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◊Неділя 1-ша Великого Посту. Православ’я 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

Блаженніший Святослав: «Людина покликана
бути іконою Творця, управителькою створеного
світу, щоби забезпечити його гармонійний
розвиток»
У Києві 27 лютого 2020 року пройшли Всеукраїнська
науково-практична
конференція
з
міжнародною
участю на тему «Виховання духовності особистості у
контексті реалізації цілей сталого розвитку України».
До

учасників

конференції

вітального

листа

написав

Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ.
«Ви ставите перед собою благородну мету, — зауважив він,
— обговорити досягнення цілей сталого розвитку в контексті
українського суспільства. Аналіз, який бажаєте здійснити,
пов’язуєте з важливими темами духовності та екологічного
спрямування в освіті та вихованні. Ваша подія важлива також
з огляду на процеси реформ, які запроваджуються у різних
сферах життя і діяльності нашої країни, зокрема в освіті. Саме
цінності добра, краси та істини зможуть спрямувати хід

8 березня 2020 р.

Ап. Євр. 11, 24-26;32-12,2.
Єв. Йо. 1, 43-51.
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. 1, 10-2, 3. Єв. Мр. 2, 1-12.
6:30 – Утреня – Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – о. О. Качур
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай
11:30 – Св. Літургія – о. O. Лящук
6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай
7:00в. – Вел. Вечірня -о. Р. Лобай

реформ у конструктивний та плідний напрям. Сподіваюся, що
цьому сприятиме ваша наукова робота».
Також Глава УГКЦ зазначив: «Господь Бог створив людину як
вінець свого творіння. У своїй творчості вона покликана бути
іконою

Творця,

управителькою

створеного

світу,

щоби

забезпечити його гармонійний розвиток. Не саме існування
людей і кількість населення на Землі, а спосіб життя і
хижацький

вигляд

сучасної

цивілізації

робить

людину

причиною і водночас жертвою сучасної екологічної кризи, що
набуває глобальних масштабів». Предстоятель УГКЦ побажав
учасникам конференції щедрих плодів взаємообміну ідеями та
доречними підходами і практиками. «Нехай ваші (ст. 3….)

Свята

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

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
ВЕЛИКИЙ
ПІСТ
2 березня.

почався

в

понеділок

Щонеділі під час Великого Посту служать
Великопосну Вечірню о год. 7:00 вечора.
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб подавати
імена померлих до пом'яників на ПарастасСорокоусти,
який почали служити в п’ятницю
6 березня.
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. В
п’ятницю також служать Парастас-Сорокоусти
після літургії.
 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.
 БУКК, відділ св. о. Миколая проводитиме
Загальні Збори в середу 25 березня о год. 7:30 веч. у
парохіяльному
будинку.
Присутність
членів
обов’язкова!
 В честь Владики Емерита Стефана
Хміляра запрошують на молебень вдячности і
бенкет, який відбувається сьогодні в церкві
Успення Пресвятої Богородиці: молебень о год. 4:00
поп., бенкет о год. 5:00 поп. Квитки: $100.
 Запрошуємо наших парафіян на доповідь
нашого душпастира о. Олександра Лящука Codex
Canonum Ecclesiae Ucrainiae, яка відбудеться у
вівторок 10 березня 2020 від год. 5:15 поп. – 6:30
веч. в
 Інституті Шептицького, Windle House, 5
Elmsley Place, University of St. Michael’s College
Campus. Вступ безплатний.

 Єпархіяльна Управа ЛУКЖК
запрошує на Тихі Реколекції 2020 для Жінок на
Горі Марії
в Анкастер,
437
Wilson
St.:
Україномовні реколекції проходитимуть 3, 4, 5 квітня,
проповідник- о. Петро Шумелда, церква св.
Димитрія, Торонто.
Англомовні реколекції проходитимуть 27, 28, 29
березня, проповідник –
о. мітрат Антон
Шимихальський, Ст.
Кетеринс.
За інформаціями: телефонуйте 905-664-6743 (Надя
Дусановська), ndusanowsky@hotmail.com.
 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 культурно-мистецьку
програму. 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)401-6985, Марусі Костів
(416) 316-7079.
 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор
запрошують на концерт вшанування 180-ої
річниці видання Кобзаря Тараса Шевченка в
неділю, 29 березня 2020 р. о год. 3:00 поп. в All
Saints Anglican Church, 2850 Bloor Street West
(Bloor and Prince Edward). В програмі: сопрано
Катя Хартова і Юрій Григораш з Львова. Вступне
слово виголосить проф. Максим Тарнавський.
Kвитки:416-763-2197
або
416-246-9880,
nykola@vesnivka.com.
 ПОДЯКА:
Слава Ісусу Христу!
Оцим листом складаю свою щиросердечну подяку
Голові ЛУКЖ церкви св. о. Миколая - пані Вірі
Гомонко, яка зорганізувала членкинь і разом з
ними прийшла привітати мене в день моїх уродин
- 20 лютого, і зробили мені таку приємну
несподіванку. Після моєї, майже двомісячної
хвороби, ці відвідини із квітами і солодощами,
послужили мені за найкращу медицину в моєму,
вже далеко не молодому, віці. Дякую моїм дорогим
посестрам, які змогли бути в цей день зі мною, як
рівно ж і всім десятьом іншим членкиням, які
зложили свої підписи на привітальній карточці з
нагоди мого Дня Народження. Нехай Господь
поблагословить вас ! Ще раз сердечно дякую всім!
Євгенія Піцюра - Швець.
МНОГАЯ ЛІТА !
Нововінчаним Віллям Роман і Юлії Сидоренко
бажаємо мирного подружнього життя на Многії
і Благії Літа!
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай
Господь благословить і винагородить!

Mирослав Чорний
Володимир і Люба Оленич
о. Александер і добр. Олена Лящук
Александра Ґула
(в пам’ять сина Андрія і мужа Стефана)
Галина Перун і Мартин Чепесюк
Володимир і Надія Луців
Люба Ройко
Анна Шлярп
(в пам’ять родичів Софії і Петра)
Ontario Power Generation
Галина і Ігор Магега

100.
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150.
200.

100.
200.
5000.
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ПО М И Н А Є М О

9
14
21

†

П О М Е Р Л ИХ

ІІІ 6:00 веч.
бл. п-. Ольгу Тарапацьку (8р.)
ІІІ 10:00 ранку бл. п. Марію Мельник (1р.)
ІІІ 10:00 ранку бл. п. Наталію і Йосифа (10р)
Стасина
28 ІІІ 10:00 ранку бл. п. Богдана Ґулу

В’ячеслав Бігун в останній рік життя Блаженнішого.
Повна назва фільму – «Дума про життя (після
смерті)», про життя і служіння Блаженнішого, його
роздуми про сенс життя і прагнення свободи, про
жертовність, любов і безсмертя. Підзаголовок до

(Закінчення)
пропозиції та резолюція стануть корисними
орієнтирами
в
забезпеченні
на
основі
демократичних засад прав та свобод і гідного
життя всіх громадян України як Божих дітей», —
написав Блаженніший Святослав.
До
слова,
учасниками
конференції
є
представники закладів освіти і наукових
установ, органів влади, релігійних і громадських
організацій, ЗМІ.
Організатори:
Міністерство
енергетики
та
захисту довкілля України, Національна академія
педагогічних наук України, Державна екологічна
академія післядипломної освіти та управління та
Громадська рада з питань співпраці з церквами
та релігійними організаціями при Міністерстві
освіти і науки України.

фільму – «453 слова мудрості про життя загалом і

"Дума про життя". Вечір пам’яті
Блаженнішого Любомира Гузара

зло» – так окреслила це Галина Бабій.

Напередодн, у студії «Воскресіння. Живе радіо»
ведуча Галина Бабій говорила про цю подію із
Марією Мельникович – координатором спільноти
організатором

заходу.
«За свого життя Любомир Гузар змінював життя
інших людей, і після свого відходу до вічності
продовжує це робити. Адже смерть не є фіналом.
Блаженніший Любомир нас навчав, що смерть – це
далеко не кінець, це перехід… І приклад цього
особливого переходу ми споглядаємо у Воскресінні
нашого

Ісуса

Христа…»

-

презентуємо на знак вдячності за його життя і як
данину його пам'яті…»
В’ячеслав Бігун – юрист-правозахисник, журналіст,
автор документальних фільмів – зокрема, «Серце
мами Гонгадзе» (2017) та «Сильні духом» (2018)
про в’язнів Кремля. У фільмі про Любомира Гузара
– фільмі про любов, присутня тема боротьби за цю
любов, жертовність в її ім'я. «Любов'ю побороти
Допрем’єрний показ фільму вже відбувся минулої
що

на

прохання

людина, яка належить не лише УГКЦ, це моральний
аторитет всієї нації. Саме тому Галина Бабій звертає
увагу

на

великий

медійний

проєкт

до

дня

народження Блаженнішого Любомира на радіо
«Новоє время».
Спільнота

«Покоління

Любомира»

постійно

викладає на своїй сторінці у Фейсбуку цитати
Блаженнішого, його роздуми на різні теми з різних
питань. Там же можна переглянути шестисерійний
документальний фільм «Любомир. Бути людиною»
від ЖивогоТБ.
Додаткова

інформація

про

життя…» тут.

говорив

Цей фільм-есе народився із десятихвилинного
запису роздумів Любомира Гузара, який зробив

•
•

можливо

При цьому важливо розуміти, що Любомир Гузар –

Блаженніший Святослав.

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

громад

27 лютого.

Також планується пряма трансляція на ЖивомуТБ.

Господа

людей. А це – лише десять хвилин із ним, які ми

громада УГКЦ з Вінниччини, де показ відбудеться

слова душпастирів та виступу Патріаршого хору.

є

які він залишив по собі і які надихають інших

організувати покази по всій Україні – як це зробила

Вечір пам’яті розпочнеться о 19:00 з панахиди,

яка

записів з його роздумами, багато мудрості і світла,

каже,

Києві, відбудеться допрем’єрний показ
документального фільму «Дума про
життя» режисера В’ячеслава Бігуна.

Любомира»,

Блаженнішого нам, – каже режисер. – Є багато

неділі у Львові, завтра – Київ. Марія Мельникович

26 лютого, у день народження Блаженнішого
Любомира, у крипті Патріаршого собору в

«Покоління

життя після смерті». «Це, по суті, кінозаповіт

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

захід

«Дума

про

Я

Stephen Werbowyj LL.M
Barrister / Mediator
Mediation of Estate Disputes

416-233-9461

1199 The Queensway, Toronto

416-839-4179
416-259-8533

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke

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

