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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

Блаженніший Святослав на свято Преображення:
«Остаточним завданням людини є
переобразитися і засяяти у воскресінні разом зі
Спасителем»

У своєму преображенні Христос сьогодні кличе нас
пізнати глибину Божого життя, яку Він сам вклав у нас
в момент нашого хрещення і миропомазання. Христос
сьогодні запрошує нас відкрити Його преображення у
момент нашого причастя Його Тілом і Кров’ю у Тайні
Євхаристії. Ба більше, запрошує нас силою нашого
християнського життя перемогти всяку неправду і зло
після того, як ми зійдемо з Тавору, що є сьогодні
храмом Божим, в якому ми зараз перебуваємо.
На цьому наголосив Отець і Глава Української ГрекоКатолицької Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді
до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в
одне з найбільших християнських свят у році – Преображення
Господнього. З Главою Церкви співслужили владика Степан
Сус, куріальний єпископ Києво-Галицького Верховного
Архиєпископа УГКЦ, і владика Йосиф Мілян, єпископпомічник Київської архиєпархії.
Блаженніший Святослав на початку своєї проповіді зауважив,
що, святкуючи сьогодні свято Преображення, ми не тільки
згадуємо історичну подію, а й намагаємося увійти в її глибший
зміст і збагнути істину. На його думку, євангелист Матей
влучно підкреслює, коли каже, що одного дня Христос узяв
своїх учнів: Петра, Якова та Івана – і вийшов на гору Тавор.
Ми знаємо, каже проповідник, що гора Тавор у Священному
Писанні книг Старого Заповіту має особливе значення.
Архиєрей пригадав історію з книги Суддей, в якій
розповідається про те, як жінка Дебора перед битвою з
ворогами вийшла на гору Тавор. Після цього, маючи
нечисельне військо, вона здобула перемогу. «Зміст цієї історії
полягає в тому, що богомудра жінка є сильнішою від
безбожного чоловіка. Бо вона є мудрою Божою мудрістю.
(ст. 2…..)

23 серпня 2020 р.

Ап. Кор. 9, 2-12.
Єв. Мт. 18, 23-35.
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.Кор. 15, 1-11. Єв.Mт.19, 16-26.
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

ОГОЛОШЕННЯ
ДО

УВАГИ ПАРАФІЯН!!

У нашому храмі служать 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.
Повідомляємо, що з днем 12-го вересня
ми закінчуємо літній вакаційний час.
Божественні Літургії
в неділі служитимуть
о год. 8:00р., 10:00р. і 12:00 пол. Утреня
о год. 7:00 ранку. Вечірні в суботу
служать о год. 6:00 веч.
Перша Вечірня в суботу 12 вересня о год.
6:00 вечора.
Підчас пандемії в неділі Божественна
Літургія о год. 8:00 ранку транслюється
живим ефіром. У Свята Божественна
Літургія о год. 10:00 ранку транслюється
живим ефіром.
Четвер 27 серпня – Навечір’я Свята Успення
Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці –
Вечірня з Литією – о год. 6:00 вечора.
П’ятниця 28 серпня – Свято Успення
Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці. –
Святі Літургії о год. 8:00, 10:00 р. Після
кожної Святої Літургії благословення зілля
і квітів.
Святкуємо 29 річницю незалежності України!
Конґрес Українців Канади, відділ Торонто
оранізовує
віртуальне
відзначення
Дня
Незалежності України двома програмами у
слідуючі дати на OMNI TV: ФОРУМ – 23 серпня5:00 поп. , 25 серпня – 11:00 веч., 28 серпня – 9:00
ранку, 29 серпня- 7:00 ранку, KOНTAKT- 20 серпня10:00 веч., 23 серпня- 3:00 поп., 25 серпня – 8:00
ранку.

МНОГАЯ ЛІТА !
Новоохрещеному Миколі Янушеві
Святославові Жилі його рідним і хресним
батькам бажаємо Многії і Благії Літа!
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий

Господь

благословить.

Богдан і Христина Ковалик
300.
(з нагоди новонародженого внука Симона)
Роман і Марґарета Міхневич
100.
Богдан і Христина Колос
100.
Ігор і Мотрія Мельник
150.
Maрійка McKetton
500.
(в пам’ять о. Юліяна і Марії Микитин)

Василь і Марія Домарецькі
Василь і Рома Жила
(з нагоди хрещення внука Миколи)
Андрій Дзюбак
Maрта Тихоліс
Богдан і Орися Костів
Назар Гарванко і Оксана Николин

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

ПО М И Н А Є М О
†
П О М Е Р Л ИХ
26 VIII 6:00 веч.
бл. п. Мирослава (10р.)
Леонтину, Петра Шумських
31 VIII 7:00 веч.
бл. п. Анну Стадник
(Продовження)
Малочисельне
військо
може
перемогти
багаточисельне лише тоді, коли воно воює не так
силою, як правдою і у своїй боротьбі об’являє
правду про єдиного Бога», – підкреслює Глава
УГКЦ.
Отож сьогодні Христос виходить на Тавор, каже
Блаженніший Святослав, начебто готуючи своїх
учнів до якоїсь битви. «Якщо ми вловимо логіку
опису цієї події, то зрозуміємо, що преображення
Христа на Таворі було провіщенням, пророцтвом
і прообразом Його Воскресіння. Бо там, на
Таворській горі, до нього прийшли два
старозавітні
мужі,
Мойсей
та
Ілля,
які
символізують старозавітний закон і пророків і в
особі Ісуса Христа знаходять справжній зміст
життя через Воскресіння», – додав він.
На його переконання, Христос на Таворі хотів
показати учням славу свого божества, щоб у день
розп’яття
вони
зрозуміли,
наскільки
добровільними є страждання Бога задля людини.
Глава Церкви наголосив на тому, що сьогодні
дослідники не мають сумніву щодо історичності
особи Ісуса Христа. Проте в них залишається
одне питання: ким Він був? За словами Глави
УГКЦ, на це питання сьогоднішня подія дає чітку
відповідь
учням,
які
стають
свідками
преображення. «Бо преображення не передбачає
якусь мутацію, а означає виявлення глибокого
внутрішнього
змісту,
переведення
глибини
правди до образу назовні, яке можуть споглядати
учні настільки, наскільки їм дозволяють їхні
духовні й тілесні очі. Щоб дати відповідь на
запитання, ким є Христос, сам Бог Отець
звертається своїм голосом до учнів і каже: Він є
Мій Син улюблений», – пояснює проповідник.
Предстоятель УГКЦ у своїй проповіді зауважує,
що пізнати правду про себе є одним з найбільш
древніх прагнень людини, яке вона ставить собі у
всі часи своєї історії, незалежно від релігії і
культурної
приналежності.
«У
своєму
преображенні Христос не тільки відкриває правду
про себе, про воплоченого Бога, а й відкриває
правду про людину і дає відповідь на питання:
ким є людина? А з іншого боку, запрошує до
преображення кожного з нас. Заохочує нас
виявити внутрішню правду про себе у своїх
вчинках, думках, емоціях і діях. Бо бути людиною
вповні – це означає бути богоносцем», –
наголосив Глава Церкви…. (ст. 3)

(Закінчення)
«Ми маємо гарний звичай приносити до храму
на освячення перші плоди землі. Це один зі
способів проповідувати правду про нас і про
землю, на якій ми живемо. Бо правда є такою,
що людина працює, але Бог плодоносить.
Приносити первоплоди на освячення до Бога –
це означає визнавати, що земля, на якій ми
живемо, є Його даром для нас. Якщо ми так
будемо ставитися до землі і довкілля, одне до
одного і до нашої держави, то кожне наше
зусилля і діло буде преображенням і проявом
сяйва та світлості Божої мудрості в нашому
житті, суспільстві і на землі», – додав він.
Господь нас сьогодні закликає слухати Його,
преображеного на Таворі, щоб пізнати себе і
змогти переобразитися, а відтак у Таворському
світлі побачити правду у своїх думках, мріях і
вчинках.
«Нехай
преображений
Христос
сьогодні змінить наші очі, щоб у Його світлі ми
побачили своє світло», – побажав духовний
лідер українців.
На завершення Літургії Блаженніший Святослав
благословив принесені вірними первоплоди.
Також він пригадав про заклик до усіх синів і
дочок УГКЦ до молитви за білоруський народ.
Молитву просять промовляти щодня о 21:00,
долучаючи до тих молитов, що творимо за мир
та спокій в Україні.
Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав:
«Повернення осідку Глави УГКЦ до
столиці стало знаком відродження
Києва як світового духовного центру
християнства»
Подія повернення осідку Отця і Глави УГКЦ
до
Києва
стала
певною
мірою
виправленням
історичної
несправедливості. Адже саме тут наша
Церква народилася у хрещальній купелі
князя Володимира. У Києві її коріння.
Звідси вона вийшла і сьогодні, як Божий
виноградник, розпустила свої гілки на
різних континентах, у різних куточках і
культурах світу. Нині наша Церква обіймає
своїх дітей, які розмовляють різними
мовами
і
представляють
різні
національності.
На цьому наголосив Отець і Глава Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший
Святослав під час проповіді в Патріаршому
соборі Воскресіння Христового у 15-ту річницю
повернення осідку Глави УГКЦ до Києва.
«Боже слово, яке ми сьогодні чули, провіщає і
пригадує нам про одну з найважливіших правд

християнської віри – ми очікуємо другого і
славного
приходу
Спасителя.
Очікуємо
завершення світової історії, як це ісповідуємо
щоразу в "Символі віри"», – сказав на початку
своєї проповіді Предстоятель Церкви.
Він зауважив, що стан очікування, в якому
сьогодні
повинна
перебувати
людина,
євангелист описує двома словами: чувайте і
будьте готові. «Чувати не означає пасивно
очікувати Божої дії супроти історії світу. Ба
більше, сьогодні Євангеліє нам каже, що чувати
– це щось робити, а очікувати означає дуже
активно діяти. Цей стан у сьогоднішньому
Євангеліє описується як служіння», – пояснив
проповідник.
«Важливо розуміти, – каже Глава УГКЦ, – що
вчинки всіх людей будуть оцінювані з огляду на
завершення історії, а всі зусилля і щоденні
справи наберуть справжнього змісту у світлі
другого і славного приходу Христа».
На переконання Блаженнішого Святослава,
очікувати означає також будувати і діяти.
«Навіть більше, як говорить Іван Богослов,
очікувати – це звершувати духовний подвиг у
наші дні, а навіть наближувати і прискорювати
друге і славне пришестя нашого Спасителя.
Цікаво,
що
книги
Священного
Писання
закінчуються словами, як наречена взиває:
"Прийди,
Господи
Ісусе" (Маран-ата)»,
–
зазначив проповідник.
Глава Церкви пояснив, що, коли ми чинимо
добро і виконуємо своє служіння, то, як Церква,
наречена Христа, пришвидшуємо Його славне і
друге пришестя. Той, хто виконує ці накази,
очікує кінця світу з радістю нареченої, яка
сподівається приходу жениха. А хто думає, що
буде жити без Бога вічно, той очікує кінця як
апокаліптичну історію. Щоразу, коли чинимо
добро, то в певний спосіб робимо видимим
Небесний Єрусалим.
У проповіді Блаженніший Святослав також
пригадав, що сьогодні в Патріаршому соборі
присутні
зібралися
на
молитву,
щоби
подякувати Богові за особливу подію в історії
нашої Церкви і Батьківщини – повернення до
Києва осідку Отця і Глави УГКЦ.
«Якщо ми, – каже проповідник, – подивимося з
перспективи п’ятнадцяти років на те, що
сталося у 2005 році, то зрозуміємо, що це –
глибока і багатопланова подія, і сьогодні вона
для нас має дуже важливе значення». Глава
УГКЦ наголосив, що ця подія є певним
маніфестом єднання Церков
Володимирового хрещення, яке має на меті
збирати всіх в ім’я служіння Богові і своєму
народу. На його переконання, ця подія

ознаменувала один дуже важливий момент –
вона стало знаком відродження Києва як
світового духовного центру християнства.
«З історії ми знаємо про те, як духовну велич
Києва – другого Єрусалима, міста, який
будувався на взірець Небесного Єрусалима, –
хотіли вкрасти наші сусіди. Однак повернення
Отця і Глави нашої Церкви до Києва означало,
що Бог почав збирати всіх у розсіянні сущих
дітей Київської Церкви. Саме Господь тут кличе
їх до єдності. А східне християнство сьогодні
починає дивитися на Київ по-новому. Москва і
Рим, Константинополь і Єрусалим бачать нині
Київ як духовний центр, в якому будується
християнство
третього
тисячоліття»,
–
наголосив Блаженніший Святослав.
Глава УГКЦ висловив слова вдячності Богові за
дар прозорливості «нашого батька і будівничого
Патріаршого собору – патріарха Любомира».
Склав дяку за те, що Бог дав йому відчути той
момент, коли настав час йому самому
повернутися додому і за собою привести усіх
дітей України і нашої Церкви. «Знаємо, що
Блаженніший Любомир проголосив маніфест, у
якому
намагався
накреслити
дорогу
відродження слави нового Єрусалима в Києві. У
своєму слові "Єдиний Божий народ у краї на
київських горах" він показав нам, як потрібно
сьогодні чувати і служити, як нам робити так,
щоб Небесний Єрусалим віддзеркалювався у
Києві як у духовному центрі всіх дітей Київської
Церкви», – сказав проповідник.
Зі слова патріарха Любомира Блаженніший
Святослав виокремив дві думки, які вважає його
заповітом: «Від державного підпорядкування
Церкви – до соціального служіння» і «Від
конфесійного протистояння – до першості в
любові». «Це начебто ті кроки, якими ми почали
йти у Києві п’ятнадцять років тому. Бачимо, як
багато справ ще маємо здійснити», – додав
Глава УГКЦ.
«У п’ятнадцяту річницю до нас скероване Боже
слово: чувайте, служіть, пильнуйте і дбайте про
свій народ. Сьогодні дякуємо Богові за
можливість бути вдома і за те, що наш собор
починає "собирати", відповідно до Божого
слова, усіх дітей своєї Церкви. З огляду на це
все, просімо в Бога сили, благодаті Духа
Святого, щоб усі ідеї і прагнення ми могли і
надалі втілювати в життя. Звертаємося до
нашого Любомира, який сьогодні, мабуть, чує
нас на небесах: молися за нас, щоби діти
Київської Церкви могли разом молитися і
прославляти величне Боже ім’я – Отця, і Сина, і
Святого Духа», – промовив на завершення
духовний лідер українців.
Департамент інформації УГКЦ
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
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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

