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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

Папа: «Бог прощає завжди, людина – деколи,
природа – ніколи»
«У цей пасхальний період оновлення, відновімо наші

зусилля для того, щоб любити та цінувати чудесний дар
землі, нашого спільного дому, та піклуватися про всіх
членів людського роду», – таким побажанням Папа
Франциск підсумував свої роздуми, якими він
поділився під час загальної аудієнції в середу, 22
квітня 2020 року, що збіглася із 50-тим відзначенням
Всесвітнього дня Землі.

За його словами, це відзначення є слушною нагодою для того,
аби оновити нашу любов до спільного дому та заопікуватися
ним і найслабшими членами нашої великої родини. Як це нам
показує трагічна пандемія коронавірусу, лише разом і взявши
на

себе

тягар

найуразливіших,

ми

можемо

перемогти

глобальні виклики.
Сторожі й управителі
Святіший Отець зазначив, що ми «зроблені із земної матерії»,
тож «плоди землі» підтримують наше життя. Однак, Книга
Буття нагадує нам про те, що ми не просто «земні», але
носимо в собі «життєдайний подих, що походить від Бога».
«Отож ми живемо в спільному домі як єдиний людський рід і
в біорозмаїтті з іншими Божими творіннями, – мовив він. – Як
Божий образ, ми покликані дбати про створіння та шанувати
їх, і підтримувати любов та співчуття до наших братів і сестер,
особливо – найслабших, уподібнюючись до любові Бога до
нас, яку Він виявив у своєму Синові Ісусі».Однак через егоїзм
ми занедбали нашу відповідальність «сторожів й управителів
землі». «Ми, – додав він, – згрішили проти землі і проти свого
ближнього і, по суті, проти Творця, доброго Отця (ст.2…..)
і

і
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Ап. Ді. 5, 12-20.
Єв. Йо. 20, 19-31.
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH
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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. Ді.6, 1-7. Єв. Mр.15, 43-16, 8.
8:00 – Утреня –
9:30 – Св. Літургія –
7:00в. – Aкафіст –

Свята

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

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!
Богослуження
транслюються живим ефіром на веб
сторінці нашої парохії www.saintnicholas.ca

Травень – Місяць Пресвятої Богородиці Пречистої Діви Марії.
Кожного дня в тижні, у місяці травні,
служать Параклис до Пресвятої
Богородиці о год. 7:00 вечора починаючи
від п’ятниці 1-го травня. Заохочуємо наших
парохіян до молитовної участи, щоб спільно
виявити любов до Пресвятої Богоматері.
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст
неділя год. 7:00 вечора- Акафіст.

о. Александер і добр. Олена Лящук
Оксана Николин
Христина Вінтоняк
Михайло і Квітка Кондрацькі
Володимир і Світляна Медвідські
Марія Біланюк
Роман і Леся Зелик
Марко Царинник і Марта Горбань
Мирон Дилинський

ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ
Упокоїлася у Бозі бл. Галина Мигаль (98р.).
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних.
(Закінчення)

який забезпечує кожного і бажає, щоб ми жили
разом у спільності та процвітанні».
Не лише наш, а й Божий дім
Святіший Отець зауважив, що наслідки
провини

Щоб доповнити список емейл адресів
наших парохіян і прихожан ласкаво
просимо надсилати Ваше ім’я, прізвище,
парохіяльне число і ЕМЕЙЛ АДРЕСУ на
office@saintnicholas.ca. Якщо у Вас змінилася
контактна інформація просимо зазначити у
комунікації!

150.
100.
100.
250.
250.
1000.
100.
250.
250.

проти

підсумувати

створеного

аргентинським

світу

цієї

можна

прислів’ям,

яке

стверджує, що Бог завжди прощає, ми, люди,
прощаємо деколи, а природа ніколи не прощає.
Щоб відновити гармонійні взаємини із землею та
іншими складовими людства, а гармонія є плодом
Святого Духа, ми потребуємо «нового погляду на
наш спільний дім», який не є «складом ресурсів

 Загальні
Збори
нашої
СвятоМиколаївської парохії відложені з огляду на
поширення короновірусу!



для спустошення». Для віруючих світ природи є
«Євангелієм створіння», що вказує на «творчу
могутність

Бога».

«Відзначаючи

сьогодні

Загальні Збори відділу ЛУКЖК ,
відділ св. о. Миколая відложені з огляду на
поширення короновірусу.

Всесвітній день Землі, ми покликані повернути

 Недільна кава і гарячі обіди
заходом ЛУКЖК відложені на неозначений час з
огляду на поширення короновірусу.

зроджується усвідомлення того, що стоїмо на

 Загальні Збори БУКК, відділ св. о.
Миколая відложені з огляду на поширення
короновірусу.

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

 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний
Хор - Концерт вшанування 180 річниці видання
Кобзаря відложений на неозначений час з огляду
на поширення короновірусу.
 Повідомляємо, що кожної середи о год.
7:00 веч. транслюється живим ефіром на youtube
shrine channel молебень до Блаженного Владики
Василя Величковського.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай
Господь благословить і винагородить!
Марія Перс
100.
Христина Базилевич
150.

відчуття сакральної пошани до землі, бо вона є не
лише нашим домом, а й Божим. З цього в нас
священній землі!» – наголосив Папа, закликаючи
у світлі Апостольського напоумлення «Querida
Amazonia»

пробудити

«естетичне

та

споглядальне чуття, вкладене в нас Богом».
Екологічне навернення
Водночас, як зазначив далі Святіший Отець, ми
потребуємо
«екологічного
навернення,
що
виражатиметься у конкретних вчинках». За його
словами, як «єдина і взаємозалежна сім’я», ми
потребуємо спільного плану, щоби запобігти
загрозам проти спільного дому.
«В цей пасхальний час відновімо наші зусилля
для того, щоб любити і цінувати чудесний дар
землі, нашого спільного дому, та піклуватися про
всіх членів людського роду. Як брати й сестри,

якими ми є, разом благаймо нашого Небесного Отця:
пошли Духа Твого й онови обличчя землі», –
закликав Святіший Отець.
Департамент інформації УГКЦ
за матеріалами www.vaticannews.va

Чи не стануть лікарі для нас
тимчасовими героями?

Департамент

Біда феномену тимчасового героя є дуже
складною і дуже небезпечною. Герої будуть
героями завжди, але вони можуть бути
тимчасовими у нашій пам’яті, у нашій, я би
сказав, свідомості.
Фото: Станіслав Груздєв
Так сказав у своєму інтерв’ю для видання
«Українська правда» Блаженніший Святослав,
Глава УГКЦ, відповідаючи на запитання про те,
чи не стануть лікарі для нас тимчасовими
героями.
«Мені прикро говорити, але бачимо, що наші
герої, які віддали своє життя і здоров’я на
фронті, сьогодні є забутими. Ми під час пандемії
сьогодні вже про них і не згадуємо, і про те, що
зараз ця пандемія є в умовах війни, реальної
війни на фронті, де чи не кожного дня гинуть
наші хлопці і ми маємо вістки про поранених», –
зазначив Глава УГКЦ.
Він розповів, що УГКЦ свого часу розробила цілу
програму душпастирства в умовах війни і
супроводу військовослужбовців і тих, хто потім
повернулися додому, їхньої реабілітації. Її гасло:
«Бути поруч».
«Я б дуже хотів, щоб наші лікарі відчули, що
наша Церква буде завжди поруч із ними, бо
справді ми часто не розуміємо, наскільки треба
бути відважним для того, щоб пожертвувати
своїм здоров’ям», – сказав Блаженніший
Святослав.
«Серед
священників
УГКЦ
багато
героїв?» –
запитала
тоді
журналістка
«Української правди». «Я не хочу нікого
героїзувати. Давайте будемо говорити про героїв
тоді, коли закінчиться карантин, коли вірус
відійде, і ми зможемо побачити тоді всю картину.
А таких, скажім, героїв, справді немало в історії»,
– пояснив Предстоятель УГКЦ.
Тоді він пригадав таку одну історію: у 1941-му
році у Львові на цитаделі був великий табір
військовополонених і там спалахнула пошесть
тифу.
Митрополит
Андрей
Шептицький
звернувся до монашества з проханням, щоби
хтось відгукнувся на потребу бути в тому таборі
поруч з людьми, які вмирають.
Відгукнулося два молодих монахи, які за
теперішньою термінологією – самоізолювалися з
інфікованими. Обоє заразилися тифом, один
одужав, один помер. Той, що помер, мав лише
27 років.
«Мені легше говорити про ті героїчні часи, ніж
про наші. Хоча я знаю, що багато наших
священників, медичних капеланів насправді
сьогодні думають так само», – констатував
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ.
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)
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Блаженніший Святослав: «Ми вчимося
в нашому духовному житті відрізняти
основне від другорядного»
Сьогодні нам світло Божого слова і віри
підказує,
що
навіть
коли
ми
щось
втрачаємо, взамін здобуваємо щось нове.
Таку думку висловив Отець і Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший Святослав в ефірі радіо
«Марія».
Предстоятель пригадав досвід апостолів, які
пережили втрату свого Учителя, через що
втратили надію.
«Пригадаймо собі пасхальну історію подорожей
двох учнів до Емаусу. Вони йшли з Єрусалиму з
відчуттям тотального краху. Учні не знали, куди
йти і що робити. Вони були заглиблені у свою
втрату. У той момент Ісус Христос крокував
разом із ними, але вони були настільки зайняті
собою і своєю втратою, що його не впізнали.
Лише в момент Євхаристії, коли Христос узяв
хліб, переламав і подав їм, їхні очі відкрилися»,
– розповів Глава Церкви.
На його думку, ми зараз, як учні Христові,
переживаємо подібний досвід. Ми перелякані,
позаяк розлетілися всі наші уявлення чи
стереотипи способу переживання Великодніх
свят.
«Ми вчимося в нашому духовному житті
відрізняти основне від другорядного. Вчимося
відрізняти релігійні звички від звичаїв, а звичаї
від суті і змісту нашої віри. Христос сьогодні не
покинув нас серед страху і розчарування. Під
час пандемії ми повинні наново Його віднайти
навіть у наших домівках. Христос присутній у
храмі, але Він є поруч із нами в нас вдома», –
переконаний Предстоятель УГКЦ.
На його думку, лише у воскреслому Христі ми
маємо віднайти силу, щоб перебороти страх і
силу перемінити страх на радість.
«Я хочу всім побажати, щоб цей Великдень, який
ми переживаємо в екстремальних умовах, був
для нас нагодою щоразу глибше відкрити для
себе присутнього поруч із нами живого
воскреслого Бога нашого Спасителя Христа», –
побажав Предстоятель УГКЦ.
Департамент інформації УГКЦ

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

