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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

«До переляканої людини, яка сьогодні бачить
свою немічність, Господь каже: "Не бійся – Іван
народився!"» – Глава УГКЦ
Розпочинаючи
проповідь
під
час
Літургії
в
Патріаршому соборі в Києві на свято Різдва Івана
Хрестителя, Блаженніший Святослав зазначив, що
біблійна історія спасіння часто відрізняється від
людської інтерпретації історичних подій. «Якщо в
людській історіографії зміни епох, історичних періодів
позначаються війнами чи новими винаходами, то в
історії спасіння маркером зміни, початку або кінця
якоїсь епохи є людина, її прихід у світ, а відтак відхід
до Господа Бога», – сказав він.
Глава Церкви зауважив, що Лука розмістив опис цієї події на
самому початку свого Євангелія. В Євангелії також присутня
паралель між благовіщенням Захарії в храмі та благовіщенням
Діви Марії в Назареті. «Те, як Лука це робить, показує, що
народження Івана Хрестителя означає не лише закінчення
якоїсь частини історії, а й кінець усього Старого Заповіту,
кінець якоїсь особливої дії, навіть дії того старозавітного
Божого Закону». З народженням Івана, за словами Патріарха,
благовістується
початок
чогось
нового,
нечуваного,
небувалого, тому саме різдво Івана Хрестителя є пророцтвом.
Глава Церкви звернув особливу увагу на обставини
народження останнього серед старозавітних пророків, а саме
на невідповідність між праведним життям Захарія та
Єлизавети і фізичною неплідністю. За його словами,
праведність батьків Івана Хрестителя в очах Божого народу
виглядала безплідною. І запитання про причини цього до
глибини душі турбували і Захарія, і Єлизавету. Відповідь на
своє особисте запитання Захарій знайшов у храмі, де під час
кадіння жертовника побачив ангела, який сповістив йому, що
його молитва почута і Єлизавета породить йому сина. Але
Захарій не повірив слову ангела, адже, як зауважив
Блаженніший, покладався на власні сили зачати дитину.ст.2..

Ап. Рим. 10, 1-10.
Єв. Мт. 8, 28-9, 1.
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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.12, 6-14; Єв.Mт. 9, 1-6.
8:00 – Св. Літургія – з участю вірних і
жива трансляція
11:30 – Св. Літургія – з участю вірних

Свята

8:00р. – Утреня
10:00р. – Св. Літургія з участю вірних

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ДО

ОГОЛОШЕННЯ 𝒍𝒍\

УВАГИ ПАРАФІЯН!!

Починаючи сьогодні 5 липня будуть
служити дві Святі Літургії – о год. 8:00
ранку і 11:30 ранку із присутністю
обмеженою кількістю
вірних. Свята
Літургія
о
год.
8:00
ранку
також
транслюється живим ефіром.
Просимо прочитата звернення Пароха
щодо процедури вступу. Вступ на всі
богослуження
зобов’язує
відповідна
процедура.

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!
 ВШАНУВАННЯ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ ПІД
БРОДАМИ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ 76 ЛІТТЯ БИТВИ
ПІД БРОДАМИ:
Oрганізаційний Комітет
Братства Колишніх Вояків , 1-ої Дивізії УНА,
Торонто та Українсько-Канадський
Ветеранський Фонд при Шевченківській
Фундації запрошує українську громаду взяти
участь у СОБОРНІЙ ПАНАХИДІ за душі БорцівГероїв під Бродами та за всіх сучасних героїв,
які віддали своє життя в боротьбі за
Незалежність України, в четвер
23 липня
о год. 7:30 веч. в церкві св. о. Миколая,
4 Bellwoods Ave. Поминальна мистецька програма,
кава і солодке у церковній залі відкликані
зогляду
на
поширення
коронавірусу.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну
подяку. Нехай

Предобрий Господь

благословить.

Бoгдан і Христина Колос
(в пам’ять Миросі Щепанської)
Юрій Мусій і Віра Гомонко
(в пам’ять Миросі Щепанської)
Оля Гуль
(в пам’ять Миросі Щепанської)
Надя Борис
(в пам’ять Миросі Щепанської)
Уляна Смеречинська
(в пам’ять Миросі Щепанської)
Мирон Дилинський
Соня Соломон
Андрій Ткаченко
Лідія Коморовська
Ірина Коморовська
Ігор Кусела
Роман і Леся Зелик
Юрій Кшик

100.
150.
100.
100.
100.
200.
100.
100.
150.
160.
100.
300.
100.

Віталій і Марта Семущак
Марія Галка і Стефанія Канаріо
Ярослав Деркач і Віра Сатарова-Деркач
(з нагоди хрещення внучки Вікторії Анни)
Анна Мартинюк-Мішов
Микола і Галина Гарванко
Марта Опалевич

170.
200.
300.
200.
200.
250.

ПОЖЕРТВИ PAYPAL за місяць червень
Никола Обал
109.
Михайло Фік
100.
Галина Слободян
100.
Александра Ґула
200.
Михайло Пинянський і Катерина Марущак 200.
Петро Вовк
300.
Емілія Павленко
100.
Василь Ганкевич
100.
Володимир Дашко
100.
Стефан Пісоцький
400.
Михайло Муринюк
100.
ПОЖЕРТВИ PAD за місяць червень
Надя Борис
100.
Мирон Джулинський
100.
Марко Стадник
100.
Зоя Трофименко
100.
Василь Жила
100.
МНОГАЯ ЛІТА !
Новоохрещеним Вікторії Анні Сатаровій і Наталії
Черчик, їхнім рідним батькам і хресним батькам
бажаємо Многії і Благії Літа!
(Продовження)

«Цікаво, що навіть ім’я Захарії – Захар-ель –
означає "сила мужа", якої в нього нема, щоб дати
початок життю нової людини… А ім’я архангела
Гавриїла – Гебер-ель – означає "Божа сила"».
Таким чином народження Івана, як зазначив
Глава Церкви, сталося не завдяки людській силі
чи радше безсиллю Захарія, а завдяки Божій дії.
«Бог є тим, хто пише історію через народження
дитини Захарія. Ім’я дитини – Іван – означає "Бог
милосердний"»,
–
пояснив
Блаженніший
Святослав і додав, що навіть коли людина визнає
перед Божим обличчям своє безсилля; коли
виконуючи певні заповіді, відчуває, що хоче їх
сповнити, але не може, – Бог милосердиться.
«Сьогодні закінчується час безсилля людини
перед Божим обличчям, – ствердив проповідник і
додав: – Бо з народженням Івана Хрестителя
зцілюється
безпліддя
Єлизавети.
З
його
народженням закінчується час німоти Захарія,
яка виявляла його невірство».
Пояснюючи, яку новизну принесло народження
Хрестителя, Глава УГКЦ, за Іваном Золотоустим,
ствердив, що із народженням Івана Хрестителя
голос Слова народився: «Христос є Словом, Іван
– голосом. Ми знаємо, що голос – це лише
інструмент… Голос є порожнім, якщо він не несе
в собі слова, зокрема слова Божого»…….ст. 3….

Блаженніший Святослав також пояснив, що саме

«На жаль, у сучасному світі прийнято вважати,

із різдвом Хрестителя кожна людина через Боже

що релігія – це приватна справа, про яку не

милосердя отримує можливість бути плідною

потрібно говорити в суспільстві чи згадувати у

силою і діянням Святого Духа, Божою силою; стає

спілкуванні з людьми. Натомість правда про те,

здатною прийняти Боже слово, його носити у

ким є християнин, показує, що всі ми спасаємося

своєму серці та через свій голос і своє життя

як члени Божого люду. Тому бути християнином

проголошувати його світові.

означає бути членом спільноти», – зазначив

«З

народженням

Хрестителя

розв’язується

архиєрей.

безплідність душі кожної людини. Адже часто ми

Блаженніший

хочемо робити добро, але не маємо сили цього

наодинці, християнин має почуватися частиною

зробити. Старозавітний закон казав лише, що

церковної спільноти. А під час зібрання на

треба зробити, але не давав сили це здійснити»,

спільну молитву – відчувати, що в одну спільноту

– зауважив архиєрей.

християни

«Сьогодні

ж

безплідності

знаменується
нашої

час

закінчення

релігійності.

Сьогодні

пояснив,

що

об’єднуються

навіть

лише

молячись

завдяки

дії

Святого Духа, який є учителем справжньої
молитви.

благовістується, що навіть коли ми визнаємо

Глава УГКЦ також пояснив, чому ми називаємо

власне безсилля, Бог над нами милосердиться, бо

Божественну Літургію Службою Божою. «Під час

Іван народився», – сказав проповідник і додав,

Літургії сам Син Божий сходить із небес до

що сила Божа, яка діє в нашому житті, не

зібраних в Його ім’я, щоб їм послужити. І тому,

сковується

оскільки ми маємо багато особистих потреб, ран

нашою

грішністю,

а,

навпаки,

оздоровлює її.

чи

Пояснюючи важливість євангельської події для

Божественна Літургія є найкращим моментом,

нас, які переживаємо час пандемії, Блаженніший

щоб

Святослав зазначив, що людські зусилля сьогодні

непокоїть», – сказав Блаженніший Святослав і

є

хворобою.

додав, що перебувати разом на молитві під час

«Людина попадає у тривожні стани, бо не знає,

Божественної Літургії є природним способом

як спланувати свій завтрашній розпорядок дня…

бути Церквою.

До такої переляканої людини, яка бачить сьогодні

На завершення катехизи Глава УГКЦ наголосив

свою немічність, Господь Бог каже: «Не бійся –

на тому, що у нинішній час карантину дуже

Іван народився!»

важливо усвідомити саме спільнотний вимір

«Боже, навідайся до нас! Принеси нам добру

Церкви, і запросив усіх молільників не боятися

новину! Зціли нас і в Тобі буде радіти серце моє»,

зблизитися з Богом та зі спільнотою Церкви.

– закликав на завершення проповіді Глава УГКЦ.

«Нехай Дух Святий навчить нас у цей непростий

Департамент інформації УГКЦ

час молитися з Церквою і в Церкві, з Христом і в

безплідні

перед

смертоносною

«Нехай Дух Святий навчить нас у цей
непростий час молитися з Церквою і в
Церкві», – Блаженніший Святослав у
відеопроєкті
Християнин
не
є
відокремленою
чи
закритою на собі особою, яка живе своїм
приватним, глибоко-особистим життям.
Бути християнином означає бути членом
спільноти. На цьому наголосив Глава УГКЦ
у
8-му
випуску
проєкту
«Живого
телебачення» «Блаженніший Святослав:
#доступно_про_важливе», в якому Глава
Церкви пояснив важливість участі у
спільній молитві, зокрема Літургії.

якихось

нерозв’язаних

представити

Богові

все,

питань,
що

саме

так

нас

Ньому до нашого Небесного Отця», – побажав
Блаженніший Святослав.
Нагадуємо,

що

16

УГКЦ стартував

травня

2020

року

в

новий

відеопроєкт «Блаженніший

Святослав:

#доступно_про_важливе». У ньому Глава УГКЦ у
доступний спосіб пояснює важливі християнські
істини. Перші випуски проєкту були присвячені
змістові молитви, тепер же Глава УГКЦ розважає
над

її

способом. 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

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

