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◊Неділя про Закхея. Глас 8. ◊

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 лютого 2020 р.

Ап. Тим. 4, 9-15
Єв. Лк. 19, 1-10.
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
На Аскольдовій могилі вшанували пам’ять Героїв
Крут
29 січня 2019 року у храмі Святого Миколая
Чудотворця УГКЦ, що на Аскольдовій могилі,
вшанували пам'ять Героїв Крут.
Спершу в храмі Святого Миколая Чудотворця було звершено
Божественну

Літургію.

Молитву

очолив

митрофорний

протоієрей Ігор Онишкевич, парох місцевої громади УГКЦ.
Участь

Богослужінні

взяли

представники

духовенства

Київської архиєпархії та чимало вірян. Звертаючись до
присутніх, о. Ігор звернув увагу, що крутянці були та
залишаються прикладом великих українців. «Ці юнаки,
дивлячись в обличчя смерті, ні на хвилину не завагалися
захищати нашу землю від ноги загарбника. Вони твердо та
непохитно стояли на оборонних пунктах та, як могли,
боролися

за

Незалежність

України.

Сьогодні

вони

перепоховані тут, на Аскольдовій могилі, а ми плекаємо
пам'ять про них», - зазначив протопресвітер Київський.
Після Божественної Літургії відбувся урочистий хід до могили
Героїв Крут, де відбулася церемонія покладання квітів. Відтак
було звершено заупокійну……………………(ст. 2)

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Наступна неділя:

Ап. Тим. 3, 10-15 Єв. Лк. 18, 10-14
6:30 – Утреня – Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – о. O.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
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 наступного місяця.
 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. Лекції будуть
проводитися в неділю після Святої Літургії о год. 9:30
ранку від 11:00-12:15 починаючи з 2 лютого.
Інформаційні листки і розклад знаходяться у
притворі церкви.
 YВАГА! 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 Анкастир:
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.
 Повідомляємо, що засідання ЛУКЖК,
відділу св. о. Миколая відбудеться сьогодні після
св. Літургії о год. 9:30 ранку у парохіяльному
будинку.
 Увага! Пригадуємо парафіянам, котрі
позичають
книжки
у
бібліотеці,
щоби
прочитавши їх віддавали.

 Ліґа Українців Канади запрошує на
доповідь в'язня сумління, Олега Сенцова, яка
відбудеться сьогодні о год. 6:00 вечора в Old
Mill Humber Room. Квитки можна придбати при
вході ($20/квиток). Дохід буде призначений на
Фонд "Приятелі Збройних Сил України" FUDF
Fund.
 В неділю 9 лютого, о год. 1:00 по полудні (після
Служби Божої) у соборі св. Покрови, 30 Leeds St.,
Toronto відбудеться ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ з
участю солістів гурту «СОКОЛИ», народних артистів
України
МАРІЇ
ШАЛАЙКЕВИЧ
і
МИХАЙЛА
МАЦЯЛКА, а також заслуженого артиста України,
співака, композитора ВОЛОДИМИРА
ВЕРМІНСЬКОГО та хорів «ЛЕВАДА», «ОРІОН»
(YMA) TORONTO (керівник і диригент Ігор
Магега).
Квитки при вході $20.00. Просимо

численно підтримати земляків з України i місцеві
колективи.
 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:the Rt. Honourable
Stephen Harper. Kвитки: $250., luc70.eventbrite.ca
,416-516-8223, 416-763-7002. Будуть видаватися
посвідки звільнення з податку за частину квитка.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай
Господь благословить і винагородить!

Хор Веснівка
Марія Гладун
(з нагоди хрещення сина Луки)
Аnдрій Дзюбак
Богдан Бартків
Володимир і Анна Покрищак
Орест Ковальський і Христина Желтвай
Володимир і Люба Оленич
Йосиф і Анастазія Шостак
Canada Helps
Стефан Чорний

600.
100.
100.
100.
180.
100.
100.
100.
268.83
300.

ПО М И Н А Є М О
†
П О М Е Р Л ИХ
4 ІІ
5:00 поп.
бл. п Йосифа Теплого (40р.)
8 ІІ
8:00 ранку бл. п. Григорія і Марію
Реплянських
8 ІІ 10:00 ранку бл. п. Ярослава і Семена
Медицьких і Ольгу і Петра Сохор
10 ІІ

6:00 веч.

бл. п. Богданну (4р.) і
Івана (7р.) Стефанюк

ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ
Упокоїлася у Бозі бл. п. Ірина Форсій (76р.). Душу
Покійної поручаємо молитвам наших вірних.
(Закінчення)
Панахиду за полеглими крутянцями.
Щоб вшанувати пам'ять відважних синів України
Героїв Крут, цього дня до Аскольдової могили
прибували представники різних державних
органів, зокрема Президент України Володимир
Зеленський. Як повідомили на сайті Президента
України, Глава держави поклав квіти до
пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві.
«Пам’ять полеглих Героїв ушанували хвилиною
мовчання. Пролунав Державний гімн України.
Воїни почесної варти відсалютували з особистої
зброї. Президент також поклав квіти до могил
учасників
антитерористичної
операції,
які
загинули на Сході України. Глава держави
відвідав церкву Святого Миколая на Аскольдовій
могилі», - ідеться в повідомлені.
Президент України зустрівся у храмі з о. Ігорем
Онишкевичем. На згадку про зустріч священник
подарував Главі Держави книжку «Аскольдова
могила».
Департ. інф. УГКЦ

Глава УГКЦ під час молитви за єдність
християн: «Є багато того, що нас
об'єднує – один Бог, одна віра, одне
хрещення»

«Милосердя об’єднує,
ближнім».

Блаженніший Святослав наприкінці Молебню

Папа Франциск хоче нам сьогодні сказати,
що Боже Слово – це невичерпний скарб
християнської єдності. Боже Слово каже
нам через уста апостола Павла: уже є
багато того, що нас об'єднує – один Бог,
одна віра, одне хрещення. Про це сказав
Отець
і
Глава
Української
ГрекоКатолицької
Церкви
Блаженніший
Святослав у храмі Святого Василія Великого
УГКЦ у Києві під час міжконфесійного
Молебню, який відбувся в рамках Тижня
молитов за єдність християн.
Головною темою роздумів і гаслом цьогорічного
Екуменічного

тижня

стали

слова

з

Діянь

апостолів: «Будьмо милосердні» (Ді. 28, 2), –
роздумував

над

(Драбинко),

якими

владика

митрополит

Вишневський,

Олександр

Переяславський

керуючий

і

Переяславсько-

Вишневською єпархією Православної Церкви
України.
«Будьмо милосердні, як Отець наш милосердний
є. На ці слова багато разів натрапляємо у
Святому Письмі і для нас, християн, вони є
особливо важливими і навіть програмними. Вони
звучать із вуст самого Спасителя як заклик до
богоуподібнення», – сказав владика Олександр.
Він відзначив, що церковна Україна сьогодні
розділена. «Ми плекаємо власні ідентичності,
які, на жаль, часто формуються за конфесійною,
а не євангельською ознакою. І це сумно, бо
віддаючи́
втрачаємо

перевагу другорядному, ми
себе

як

християни»,

–

часом
сказав

проповідник.
За його словами, людська особистість може
відбутися

лише

у

стані

спілкування,

через

жертовну відкритість Богові та іншим людям.
«Існувати

у

відкритості

та

русі

до

іншої

особистості. У цьому і полягає головний меседж
Папи

Франциска.

Він

закликає

нас

– наголошує владика

Олександр. – Воно об’єднує нас з Богом та

наново

відкрити євангельську любов та милосердя.
Закликає нас побачити в іншій людині, – часто
людині іншої культури та поглядів, – нашого
ближнього, тобто людину, якій потрібна наші

подякував Господу Богу, що вливає у наші серця
необхідність та невідворотність християнської
єдності, за те, що в цей вечір послав нам свого
Святого Духа, учителя молитви, Святого Духа,
який і є духом єдності у любові і милосерді.
«Цю неділю, яка вінчає у Вселенській Церкві
Тиждень молитов за єдність християн, Святіший
Отець Франциск уперше проголосив як Неділю
Божого Слова. Папа хоче нам сьогодні сказати,
що

Боже

Слово

–

це

невичерпний

християнської єдності. Незалежно від конфесії,
усі християни читають і слухають те саме Боже
Слово. Для всіх нас тут зібраних Святе Писання,
Біблія, є джерелом нашої віри. Є простором
спілкування з Богом», – відзначив Предстоятель.
Глава

УГКЦ

подякував

владиці

•
•

Олександру

(Драбинку), який цього вечора промовив Боже
Слово. Також попросив передати Предстоятелю
Православної Церкви України Епіфанію слова
вдячності за те, що Синод ПЦУ встановив відділ
зовнішніх церковних відносин і що ця нова
Церква народжується у відкритості до співбратів
інших християнських спільнот.
Подякував

також

Церквита

та

братам

Римо-Католицької

представникові

Вірменської

Апостольської Церкви. «Разом ми покликані
свідчити оту діяльну християнську любов», –
додав Блаженніший Святослав. Глава Церкви
висловив

вдячність

за

широку

присутність

братів-протестантів .
«І ми вперше маємо між нами представника
цікавої спільноти місіанських євреїв. Завтра весь
світ

вшановуватиме

жертв

Голокосту,

75-ті

роковини звільнення Аушвіцу – концтабору, де
загинуло

дуже

єврейського
монахів,

народу,

монахинь

багато
а

також
різних

представників
священників,
народів

національностей», – сказав Предстоятель.
Департамент інформації УГКЦ

співчуття та поміч», – зауважив він.
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

скарб

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

та

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

