і силу колядок, які
лунали на вулицях міст і сіл ще за часів атеїстичного
радянського режиму. За його словами, колядування було
маніфестацією перемоги сили віри над тими, хто вважав, що
може

контролювати

навіть

людське

серце.

«Відкриймо

всепереможну силу радості різдвяної колядки!.... (ст. 2)

12 січня 2020 р.
Ап. Гал. 1, 11-19.
Єв. Мт. 2, 13-23.
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:

Ап. Tим. 2, 11-14;3, 4-7 Єв.Мт. 3,
13-17
6:30 – Утреня – 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

Свята

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

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
ЩЕДРИЙ ВЕЧІР

Будемо святкувати в суботу, 18 січня 2020 о
6-ій вечора.
Квитки на цілий стіл, або на індивідуальні
місця можна купити в парафіяльній залі, у
Тані Когут 416-231-2687, або в канцелярії

416-504-4774
.

Повідомляємо, що
у церковній залі
можна вирівняти членські внески ($40.),
відібрати конверти на 2020 р. і при цій
нагоді відібрати напис на шибу (зеленого
кольору) – це дозвіл на паркування на
парафіяльній площі і на вулицях біля парафії.
Написи будуть видаватися тільки членам
нашої парохії.

на “Джерело” — регабiлiтацiйний центр
Львовi.

у

 Українські Молодіжні Ансамблі під
мист. кер. Р. Ясінського влаштовують Різдвяний
Концерт в неділю 19 січня 2020 o год. 3:30 поп.
в Соборi Успення Пресвятої Богородиці, 3625
Cawthra Rd., Mississauga. В програмі участь
беруть: Юнацька Капеля Бандуристів ім. В.
Зелінської, Капеля Бандуристів Торонто (мист.
кер. Б. Мішалов). Квитки: 416-896-5808.
Колюмба
ім.
Андрія
 Лицарі
Шептицького і С.Т. Україна запрошують на
Маланку 2020 в суботу
25
січня
2020
в

Renaissance by the Creek, 3045 Southcreek Rd.,
Misssissauga. Kвитки: Iвaн (416-259-8932) ,
council@kofsheptytsky.com.

ЖЕРТВОДАВЦІ

Хор Веснівка і Чоловічий Камерний
Хор запрошують
на Різдвяний
Концерт сьогодні о год.
3:00 поп. в Islington United Church,
25 Burnhamthorpe Rd. (north of Dundas St.
West). На концерті
виступлять: Квартет NewEns з Львова і
сопрано Катя Хартова. Після концерту: кава і
солодке. Kвитки: при дверях, дзвонити
на числа: 416-763-2197,
416-246-9880, або nykola@vesnivka.com.
 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто
під мист. кер. Ігора Магеги запрошують на
унікальний РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ сьогодні
о год. 3:30 поп. в Humber Valley United Church,
76 Anglesey Blvd. (Islington & Anglesey). В
програмі: солісти славного гурту СоколиМарія Шалайкевич і Михайло Мацялко, Народні
Артисти України та також Артуро Разґоєв,
Сергій Данко, Сергій Стільмашенко, Інґа
Філіпова, Гануся Танчак. Квитки: $25. (416233-9700 Oлеся, 416-419-8278 Maрійка, $30.
при дверях, молодь до 16 років безплатно).
Зустріч з артистами і хористами після концерту
при каві і солодким. www.levadaorion.com.
 Церковний
хор
храму
iм.
св.
о. Миколая Чудотворця ласкаво просить усiх
парафiян та гостей на 14-тий рiчний концерт
урочистого вiдспiвування коляд. Концерт
вiдбудеться в суботу, 25-го сiчня 2020 р. пiсля
вечiрної Служби. Задум дириґентки, Жанни
Зiнченко, став рiчною традицiєю, i хористам
дуже приємно в рiздвяному часi зiйтися в
родинному колi нашої парафiї. Рiвночасно,
користаємо з нагоди допомогти дiтям в Українi.
При кавi присутнi зможуть зложити пожертви

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

Анонімно
Олесь Палчук
Ольга Гуль
Богдан і Христина Колос
Марія Кузан
Таня Когут
Володимир і Надія Луців
Станіслав і Марія Купибіда
Михайло Муринюк
Андрій Дзюбак
Ольга Михайлюк

ПО М И Н А Є М О
20 І
21 І
25 І
25 І
29 І
30 І

†

300
100.
200.
150.
100.
100.
300.
100.
100.
200.
200.

П О М Е Р Л ИХ

10:00 ранку бл. п. Михайла
Годчака 12р.)
6:00 веч.
бл. п. Андрія Сенціва
10:00 ранку бл. п. Демяна Торупку
(10р.)
5:00 поп.
бл. п. Василя Бончу
(45р.)
6:00 веч.
бл. п. Розалію (25р.) і
Василя (28р.) Барабаш
8:00 ранку
бл. п. Марію і Григорія
Реплянських

ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ
Упокоївся у Бозі бл. п. Мирослав Сенкусь (60р.).
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних.

(Закінчення)

Сьогодні

із

Патріаршого

серця

нашої

собору,

Церкви,

поділімося

із

цього

різдвяною

колядою з усіма, хто перебуває серед темряви
тривоги і ночі страху сучасного світу. Скеруймо
нашу

колядку

до

тих,

хто

перебуває

на

окупованих територіях, у Криму, до всіх наших
воїнів, які зараз колядують на передовій і,
можливо, відчувають, що не зброя, яку вони
тримають у руках, а саме сила Божої радості є
та,

яка

справді

стає

джерелом

надії

для

України!» – підкреслив Глава УГКЦ.
Крім того, Блаженніший Святослав згадав про
всіх людей, яким зараз сумно і важко з різних
причин, щоб Господь подарував їм радість і
надію, а

також привітав

усіх

вірян

із

цим

величним святом!
Варто

зауважити,

що

після

Богослужіння

Апостольський нунцій в Україні архиєпископ
Клаудіо Гуджеротті від імені Папи Франциска
привітав усіх зі святом і у своєму слові закликав
усіх людей плекати в собі сильну надію.

Департамент інформації УГКЦ

Глава УГКЦ: «Сурогатне материнство в
Україні – лихо, яке наше суспільство
ще не усвідомило»
Із
лихом
сурогатного
материнства
борються в усьому світі. І всі, хто хоче
купити собі дитину в Європі, на жаль, їдуть
сьогодні в Україну. Про це сказав Отець і
Глава Української Церкви Блаженніший
Святослав під час проповіді до вірних у
день
празника
Собору
Пресвятої
Богородиці та святого Йосифа Обручника.
Проповідник відзначив, що сьогодні, у другий
день Різдвяних свят, Христова Церква звертає
нашу увагу на дар родини. «Бо Господь Бог
створив людину як чоловіка і жінку. Саме Бог був
творцем людського подружжя. Подружжя,
родина, сім'я – як вірна плідна і нерозривна
єдність чоловіка і жінки – постала набагато
швидше, ніж народи, держави чи інші людські
спільноти. Тому ми називаємо сім'ю базовою
клітиною людського суспільства», – сказав
Блаженніший Святослав.
Нині ми споглядаємо ось цю Пресвяту родину, у
лоні якої народився наш Спаситель. «Ми дякуємо
Творцеві за дар Богоматеринства Пречистої Діви
Марії. Дякуємо за те, що вона була обрана як
Матір для нашого Спасителя. Дякуємо за

особливу роль в обставинах Різдва святого
Йосифа Обручника. Бо це до нього ангел уві сні
говорив і пояснював, що він має вчинити, як
через його опікунство виявилася ще одна риса
сім'ї. Сім'я – це оазис захисту гідності людського
життя», – пояснив проповідник.
Ми сьогодні читаємо і слухаємо, вів далі
Предстоятель, слово Євангелія, яке говорить, що
Пресвята
родина
захистила
життя
Божественного дитяти відразу після Його
народження. Бо одразу при народженні Христа
проявився хтось, хто хотів це життя забрати...
«В усі часи і в усіх народів, вважає Глава
Церкви, є сили, які чигають на життя дитятка. У
наших обставинах у нашій Україні теж таких сил,
на жаль, не бракує».
В останні роки, за його словами, з'явився один із
дуже тонких способів зневаги материнства,
української
матері,
зневаги
життя,
новонародженої дитини. «Мабуть, багато хто з
вас чув термін "сурогатне материнство", коли
через ті чи ті обставини українська жінка за
гроші змушена зачинати у своєму лоні нове
життя на продаж. Змушена торгувати своїм
материнством, змушена юридично підписати
таке зобов'язання, яке, де-факто, означає
рабство цієї жінки. З цим лихом борються в
усьому світі. І всі, хто хоче купити собі дитину в
європейських країнах, на жаль, їдуть сьогодні в
Україну», – наголосив Глава УГКЦ.
«Годі собі уявити драму тієї жінки, – просить
задуматися він, – яка мусить віддавати дитя,
котре вона виносила і народила. Годі уявити
драму дитини, яка відривається від своєї матері,
що зігрівала це дитятко своїм теплом і мусить
згідно з тим рабським контрактом бути проданою
в чужу сім'ю», – відзначає Предстоятель.
«Горе української матері, – вважає Глава
Церкви, – яка змушена торгувати своїм
материнством, наше суспільство ще вповні не
усвідомило». Тому сьогодні, святкуючи Різдво,
дякуючи нашому Богові за те, що Він народився
серед нас, дякуючи за дар української сім'ї,
дякуючи за дар материнства української жінки,
закликає Блаженніший Святослав, помолімося за
тих жінок, за тих дітей, помолімося за українську
сім'ю, яка завжди в найприкріших моментах
українського народу була надією на краще
майбутнє, бо в тій родині те майбутнє
зачиналося як нове людське життя, зачиналося
у співпраці з Богом Творцем, який є джерелом
усякого життя.
«Нехай новонароджений Спаситель допоможе
нам відкрити святість і гідність материнства,
святість і гідність родини, допоможе нам у нашій
державі все зробити, щоб жодна рука жодного
ірода не наважилася забрати життя дитяти, яке
Бог сьогодні дарує усім нам!» – побажав усім нам
Глава УГКЦ.
Департамент інформації УГКЦ
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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

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke

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

