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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

«Радянський Союз — суцільний простір людських
страждань і гонінь на Церкву», — Блаженніший
Святослав
Про це Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви
сказав в інтерв’ю для католицької газети «Кредо» у
Казахстані.
Блаженнішого Святослава запитали про дві важливі постаті,
пов’язані з історією підпільної Церкви у Казахстані: єпископа
Олександра Хіру та сьогодні уже блаженного о. Олексія
Зарицького. Відповідаючи на запитання про емоції, з якими
він перебував у Караганді в храмі Святого Йосифа Обручника,
Глава УГКЦ розповів, що у Казахстані греко-католицький
єпископ Олександр Хіра і священник Олексій Зарицький,
ставши в’язнями Карлагу (виправно-трудовий табір. – Авт.),
розпочали служити таким самим, як і вони, в’язням цього
страшного табору.
«Їм доводилося служити у латинському обряді. Під час
переслідування структури Церкви нищаться і приналежність
до обряду стає відносною. Проте традиції зберігаються ще
краще, ніж у період свободи. У підпіллі ми особливо свідомі,
що добро потрібно робити людям незалежно від їх
національності чи обряду. Владика Олександр Хіра є тим,
через кого поширювалося добро на землях Казахстану», —
підкреслив Глава УКГЦ.
Блаженніший Святослав зазначив, що всередині Радянського
Союзу не було кордонів, і тому Караганда мала важливе
значення для всієї підпільної Церкви. Тут підпільно
висвячували єпископів і священників із Західної України, які
для служіння роз’їжджалися по всьому Радянському Союзі.
«Україна, Росія, Казахстан, Середня Азія, Сибір, Далекий Схід
– це був єдиний простір людських страждань і гонінь на
Церкву»,
—
вважає
Предстоятель
УГКЦ.
Особливо Блаженніший Святослав відзначив храм Святого
Обручника Йосифа в Караганді, в якому греко-католицькі
священники в перші роки після свячень мали змогу відкрито
служити Літургію у візантійському обряді і у східних (ст. 3)

16 лютого 2020 р.
Ап. Кор. 6, 12-20.
Єв. Лк. 15, 11-32.
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.Кор. 8, 8-9,2. Єв. Мт. 25, 31-46.
6:30 – Утреня – Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – о. О. Лящук
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай
6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай

Свята

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

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
ПАРОХІЯЛЬНИЙ СОБОРЧИК у підготовці
до реґіонального єпархіяльного
соборчика відбудеться у нашій парохії
1 березня о год. 1:00 поп. Парохіяльний
соборчик триватиме від 1:00 - 4:00 поп.
Просимо наших парохіян взяти численну
участь у цій важливій церковній події!!

Вирівняти членські внески ($40.), відібрати
конверти на 2020 р. і при цій нагоді відібрати
напис на шибу (зеленого кольору) - можна
буде полагодити ці справи У ПАРОХІЯЛЬНІЙ
КАНЦЕЛЯРІЇ.
Посвідки звільнення з податку будуть розіслані
почтою в місяці лютому.

 Загальні Збори нашої СвятоМиколаївської парохії проводитимуться в
неділю 22 березня 2020 о год. 1:00 поп. у
парохіяльній залі. Просимо до численної участи!
 ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО СВЯТОГО
ПРИЧАСТЯ: лекції для дітей, які не є учнями
цілоденної школи Патріярха Йосифа Сліпого, а які
хочуть приступити до Першого Святого Причастя з
учнями школи повинні звертатися до п-і Наталі
Штурин за чис. тел. 416-951-3030.
Інформаційні листки і розклад знаходяться у
притворі церкви.
 УВАГА! Єпархіяльні підготовчі курси
до подружжя проходитимуть 7 березня від 8:00
ранку до 5:30 поп. в церкві св. Йосифа, 300 River Oaks
Blvd. East, Oakville. За реєстраційними анкетами
звертатися на:
admin@sjucc.ca.
 Лицарі Колумба ім. Слуги Божого
Андрея Шептицького запрошують мужчин на
англомовні реколекції,які відбудуться в
Анкастер: 21-23 лютого. Реколектант:
о. Антон Шимихальський. Зацікавлених просимо
зголошуватися до Володимира Денишина на чис.
тел. 905-275-6199 або wdenyszyn@yahoo.com. Ціна
$175.
 В честь Владики Емерита Стефана
Хміляра запрошують на молебень вдячности і
бенкет в неділю 8 березня 2020 в церкві Успення
Пресвятої Богородиці:молебень о год. 4:00 поп.,
бенкет о год.5:00 поп. Квитки: $100., канцелярія
905-279-9387, office@stmaryscawthra.com.
 Спілка Української Молоді в Канаді
запрошує на бенкет і забаву з нагоди 95 ліття
створення СУМ в суботу 29 лютого о год. 6:00 веч.
в культурному центрі ім. Тараса Шевченка,
482 Horner Ave. Kвитки:416-537-2007,
www.cym.org/ca.
 Увага! Пригадуємо парафіянам, котрі
позичають
книжки
у
бібліотеці,
щоби
прочитавши їх віддавали.

 В місяці січні відправили поминальну
Святу Літургію з панахидою за упокій душі Василя
Михайлюка. Вічна Йому Пам’ять!
 ДІЯСПОРА ПАМ’ЯТАЄ ! УкраїнськоКанадський Дослідчо-Документаційний Центр
запрошує на
виставку
пам’ятників
жертвам
Голодомору у світі за адресою 620 Spadina. Виставка
приватиме від
понеділка до п’ятниці.

 БЕНКЕТ
З
нагоди:
70-ЛІТТЯ
ЛІҐИ
УКРАЇНЦІВ КАНАДИ, 65-ЛІТТЯ ЛІҐИ УКРАЇНОК
КАНАДИ та 70-ЛІТТЯ ГОМОНУ УКРАЇНИ –
відбудеться в суботу 22 лютого 2020 о год. 6:00 веч.
в Old Mill Toronto, 20 Old Mill Rd., Brule Ballrooms.
Головний гість і доповідач:Тhe Rt. Honourable
Stephen Harper. Kвитки: $250., luc70.eventbrite.ca
416-516-8223, 416-763-7002. Будуть видаватися
посвідки звільнення з податку за частину квитка.

 З нагоди 75-ліття Комітету Українок
Канади запрошуємо українську громаду на
урочистий Ювілейний
Бенкет
та
Вечір
Вшанування Українських Героїнь в суботу,
14 березня 2020р. в бенкетному залі «Княжий
Двір», 15 Canmotor Ave.,Toronto.о год. 5:00
поп. коктейль, о год. 6:00в. вечеря.
Головний доповідач: ГАННА ГОПКО — одна із
провідних жінок в українській та міжнародній
політиці. Урочистий вечір відбудеться за участю
почесних гостей і включатиме культурномистецьку програму вшанування українських
героїнь та довголітніх жінок-діячів української
громади. Частина доходу призначена на Перший
Український Жіночий Ветеранський Простір
"ReHub" для лікування українських
ветеранок. Квитки: $60 від особи. Квитки:
«Буква», 99 Six Point Rd, 416-236-5890 або
звертатися до Ірени Гливи (647)4016985, Марусі Костів (416) 316-7079.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну
Господь благословить і

подяку.
Нехай
винагородить!

Володимир і Люба Оленич
100.
Орест Ковальський і Христина Желтвай
100.
Богдан і Христина Ковалик
200.
Люба Осмак
100.
Христина Вінтоняк
200.
(в пам’ять батьків Любові(31р.) і Дмитра(52р.)
Марта Горбань
100.
ПО М И Н А Є М О
17

ІІ

17 ІІ
18
21
21
22
29

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

†

П О М Е Р Л ИХ

10:00 ранку бл. п. Андрія Барабаша
(40д.)
1:00 поп.
бл. п. Мирослава Сенкуся
(40д.)
7:00 веч.
бл. п. Михайла Форися (15р.)
8:00 ранку бл. п. Андрія Сенціва
6:00 веч.
бл. п. Марту Левицьку (2р.)
9:00 ранку бл. п. Євгенія Лящука (1р.)
9:00 ранку
бл. п. Петра і Софію Шлярп

ризах. «Саме тому храм Святого Йосифа був і є
надзвичайно важливим для нашої Української
Греко-Католицької Церкви. Сьогодні я приїхав
сюди, щоб молитися Літургію у храмі, в якому
молилися наші священники, мої попередники, в
якому молилися наші блаженні священники і
єпископи. Я приїхав, щоб молитися біля могили
єпископа Олександра Хіри, процес беатифікації
якого нещодавно розпочався. Молімося про його
успішне завершення», — закликав він.
Під час розмови Глава УГКЦ поділився особистим
спогадом з дитинства: «Родина блаженного
Олексія Зарицького товаришувала з моїми
бабцею і дідусем. Пригадую, як його рідний брат
практично щодня приходив до нас в гості, як він
читав вірші Шевченка — напам'ять декламував
«Кобзар». Я завжди ним захоплювався. Після
ув’язнення о. Зарицький жив у домі моїх дідуся і
бабусі. Там він підпільно служив Літургії. Мій
дідусь був кравцем. Він розповідав, що шив рясу
і священниче облачення для о. Олексія».
Блаженніший
Святослав
наголосив
на
важливості особи блаженного о. Олексія
Зарицького для підпільної Церкви і його
особистого життя. «Присутність о. Зарицького
була важливою для нас з багатьох причин. Поперше, у нас не було своїх священників і ми не
знали, чи взагалі житиме наша Церква. Подруге, о. Олексій нам пояснював, як виглядає
структура підпільної Церкви. Розповідав про
Йосифа Сліпого, котрий перед своїм від’їздом до
Риму, точніше перед своїм вигнанням з
Радянського Союзу, призначив наступників і
делегував їм свої митрополичі обов’язки. Сам о.
Олексій Зарицький мав обов’язок душпастирства
у Казахстані і Середній Азії».
«Саме духовній дружбі моєї родини з отцем
Зарицьким і розповідям бабусі й дідуся я
завдячую своїм покликанням», — підсумував
Глава УГКЦ.
Як ми повідомляли, 14 – 16 грудня 2019 року
Блаженніший Святослав перебував у Казахстані
з душпастирським візитом. Головна мета візиту
Глави УГКЦ до Казахстану – участь в інтронізації
апостольського адміністратора для католиків
візантійського
обряду
в
Казахстані
та
Центральній Азії о. Василя Говери, яка відбулася
15 грудня.
Департамент інформації УГКЦ

ПРАЗНИК «ТРЬОХ СВЯТИХ»
ВІДЗНАЧАЮТЬ 12 ЛЮТОГО ЗА
ЮЛІАНСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ

День пам’яті трьох єрархів та вчителів Східної
Церкви відзначають 12 лютого за Юліанським
календарем. У народі цей празник називають ще
«Трьох Святих»: св. Василія Великого, св. Григорія
Богослова, св. Івана Золотоустого.
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

У богослужіннях усі вони
називаються рівноапостольними, cтовпами Церкви
та вчителями вселенної. Як пише у книзі «Пізнай
свій обряд» о. Юліан Катрій, празник трьох
Святителів належить до найновіших празників
Грецької Церкви. Поштовхом до встановлення
цього празника була велика суперечка у другій
половині XI ст. про те, хто з них трьох є більш
цінний для Церкви. Одні вище ставили святого
Василія Великого, інші — святого Григорія
Богослова, а ще інші — святого
Йоана
Золотоустого.
Прихильники
святого
Василія
звались василіяни, святого Григорія — григоріяни,
а святого Йоана — йоаніти.
Цю суперечку розв'язали самі Святителі. Вони
спочатку кожен зокрема, а потім усі троє з'явилися
Йоанові — єпископові міста Евхаїти, який
відзначався мудрістю, знанням, чеснотами, і
сказали: «Ми, як бачиш, одне в Бога й нічого нема
в нас спірного, а кожний з нас у своєму часі, окремо
натхнений Божим Духом навчав, що було потрібно
для спасіння людей. То ж нема між нами ні
першого, ні другого, але як назвеш одного, то за
ним ідуть два інші. Встань, отже, і накажи тим, що
через нас сваряться, щоб не ділилися, бо як за
життя, так і після смерті, нашим намаганням є всі
сторони світу зводити до миру і єдності. Установи,
отже, святкування нашої пам'яти в одному дні так,
як ми одне в Бога, а ми будемо помагати для
спасіння тим, що святкуватимуть нашу пам'ять».
Єпископ Йоан зробив, як йому доручили Святителі.
А через те, що Церква вже святкувала в січні
пам'ять кожного з них зокрема, то він 1076 року
призначив їх спільний празник 30 січня (за
юліянським стилем — 12 лютого). Крім того, на їхню
честь єпископ склав проповідь, уклав тропарі,
канони і стихири. Наші літописи 1076 року
згадують про встановлення цього празника в
Греції.
Богослужба празника оспівує і прославляє трьох
Святителів за їхню гарячу любов до Бога і
ближнього, непохитну віру, значення для Церкви,
світлі чесноти, Божу мудрість та заступництво.

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

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

