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◊Неділя 4-тa Великого Посту. 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

Блаженніший Святослав запевнив уряд України в
готовності УГКЦ «підставити своє плече» в
боротьбі з коронавірусною загрозою
26 березня 2020 року у приміщені Будинку Уряду
України відбулася зустріч Отця і Глави Української
Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава з
Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Під час зустрічі Прем’єр-міністр України подякував Главі УГКЦ
за глибоке розуміння ситуації та конкретні важливі рішення
на підтримку урядових ініціатив, спрямованих на мінімізацію
шкоди, яку здатна завдати нашій державі ця пандемія.
Блаженніший Святослав поінформував Главу Уряду про
заходи, які

вже здійснено в контексті

готовність

послужити

нашому

його заяви про

народові.

Зокрема,

29 березня 2020 р.

Ап. Євр. 6, 13-20.
Єв. Mр. 9, 17-31.
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. Євр.9, 11-14. Єв. Мр. 10, 32-45.
8:00 – Утреня –
9:30 – Св. Літургія –
7:00в. – Вел. Вечірня –

поінформував про створення координаційного центру для
узгодження дій митрополій, єпархій та екзархатів Церкви та
перегляд тих можливостей, які Церква вже може відкрити для
потреб медичної служби, щоб рятувати людей, а саме:
реколекційні

та

реабілітаційні

центи,

душпастирські

осередки, навчально-виховні інституції та інше майно.
Було підкреслено, що Церква вже служить суспільству силами
медичних капеланів та волонтерів і готова це служіння
належним чином розвивати та координувати відповідно до
нових обставин. Для налагодження цього служіння, зокрема
у зв’язку із специфікою емідемічної ситуації, для церковних
спільнот є дуже важливою співпраця з органами державної
влади

та

санітарно-епідеміологічними

службами

правильного розуміння потреб і засобів відповіді на них.
……..( ст. 2…………)

для

Свята

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

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок
2 березня. Щонеділі під час Великого

Посту служать Великопосну Вечірню
о год. 7:00 вечора. Пригадуємо нашим
парохіянам, щоб подавати імена померлих до
пом'яників на Парастас-Сорокоусти,
який
служитать в п’ятницю.
Пригадуємо
нашим
парохіянам
не
замовляти Божественні Літургії св. Йоана
Золотоустого в середу і п'ятницю в часі
посту, з огляду на те, що в тих днях, згідно з
нашим Східним обрядом, служать Літургію
Ранішoсвячених Дарів о год. 6:00 вечора.

Реколекції відкликані з огляду на
поширення короновірусу.

ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай
Господь благословить і винагородить!

150.
2000.
100.
200.

Юрій Мусій і Віра Гомонко

Андрій Дзюбак
Марія Кузан
Володимир і Анна Покрищак
ПО М И Н А Є М О
11

11

ІV

ІV

†

П О М Е Р Л ИХ

9:00 ранку

бл. п. Наталію і
Петра Гоцко
1:00 поп. бл. п. Богдана Лижника

(Закінчення)
Предстоятель УГКЦ подякував державній владі за
довіру

до

релігійного

середовища,

яка

проявилася у відсутності заборони відкривати
ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!
Великопосні
богослуження
транслюються
живим
ефіром на веб сторінці нашої парохії
www.saintnicholas.ca
Неділя 29 березня:
Утреня – 8:00 ранку
Божественна Літургія Вас. Вел. – 9:30 ранку
Великопосна Вечірня- 6:00 веч.
 Загальні Збори нашої СвятоМиколаївської парохії відложені з огляду на
поширення короновірусу!



Загальні Збори відділу ЛУКЖК ,
відділ св. о. Миколая відложені з огляду на
поширення короновірусу.
 Недільна кава і гарячі обіди
заходом ЛУКЖК відложені на неозначений час з
огляду на поширення короновірусу.
 Загальні Збори БУКК, відділ св. о.
Миколая відложені з огляду на поширення
короновірусу.

 Єпархіяльні Тихі Реколекції 2020 для

храми

для

молитви.

Архиєрей

при

цьому

зазначив, що ми добре розуміємо необхідність
дотримання всіх санітарних приписів. Зокрема,
він

поінформував

Прем’єр-міністра,

що

вже

видав поради, як у час пандемії Covid-19 служити
страсні й пасхальні богослужіння.
У відповідь на цю інформацію Глава Уряду
подякував

за

такі

конкретні

католицької релігійної

кроки

греко-

спільноти, зокрема

за

розумне вирішення проблематики святкування
пасхальних свят в умовах пандемії, що було
викликом й для державної влади. Він також
наголосив

на

потребі

постійної

комунікації

представників державної влади та духовенства
задля узгодження спільних кроків та кращого
розуміння поточних завдань і взаємодії.
На завершення зустрічі Блаженніший Святослав
наголосив, що для релігійної спільноти, особливо
в цей складний час, важливо мати постійну
комунікацію

та

партнерські

відносини

з

Жінок на Горі Марії
в Анкастер, 437 Wilson
St. відкликані з огляду на поширення короновірусу.

державними інституціями. Бо тільки спільними

заходом
Коса
Колектив
 Гаївки
відкликані з огляду на поширення короновірусу.

суспільства,

 ІКОНИ - ВІКНО ДО НЕБА - 75 ікон
Павла Лопати: відкриття і виставка відложені на
неозначений час з огляду на поширення
короновірусу.

виклику сьогодення, гідно винісши його тягар.

 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний
Хор - Концерт вшанування 180 річниці видання
Кобзаря відложений на неозначений час з огляду
на поширення короновірусу.

зусиллями і державної влади, і громадянського
частиною

якого

є

й

релігійна

спільнота, можна протистояти цьому важкому
Для цього Українська Греко-Католицька Церква
готова «підставити своє плече».

Департамент інформації УГКЦ

«Отче наш, що єси на небесах, нехай
Твоє милосердя огорне Україну», –
Блаженніший Святослав під час
молитви з Папою Франциском

молитви здійснювало «Живе телебачення».
«Папа пригадав, що сьогодні за григоріанським
календарем є свято Благовіщення, свято, коли

Сьогодні, 25 березня, о 13.00 за київським
часом,
християни
всього
світу,
відгукнувшись на запрошення Святішого
Отця, єдналися із ним в молитві «Отче
наш». До спільної екуменічної вселенської
молитви
за
припинення
пандемії
коронавірусу долучився і Блаженніший
Святослав із вірними Української ГрекоКатолицької Церкви.

людство святкує момент втілення Божого Сина,
коли на слово "так" Марії Боже Слово стало
тілом, Бог став людиною, – підкреслив після
молитви Предстоятель УГКЦ і додав: – Тому в
цей момент людство, збагачене силою Слова
Божого, звертається в тій молитві єдиним серцем
і єдиними устами разом з Божим Сином до
Небесного Отця, прохаючи милосердя Божого
для

всього

людства».

Блаженніший Святослав подякував усім тим, які
долучилися сьогодні до цієї молитви із Святішим
Отцем.

Він

підкреслив,

що

ця

молитва

є

екуменічною, адже «немає такого християнина,
який би не молився "Отче наш"».
Отець і

Глава УГКЦ

проголосила
молитви

і

цей
посту

пригадав,

день,

25

за Україну.

що

ВРЦіРО

березня,

Днем

«Сьогодні

всі

українці, які живуть в Україні і розсіяні по всьому
світі, молилися разом як єдині діти до Небесного
Отця»,
Папа Франциск розпочав пряму трансляцію, яка
велася

з

його

робочого

кабінету

в

Апостольському палаці, такими словами: «Як
сповнені довіри діти, звертаємося до Отця. Ми це
робимо кожного дня, неодноразово протягом
дня, але в цю хвилину хочемо випрошувати
милосердя для людства, що переживає суворе
випробування пандемією коронавірусу. Робимо
це разом, християни кожної Церкви та спільноти,
кожної

традиції,

кожного

віку,

мови

та

національності. Молімося за хворих і за їхні
родини,

за

медпрацівників

і

тих,

хто

їм

допомагає, за владу, органи правопорядку та
волонтерів,

за

священнослужителів

наших

спільнот».
Опісля Святіший Отець промовив «Отче наш»
латинською мовою. У цей же час у Патріаршому

–

сказав

Блаженніший

молитви, яку завершив такими словами: «Отче
наш, помилуй Україну, помилуй її дітей, врятуй
від хвороби і смерті, відверни від нас це лихо,
яке наступає. Отче наш, що єси на небесах,
нехай Твоє милосердя огорне Україну. Боже,
рятуй нашу землю! Амінь».
Нагадуємо,

що

у

п'ятницю, 27

березня, Святіший Отець проведе надзвичайну
молитву із благословенням «Urbi et Orbi» (Місту
і світу). Зазвичай така молитва відбувається
лише під час свят Великодня і Різдва. Молитва
розпочнеться о 19.00 за київським (о 18.00 за
римським)

часом.

Спільне

«Живого ТБ» в мережі YouTube або сторінці
«Живого ТБ» у Facebook.
Департамент інформації УГКЦ

із Папою єднався Блаженніший Святослав із
гроном духовенства та мирян. Пряму трансляцію

•
•

моління

транслюватиме «Живе телебачення» на каналі

соборі Воскресіння Христового в Києві у молитві

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

наприкінці

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

