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◊Неділя 1-ша по Зісланні Св.Духа.Всіх Святих .◊

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 у день Святого Духа: «Сьогодні
Святий Дух відкриває нам природу Христової
Церкви: Церква - ікона Пресвятої Тройці»
Сьогодні, у другий день свята П’ятдесятниці, ми
звертаємо увагу на особу Святого Духа. Вчора ми
переживали подію Його сходження, а сьогодні Церква
запрошує нас поглянути на те, ким є Дух Святий, який
зійшов на апостолів. Кого Він нам об’являє? А відтак яку печать нашого Бога-Творця ми носимо у своїй істоті
як Його образ? На цьому наголосив сьогодні, у
понеділок Святого Духа, Отець і Глава Української
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під
час проповіді до вірних у Патріаршому домі у Львові.
Дух Святий, каже проповідник, є Третьою особою Пресвятої
Тройці. Він нам об’являє, що наш Бог є один, що Він не є
самотнім. Ми віримо в єдиного Бога у трьох особах: Отця,
Сина і Святого Духа.
«Наш Бог є любов’ю, троїчною любов’ю. Це любов, яка себе
дарує іншій особі. Тому Святі Отці говорили, що як ми
споглядаємо Святу Тройцю, то бачимо, що кожна Божа особа
живе й існує в іншій особі. Отець, який є джерелом всього,
народжує Сина і дихання Святого Духа. Він спочиває в Сині»,
- додає Глава Церкви.
За його словами, таїнство Пресвятої Тройці об’являється в
дуже цікавий спосіб: Бог шукає місця, щоб замешкати в
людині. Каже Христос: «Хто любить Мене і заповіді Мої
зберігає, того Отець Мій полюбить. І Ми прийдемо до нього і
в ньому закладемо житло».«Господь Бог створив людину як
храм Божий. Створив людину як єдину істоту у видимому і
невидимому світі, яка може вмістити ….(ст. 2)………..

14 червня 2020 р.

Ап. Євр. 11, 33-12, 2.
Єв. Мт. 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30.
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.Рим. 2, 10-16. Єв. Мт. 4, 18-23.
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 𝒍𝒍\

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 понеділок 15 червня починається піст
Петрівка, який триває до свята свв. апостолів
Петра і Павла.
УВАГА!!
Провінційний
уряд
Онтаріо
нещодавно
проголосив нанове відкриття церков для
вірних. На Святі Літургії присутність буде
обмежена до 30% осіб.
Єпархія готовить деталі відкриття і в коротці ми
Вам передамо потрібну інформацію. В неділю
14 червня церква ще не буде відкрита! Прошу
слідкувати за інформаціями у віснику і на веб
сторінці нашої парохії. Треба брати під увагу,
що будуть різні обмеження що до кількості
присутності і поведінки учасників зогляду на
загальну безпеку!
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну
подяку.
Нехай Господь благословить і
винагородить!
Ілля і Дарія Долбан
Марта Тихоліс
Анна і Роман Хабурські
Богдан і Ґейл Дубняк
Володимир і Надія Луців
Юлія Облак
Христина Базилевич
Андрій і Люба Байса
Ігор і Галина Магега
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П О М Е Р Л ИХ

о. Петра Івахова
Романа Кузана (23р.)
Володимира Окіпнюка
Юліяна Микитина

у собі таїнство Пресвятої Тройці. Ми створені на
образ і подобу Троїчного буття. Щоб бути собою,
людина повинна реалізувати Троїчний образ в
особистому житті», - пояснює Блаженніший
Святослав.
«Створена на образ Божий, людина покликана
любити і бути любленою. Любити означає

перенести центр свого "я" від себе в ту особу, яку
я люблю. Вкласти себе в іншого. Лише таким
чином людина може зрозуміти, ким вона є і для
чого живе. Слово "любов" у сьогоднішньому світі
знецінене. Для людей слово "любити" часто
означає подбати тільки про себе. Той Бог, якого
нам об’являє Дух Святий, Бог-Тройця, є
Божественною любов’ю, яка є даром себе іншій
людині», - наголосив проповідник .
Властиво, така здатність і потреба людини
любити є основною її буття як суспільної істоти.
На думку Блаженнішого Святослава, людина
завжди потребує спільноти. «У ній вона відчуває
простір, у якому здатна здійснити своє прагнення
і потребу: любити і бути любленою», переконаний він.
Отець і Глава УГКЦ зазначив, що сьогодні ми
переживаємо
свято Святого Духа в особливих обставинах,
позаяк довгий час були на карантині та
самоізоляції. Ми слухалися лікарів, які сказали,
що єдиний спосіб припинити поширення хвороби
– це припинити суспільний контакт, тобто
припинити зустрічатися з іншими людьми.
Можливо, зараз є той час, припускає він, коли ми
особливо відчуваємо, що потребуємо іншого для
того, щоб бути собою. «Ми вчора бачили, як люди
тішилися, коли могли нарешті бути разом на
святі, очевидно, зберігаючи дистанцію й інші
правила самозахисту. Ми так потребуємо бути
разом! Ми так потребуємо бути спільнотою!» сказав проповідник.
«Троїчність буття людини – з одного боку, а з
іншого – сила і діяння Святого Духа, яка
відкриває нам Пресвяту Тройцю, теж об’являє
нам природу Христової Церкви: Церква – це ікона
Пресвятої Тройці. Саме тому за своєю природою
Церква – це спільнота, яка збирає людей і вчить
їх любити. Вона наповняє їх Духом Святим. Тільки
у такій спільноті людина може отримати життя і
жити вповні», – пояснив проповідник.
«Просімо сьогодні Духа Святого, щоб допоміг нам
навчитися любити. Просімо, щоб Він допоміг
здійснити наше прагнення і потребу: любити і
бути любленим», – додав Предстоятель УГКЦ.
«Насамперед нехай Святий Дух допоможе нам
зрозуміти, що Той, хто першим нас полюбив і дав
себе за нас і нам, є наш Господь: Отець, Син і Дух
Святий. Бог першим нас полюбив і дам нам Духа
Святого – духа любові. Нехай та любов допоможе
нам все пережити, усе перетривати. Хай
допоможе відчути, що справді та Божа любов є
вічною, життєдайною і ніколи не переминає
силою і діянням Святого Духа», - побажав
Блаженніший Святослав.
Департамент інформації УГКЦ

Глава УГКЦ під час телемарафону
«Україна за сім’ю»: «Сім’я є першим
середовищем, де ми справді стаємо
собою»

Сім’я – це Божий рецепт для сучасної людини,
вважає Предстоятель, щоби звільнити її від
кайданів

Про це сказав Отець і Глава Української ГрекоКатолицької Церкви Блаженніший Святослав 7
червня під час телемарафону «Україна за сім’ю».
чотири

роки

Всеукраїнської

поспіль

ради

Церков

за

ініціативи

і

релігійних

організацій в Україні проходить Всеукраїнська
хода на захист прав дітей та сімей. Цього року
через карантинні заходи цю ходу не скасували,
а трансформували у телемарафон «Україна за
сім’ю».
Предстоятель насамперед відзначив, що бути
християнином у сучасному світі означає своїми
вчинками, ділами, способом життя свідчити свою
віру. «Наше життя є ісповіддю нашої віри, не так
словами, як свідченням особистого життя. Ось
тому завжди на
України

початку червня

намагаються

засвідчити

християни
широкому

загалу фундаментальні цінності нашої держави,
якими ми живемо, які визнаємо і втілюємо в
наших християнських церковних спільнотах», –
сказав Глава Церкви.
За його словами, такими засадами і цінностями в
Україні,

про

які

сьогодні

розповідаємо

«Можливо,

на

телемарафоні, є цінність родини, сім’ї, цінність

людина

починає

боятися

іншої

радісним Божим Словом, дорогою до щастя».
«Сім’я є першим середовищем, де ми справді
стаємо собою, учимося бути людьми. Сім’я,
родина є мережею різних міжособових стосунків
між чоловіком і жінкою, між батьками і дітьми,
між внуками і бабусею з дідусем… Це зародок
усіх інших стосунків, які потім дитина знайде і
буде вміти жити в них поза межами своєї сім’ї»,
– відзначає Глава Церкви .
«Ми хочемо заявити, що разом підтримуємо і
хочемо

опікуватися

українською

тому

свідченні

разом

волі.

Хочемо,

підтримки

аби

особливою

української

Церков

і

програми, заходами. Нехай ця подія буде ще
однією

доброю

нагодою

відкрити

сім’ї

як

такої»,

–

побажав

суспільства,

із

була

створена нашим Творцем ще перед тим, як
постали інші види суспільного життя», – додав
духовний лідер українців.
На його погляд, сьогодні потрібно внести ці
цінності, які ми вважаємо важливими, у новий
світ, у нову культуру, яка постає на наших очах.

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

•
•

Блаженніший

Департамент інформації УГКЦ

релігійних

яка

себе

Святослав.

створив Господь Бог. Сім’я – це найважливіша
будь-якого

для

цінність і святість християнського подружжя і

організацій сьогодні говорить, що саме сім’ю
клітина

сьогодні

піклувалася наша влада окремими своїми діями,

зокрема з братами мусульманами і юдеями. «Уся
рада

програмою

родини

представниками різних Церков та конфесій,
Всеукраїнська

родиною.

Хочемо, аби до нас долучилися всі люди доброї

людини», – наголосив Блаженніший Святослав.
в

і

самотність і покинутість, сім’я, сімейні цінності є

найбільших і важливих дарів Бога Творця для
єднається

людини

відокремлюється від неї, а відтак відчуває часто

батьківства і материнства. Цінність сім’ї – один із

УГКЦ

в контексті

сучасної пандемії, – сказав він, – коли одна

•

Уже

самотності.

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

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

