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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

«Закликаю всіх перетворити щоденну роботу на
молитву», – Глава УГКЦ у черговому випуску
відеопроєкту
Наша праця повинна стати молитвою. На цьому
наголосив Отець і Глава УГКЦ у сьомому випуску
проєкту
«Блаженніший
Святослав:
#доступно_про_важливе», який виходить щосуботи о
21:00 на каналах «Живого телебачення» у Facebook та
YouTube.
У
попередніх
випусках
Блаженніший
пояснював, про що потрібно молитися, відтепер
архиєрей розважатиме над способом молитви – як
потрібно спілкуватися з Богом?
Блаженніший

Святослав,

вслід

за

апостолом

Павлом,

закликав християн молитися безперестанку. «Молитва – це

5 липня 2020 р.

Ап. Рим. 5, 18-23.
Єв. Мт. 8, 5-13.
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.Рим.10, 1-10; Єв.Mт. 8, 28-9, 1.
8:00 – Св. Літургія – жива трансляція
10:00 – Св. Літургія – з участю вірних

не лише якийсь окремий акт чи момент нашого щоденного
життя. Йдеться про те, що молитва має бути всім тим, чим ми
живемо,

про

що

думаємо

і

про

що

піклуємося.

Східнохристиянська духовність говорить про молитву як про
стан людського серця і душі», – зазначив Предстоятель.
Подібно до того, як людина молиться словами і думками, вона
може

і

повинна

молитися

також

власними

вчинками.

Блаженніший наголосив на тому, що наша праця не лише
може, але й повинна бути молитвою. Глава УГКЦ пояснив, що
праця стає молитвою передусім тоді, коли ми, працюючи,
звертаємося до Господа Бога: «Наша праця може бути
молитвою тільки тоді, коли ми її жертвуємо в ім’я когось чи в
ім’я чогось, тому що праця – це наше зусилля». Коли
християнин молиться перед початком праці, він вкладає в неї
вічний, надприродний зміст……..(ст. 2…..)

Свята

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

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.

Понеділок 6 липня - Навечір'я Свята
Різдва Св. Івана Христителя - Вечірня
о год. 6:00 вечора.
Вівторок 7 липня - Свято Різдва Св. Івана
Христителя. Утреня о год. 8:00 ранку ,
Божестевенні Літургії о год. 10:00 ранку.
Субота 11 липня – Навечір’я Свята свв.
апп. Петра і Павла – Вечірня o год. 6:00
вечора.

ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь благословить.

ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая
(в пам’ять Миросі Щепанської)
Ірина Осадчук
(в пам’ять Миросі Щепанської)
о. Петро і добр. Оленка Ґаладза
Наталія Гайдук
Ірина Косман
Тетяна Когут
Яромир і Оксана Мостихівські
Володимир і Аня Покрищак
Евгенія Швець
Ірина і Володимир Осадчук
ПО М И Н А Є М О

†

10 VII 9:00 ранку

200.
100.
100.
100.
100.
300.
500.
100.
200.
200.

П О М Е Р Л ИХ

бл. п. Григорія і Марію
Нестор

(Закінчення)

У такому випадку людина, за словами Патріарха,
зможе принести користь іншим людям своєю
працею. «Подібне слід робити також і в кінці

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!

кожної роботи – завершити її молитвою», –
зазначив Блаженніший.
Окрім користі для ближніх, праця може і повинна
стати також моментом внутрішньої переміни самої
особи, яка її здійснює.
«Тому я закликаю всіх вас, щоб ви скеровували
молитовний стан свого серця і своєї душі у

 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.
МНОГАЯ ЛІТА !
Новоохрещенiй Наталії Черчик, її рідним
батькам і хресним батькам бажаємо Многії і
Благії Літа!

щоденну роботу і перетворювали її на молитву.
Тоді зможемо побачити, що все довкола вас стане
інакшим, тому що, працюючи з молитвою і
перетворюючи працю на молитву, ми даємо
простір і можливість діяти Богові, який у Святому
Дусі присутній у нашій людській активності та
діяльності». – сказав на завершення Отець і
Глава УГКЦ.
Пригадуємо,

16

травня

2020

року

в

УГКЦ стартував новий відеопроєкт «Блаженніший
Святослав: #доступно_про_важливе». У ньому
Глава УГКЦ у доступний спосіб пояснює важливі
християнські істини. Перші випуски проєкту були
присвячені змісту молитви, тепер же Глава УГКЦ
розважає над її способом. Переглядати нові
випуски

проєкту

на каналі

можна

«Живого

щосуботи

о

21:00

«Живого

ТБ»

ТБ» в

мережі YouTube або сторінці
у Facebook.
Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав: «Будьмо
світлими очима і руками Бога для тих,
хто постраждав і потребує допомоги»
Серед сьогоднішньої біди в Західній Україні
чуємо обнадійливі Христові слова: «Не
турбуйтеся про те, що будете їсти, що пити і
в що зодягнетеся». Пам’ятайте, що Господь
шукає
співпрацівників
і
саме
через
християн
опікується
постраждалими
людьми. Бог шукає світлих рук. Він шукає
людей зі світлим оком, які здатні бачити
людську потребу, які здатні давати, а не
брати. На цьому наголосив Блаженніший
Святослав, Отець і Глава УГКЦ, під час своєї
проповіді у третю неділю по Зісланні
Святого Духа.
На

початку

своєї

проповіді

Глава

Церкви

наголосив, що у книзі Святого Писання ми часто
чуємо про Бога як про світло.
З історії створення світу, каже Предстоятель
УГКЦ, бачимо, як світло Боже починає творити.
«Цим Божим світлом є не оптичний феномен, а
саме життєдайна сила, яка виходить з Бога як
джерела життя і оживляє все довкола. Таким
чином сила Божа дає життя кожному створінню»,
— сказав він.
Проповідник пояснив, що Господь Бог під час
створення людини дав їй повноту життя. Проте
після гріхопадіння все тіло людини померкло і
стало темним. На його переконання, є два знаки,
в яких залишилося Боже світло: очі і руки.
«Через очі людина виявляє, що носить у собі
образ невидимого Бога, який є світлом. Також
руки цієї людини повинні чинити діла світла.
Щоразу як людина Божими очима дивиться на
світ, а її руки чинять добро, Боже світло виходить
із неї», — переконаний проповідник.
«Око людини, яка перестає служити Богові, а
починає

служити

мамоні,

починає

гаснути.

Відтак вона стає злодієм життя через те, що

Глава

Церкви

переконаний,

сьогоднішнє Євангеліє є доброю новиною, яка
сповіщає,

що

Бог

опікується

і

щось знає про Бога. Людина зі світлим оком
освічує все довкола.
Блаженніший Святослав звернув особливу увагу
на те, що ми сьогодні слухаємо це Євангельське
слово в контексті страшної повені, яка стала
найбільш

руйнівною

розуміємо,

каже

за

останні

Глава

роки.

Ми

що

це

Церкви,

руйнування є причиною лихого ока людини, яка
по-хижацьки ставиться до навколишнього світу.
І цим самим стає великою темрявою для нього.
«Серед сьогоднішньої біди чуємо обнадійливі
Христові слова: "Не турбуйтеся, що будете їсти,
що пити і в що зодягнетеся". Ці три питання
тепер нас найбільше хвилюють. Особливо вони
хвилюють

тих,

Найбільшою

хто

постраждав

проблемою

для

від

цих

повені.

людей

є

відсутність питної води. Саме тому державні і
соціальні

церковні

служби

насамперед

доставляють людям воду, як необхідну річ для
життя. У наших парафіях ми проводимо збірку
для постраждалих від цього лиха», — додав
Отець і Глава УГКЦ.
«Нехай нашою відповіддю на Боже Слово стане
пошук справедливості Небесного Царства. Це
означає,

що

я

шукатиму

добра

для

мого

ближнього. Молімося за тих, хто постраждав.
Будьмо світлими очима і руками Бога для тих, хто
потребує допомоги, Щоб вони пам'ятали, що
через наше християнське свідчення Господь Бог
дбає про своїх дітей», — закликав Блаженніший
Святослав.

Блаженнішого

Святослава до вірних УГКЦ і людей доброї волі в
Україні та в усьому світі з приводу паводків у
Західній Україні
•
•

людиною

животворить її незалежно від того, чи людина

— додав він.

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

з

справді поєднаний з Богом. За його словами,

Христос: "Не можете служити Богові й мамоні"»,
також: Звернення

слова

їжу, пиття і одяг, може зрозуміти лише той, хто

руйнує довколишнє середовище. Саме тому каже

Читайте

що

Євангеліє про те, що не треба турбуватися про

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

