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◊ Неділя 4-тa після Пасхи. Розслабленого. ◊

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

Глава УГКЦ до 8 травня: «Лише той, хто загоїв
рани, здатний до примирення»
8 травня для нас, християн, це наcамперед день
молитви за мільйони невинно вбитих людей: жінок,
дітей, старших, за жертв різних етнічних чисток і
кривавих злочинів. Про це сказав Отець і Глава
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший
Святослав під час марафону на «Прямому» телеканалі
до Дня пам’яті та примирення.
«Ми молимося за них, аби силою Божої благодаті мати
можливість загоїти рани цієї війни, які ще до сьогодні болять
і

турбують.

Лише

той,

хто

загоїв

рани,

здатний

до

примирення. Нам так потрібно, щоб ми отримали не лише
перемогу у війні, а й перемогу над війною. Бо лише загоєні
серця готові йти дорогою миру», – наголосив він.
Предстоятель відзначив, що 8 травня весь цивілізований світ,

10 травня 2020 р.

Ап. Ді. 9, 32-42.
Єв. Йо. 5, 1-15.
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. Ді. 11, 19-26, 29-30. Єв. Йо.4, 542.
8:00 – Утреня –
9:30 – Св. Літургія –
7:00в. – Aкафіст –

Європа, вшановує День пам'яті завершення Другої світової
війни, День примирення. Це день, вважає він, коли ми
дякуємо Господу Богу за те, що жахлива Друга світова війна
нарешті закінчилася.
«Нехай мир запанує в наших серцях, у наших домівках, у
нашій Європі та в усьому світі», – побажав Блаженніший
Святослав.
***
У 2015 році Україна офіційно приєдналася до європейських
країн у відзначенні Дня пам’яті та примирення саме 8 травня.
Українська Греко-Католицька Церква також відтоді щороку
долучається до різноманітних акцій до цього дня.

Департамент інформації УГКЦ

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.

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!
Вітаємо з Днем Матері всіх матерів !
Бажаємо незмірних Господніх благодатей.
Нехай Предобрий Господь держить Вас у Своїй
опіці на Многії і Благії Літа!

Найдобріша, найкраща матусю
рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже
низенько.
За сонечко ясне, за серце
прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну
хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються
сльози,
Міцного здоровя з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть
завжди!
 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.

 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!
Данута Вархоль
400.
(в пам’ять сестри Дарії Мокрицької)
Данута Вархоль
Андрій Ткаченко
Леонід і Ореста Ковбель
Віра Микитин
Юрій Мусій і Віра Гомонко
Ірина Пальчук
Олесь Пальчук
Benefaction

100.
100.
500.
350.
150.
250.
200.
500.

Пожертви жерез PayPal від січня – квітня 2020
Анна Шиптур
Мирон Джулинський
Анна Пастушок
Никола Обал
Христина Мамай
Кассандра Пастушок
Петро Штурин
Андрій Ґеник-Березовський
Ореста Ковбель
Тарас Ґула
Василь Жила
Василь Ганкевич
Ігор Мельник
Сузанна Олійник
Михайло Муринюк
Оксана Николин
Петро Вовк
Андрій Тарапацький
Сузанна Саміла- Мороз
Роман Вовк
Андрій Семенюк
Люба Келебай
Маруся і Михайло Тивонюк

230.
300.
200.
105.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
250.
100.
100.
200.
200.
100.
100.
150.
500.
100.

вважає це абсолютно реальним: «Ви собі уявіть,

«Наповнити Божою присутністю весь

що, якщо ми могли бути християнами і молитися

посткоронавірусний світ», –

Службу

Блаженніший Святослав радить, як

телебачення»

журналістки

Марини

Ткачук

«Живого

про

найважчі

моменти у патріаршому служінні, Блаженніший
відповів, що, коли він оцінює події, які сталися,
завжди має таку думку, що найважчого ще не
було.

Господь

Бог,

на

його

думку,

дав

можливість все якось спокійно пережити. Однак
серед переживань, які все ж видалися важкими,
Глава УГКЦ назвав події першої половини 2014
року: смерті на Майдані та початок війни на
Сході України.
«Сьогодні ми також переживаємо важкі часи,
пов’язані

з

відчуття,

що

пандемією
весь

цей

нового
свій,

вірусу.
у

Таке

якому

ми

народилися і виросли, в один момент зник. А
тепер живемо в немовби новому світі, в нових
обставинах, – зазначив Предстоятель і додав, –
але я думаю, що ми і це переживемо з Божою
допомогою, з Божою силою».
Блаженніший вважає, що запорукою того, що ми
зможемо пережити важкі часи, є відкритість до
іншої особи, а не зосередження на власній: «Ми
зможемо пережити всі ті непрості виклики, коли
будемо намагатися зробити це разом з іншими
людьми, коли не шукатимемо власної вигоди і не
рятуватимемо

за

всяку

ціну

радянській

власну

шкіру.

Господь завжди нам допоможе знайти в собі той
потенціал, можливо, якийсь новий, прихований,
який до цього часу ми недобачали. Він поставить
поруч із нами тих людей, яких саме в Його
предвічному задумі підготував для нас цією
ситуацією. Якщо ми так будемо жити, то думаю,
ми все переживемо».

обставини

того

світу,

який

змогли

вже

тепер

Пригадуємо, що в переддень ювілею «Живе
телебачення» показало ексклюзивне інтерв’ю із
Блаженнішим

Святославом,

Главою

і

Отцем

УГКЦ, який 5 травня святкував 50-літній ювілей.
Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав подякував за
привітання з нагоди його ювілею
Вчора Отець і Глава Української ГрекоКатолицької Церкви святкував своє 50річчя.
З цієї нагоди Блаженніший Святослав отримав
чималу кількість привітань. Предстоятеля УГКЦ з
нагоди

ювілею

особисто

міністр

України.

Вітальні

привітав Прем’єрлисти,

надіслали Президент України

зокрема,

і Предстоятель

ПЦУ. Єпископи УГКЦ з усього світу привітали
Главу Церкви через ZOOM.
«Цими днями на мою адресу надійшло дуже
багато

щирих

пов’язаних

із

і

теплих

моїм

слів

ювілеєм,

привітання,

який

я

вчора

святкував. Я отримав чимало теплих, щирих,
цікавих, цінних і дорогих моєму серцю привітань
через письмові листи, емейли, а також через інші
засоби комунікації. Дуже хотів би відповісти і
подякувати кожному особисто, але мені це
важко зробити», - поділився ювіляр.
«Саме тому дозвольте всім вам, які привітали
мене і висловили мені слова поваги й підтримки,
сказати щире спасибі. Нехай всемилостивий
Господь усіх вас винагородить за вашу пам'ять,
молитву, щирість і за бажання бути разом зі
мною, грішним, цього дня. Нехай Господь Бог
усіх нас благословить», - сказав Глава УГКЦ
Департамент інформації УГКЦ

обставини, адже, маючи досвід радянської армії,
•
•

ми

охрестили як посткоронавірусний світ».

Глава УГКЦ закликає наповнити Богом нинішні

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

армії,

зможемо наповнити Божою присутністю і нові

Тяжкі часи ще не настали. Але коли настануть,
ми, перебуваючи разом з Богом та іншими
людьми, зможемо їх пережити. Такими думками
поділився Блаженніший Святослав в інтерв’ю з
нагоди 50-літнього ювілею.
запитання

в

наповнити Богом і ті обставини, думаю, ми

пережити нові виклики

На

Божу

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

