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◊ Неділя 7-мa після Пасхи. Глас 6.◊

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: «Молитва подяки має бути першим кроком у
спілкуванні людини з Богом»
У другому випуску проєкту «Блаженніший Святослав:
#доступно_про_важливе» Глава УГКЦ продовжив свої
роздуми про молитву. На його думку, наша молитва має
розпочинатися із подяки Богові за дари, які ми вже
отримали: дар створення, дар спасіння та різні особисті
дари.
Вдячність
за
отримані
ласки
допоможе
молільнику попросити про те, чого йому насправді ще
потрібно.
«Подяка за створення є основним елементом молитви. Хочу
спершу подякувати Богові за те, що можу це робити, за те,
що живу, подякувати за те, що я є. Адже моє життя є великим
знаком того, що Бог мене любить», – вважає Предстоятель
УГКЦ.Другим

елементом

молитви

подяки,

за

словами

Блаженнішого, є подяка за дар спасіння, подяка Богові Отцеві
за дар Його єдинородного Сина. «Через воплочення Ісуса
Христа, пасхальне таїнство – смерть і Воскресіння – ми,
християни, є членами Його Тіла – Церкви. Тому, коли я
молюся, молюся не наодинці. Моя молитва є завжди молитвою
разом із Церквою», – зазначив Глава Церкви.
Подяка Богові за всі особисті дари і вислухані молитви, які ми
досвідчили на собі впродовж усього життя, є третім елементом
нашої молитви. На думку Блаженнішого, ми дуже часто
усвідомлюємо ці дари, коли їх втрачаємо: «Коли під час
пандемії ми є обмежені в можливості пересуватися, зустрічати
інших людей, ми відчуваємо, що зустріч з іншою людиною і
можливість бути разом є великим Божим даром для усіх нас».
…..(ст. 2…………….)
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Ап. Ді. 20, 16-18;28-36.
Єв. Йо. 17, 1-13.
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.2, 1-11.Єв. Йо. 7, 37-52; 8, 12.
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

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!
В День ЛУКЖК бажаємо членкиням і
прихильницям усіх Божих ласк на Многії і
Благії Літа!
 Загальні
Збори
нашої
СвятоМиколаївської парохії відложені з огляду на
поширення короновірусу!
о.

Загальні Збори відділу ЛУКЖК , відділ св.
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.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну
подяку.
Нехай Господь благословить і
винагородить!
Aндрій і Марія Ґеник- Березовська
Марія Біланюк
Володимир і Ірина Осадчук
Роман і Линда Мороз
Ольга Біян
Марія Гоголь
(в пам’ять Михайла)
Ярина Цибульська
Роман і Леся Зелик
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Святослав: #доступно_про_важливе». У ньому
Глава УГКЦ у доступний спосіб пояснює важливі
християнські істини. Перші випуски проєкту
присвячені молитві. Переглядати нові випуски
проєкту можна щосуботи о 21:00 на каналі
«Живого ТБ» в мережі YouTube або сторінці
«Живого ТБ» у Facebook.

Департамент інформації УГКЦ

«Першим людським кроком до неба
має бути хода у місце, де є Бог», Єпископ Йосиф Мілян
Сьогодні святкуємо празник Вознесіння
Господа нашого Ісуса Христа на Небо. Такі
прецеденти вже ставалися в історії
спасіння. Бо на небо у вогняній колісниці
вознісся Пророк Ілля. Бо на небо з тілом
була взята Пресвята Богородиця.
Про це 28 травня 2020 року, у Патріаршому
соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві,
говорив Владика Йосиф Мілян, Єпископ-помічник
Київської Архиєпархії УГКЦ.
Свою проповідь Архиєрей розпочав цитатою із
сьогоднішньої Літургії Слова: «Як Він (Ісус)
благословив
возноситися

їх,
на

віддалився
небо.».

від

них

і

став

Коментуючи

цей

Євангельський уривок Архиєрей зауважив, що у
своїх розмовах люди не дуже часто говорять про
200.
1000.
200.
100.
125.
200.
750.
300.

П О М Е Р Л ИХ

8:00 ранку бл. п. померших членкинь
ЛУКЖК
8:00 ранку бл. п. Maрію Копистянську
1:00 поп. бл. п. o. Димитрія Паньків
(12р.)
(Закінчення)

«Коли навчимося дякувати Господу Богу, можемо
рухатися далі, переходити на інший щабель
молитви, на іншу тему розмови із нашим
люблячим Богом», – резюмував духовний лідер
греко-католиків.
Пригадуємо, що 16 травня 2020 року в
УГКЦ стартував новий відеопроєкт «Блаженніший

небо. «Ми дуже мало говоримо про небо… Чи
тому, що замало віримо?, - запитав він. Ми мало
говоримо про небо і мабуть, мало роздумуємо про
небо… Ми дуже мало мріємо про небо. Абсолютно
всі християни, всі воцерковлені люди хочуть бути
спасенні, але чи мріємо про небо? Бо мрії
здійснюються, а тим першим людським земним
кроком до неба, має бути хода у місце, де є Бог».
Часто

очі

спрямовані

саме

до неба. Відтак

Єпископ похилився над роздумами про те чим є
Небо. Насамперед він звернув увагу слухачів, що
наші очі часто спрямовані саме до неба: чи то в
очікуванні сонця

чи дощу.

Проповідник наголосив, що в незалежності від
того чи ми віримо дуже сильно, чи наша віра мала
як гірчичне зерно, то допомоги чекаємо саме
згори».
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«Дуже часто говоримо, - продовжив він, - що
родина,

яка

живе

згідно

морально-етичних

Глава УГКЦ: «Імовірно, Європа відійшла
від основоположних принципів – єдності та

засад, яка живе в справжній любові, то в тій
родині

солідарності, але я впевнений, що це

є небо. Людина, яка багата душею,

поглядом, мовою, і цілою енергетикою свого

зміниться»

наголосив: «Де є Бог, там є небо. Якщо ми, як

Блаженніший Святослав, розповідаючи про
візит до Німеччини, який не відбувся,
поділився думками про мир в Україні та
Європі
в
англомовному
інтерв’ю.
Предстоятель
висловив
також
власне
бачення того стану, в якому сьогодні
перебуває Європа, і запропонував декілька
кроків для вирішення актуальних проблем.

християни,

ласку

«Нам потрібно посилити солідарність і глобальну

Пресвятої

співпрацю, щоб виграти битву проти вірусу, який

Євхаристії, тоді небо ми вчиняємо у нашій душі

не знає кордонів, а також проти всіх військових

та в нашому єстві. Ми приходимо сюди, як до

конфліктів і війн на Європейському континенті, –

місця небесного, бо тут живе Бог. Тут Він

ствердив Отець і Глава УГКЦ. – Це неможливо,

хвалений,

якщо

єства випромінює добро – кажуть, цей чоловік
має щось у собі небесного… Згодімся, що цей
рівень неба залежить від кожного…».
Тут живе Бог
Відтак

Тайни

Протосинкел

Київської

позбуваємось

Сповіді,

тут

гріха

приступаємо

Він

Архиєпархії
через
до

оспівуваний,

тут

Він

особисті

інтереси

країн-членів

будуть

прославлений. Тут до Нього приносимо жертву –

домінувати над загальним благом».Блаженніший

свої дари, свої радощі, свої втіхи і своє горе,

вважає, що не вдасться посилити солідарність і

яким із ніким більше не можемо поділитися, крім

глобальну єдність, якщо міжнародний порядок,

самого Бога».

встановлений після Другої світової війни, не

Продовжуючи

раз

буде дотриманий. «Ви не можете мовчати, якщо

празник

хтось змінить карту світу в околицях, адже

Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. «Після

завтра це може трапитися з вами. Агресор

всього, що Бог перетерпів з нами, після всього

повинен бути зупинений колективною позицією

того, що Бог перетерпів задля нас, після того, що

дій», – зазначив Предстоятель.

ми, невдячні слуги Йому чинили на цій землі,

На переконання Глави УГКЦ, нинішня криза,

Господь

пов’язана із COVID-19, показала, що Європа

зосередив

засвідчив,

проповідь

увагу

присутніх

благословив
що

йде

Владика

нас.

на

Благословляючи

приготувати

Благословляючи наказав нам

ще

нам

місце.

Єрусалиму

відступила від основоположних принципів –

не

єдності та солідарності, однак ще не пізно це

покидати, перебувати в молитві, очікуючи від

виправити. «Я впевнений, що це зміниться», –

Нього Ласки Святого Духа. Тому апостоли в цій

висловив сподівання духовний лідер українців.

настанові повернулися в Єрусалим з великою

В інтерв’ю Блаженніший вкотре наголосив на

радістю, очікуючи повноти неба на цій дуже

потребі допомогти вберегти державність України

часто грішній землі».

у

Створюймо Небесне середовище тут

«Українська державність – гарантія миру в

Завершуючи проповідь Владика Йосиф заохотив

Європі», і українські військові «ціною власного

всіх мріяти про небо: «Шукаймо Неба на цій

життя захищають мир в Україні та Європі».

землі. Створюймо своєю вірою і своєю гідною

На

поставою небесне середовище тут, на землі…

європейський вибір українців, засвідчений під

Просімо у Господа, Який сьогодні вознісся на

час Революції гідності: «Україна зробила вибір

Небо, щоб приготував там місце нам. Амінь».

на майбутнє Європи під час Майдану, і цей вибір

Прес-служба Київської Архиєпархії

боротьбі

був

з

агресором

завершення,

Глава

підтверджений

заявами

та

не

офіційними

на

Донбасі,

УГКЦ

лише

пригадав

пролитою кров'ю людей на Майдані».

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

•
•

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

про

політичними

документами,

Департамент інформації УГКЦ

адже

а

й

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

