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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: «Свято Успіння
Пресвятої Богородиці відкриває нам таємницю
життя і смерті кожної людини»
Господь Бог сотворив нас не для смерті і тління, а для
вічності і життя разом з Ним. Сьогодні в рух
возсходження,
в
який
пускається
Богородиця,
запрошенні ввійти ми з вами. Він кличе нас до
возсходження нашими думками, намірами і ділами. Він
кличе нас у спільноті Христової Церкви не боятися
смерті, а разом з Богородицею переступити і віддати
все єство у руки Божого Сина. На цьому наголосив
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви
Блаженніший Святослав у проповіді до вірних у свято
Успіння Пречистої Діви Марії.
На початку проповіді Глава УГКЦ привітав вірних з одним з
найбільших свят у літургійному році – святом Успіння

30 серпня 2020 р.

Ап. Кор. 15. 1-11.
Єв. Мт. 19, 16-26.
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. 16, 13-24. Єв.Mт.21, 33-42.
8:00 – Св. Літургія – з участю вірних і
жива трансляція
11:30 – Св. Літургія – з участю вірних

Пречистої Діви Марії. «В цьому святі Церква з року в рік
зберігає пам'ять про дуже важливу історичну подію –
завершення земного шляху Пречистої Діви Марії», – сказав
він.Проповідник пригадав розповідь з церковного передання,
в якій мовиться про те, що в момент смерті Богородиці
апостоли, які розійшлися по різних куточках Римської імперії
в дивний спосіб знову були зібрані разом довкола тіла
Пречистої

Богородиці.За його словами, Літургія Церкви

сьогодні пояснює нам чому так сталося. Апостоли знову
зібралися разом для того, щоб стати свідками її переходу не
лише від земного життя до вічного, а й також від переходу від
тління до нетління. Так, як вони стали свідками Воскресіння
Христового, каже він, так само вони мали стати свідками
возсходження душею і тілом Пресвятої Богородиці. (ст. 2)

Свята

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

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
ДО

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ
Упокоїлася у Бозі бл. п. Ольга Ковальчик
(95р.). Душу Покійної поручаємо молитвам наших
вірних.

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.
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 !
Новоохрещеним Олені Патриції, Марії
Єлисаветі, Софії Евгенії, Кристоферу Гайнцу
Мюлер і Валентині Лідії Акорсі їхнім рідним
і хресним батькам бажаємо Многії і Благії
Літа!
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий

Господь

благословить.

Микола і Галина Гарванко
Данило Даревич
Марта Тихоліс
о. Александер і доб. Олена Лящук

200.
100.
300.
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
4 ІХ
9:00 ранку
бл. п. Дарію Мокрицьку
7 ІХ
5:30 поп.
бл. п. Галю Копач
16 ІХ
8:00 ранку
бл. п. Олександру (7р.)
Миколу Зіняк

(Закінчення)
Проповідник провів цікаву паралель між іконами
свят Зіслання Святого Духа і Успіння.
«В першій події ми бачимо рух згори донизу –
низсходження, в другій ми бачимо возсходження
з землі на небо. У першій події ми бачимо момент
народження Христової Церкви, а сьогодні
Пречиста Діва Марія нам відкриває таїнство життя
Христової Церкви», – сказав Предстоятель УГКЦ.
«Бути Церквою – означає бути спільнотою. Бути
Церквою – це означає перебувати у просторі, де
можна перемогти смерть, де можна із землі вийти
на небо», – додав Глава УГКЦ.
На його переконання, Христова Церква – це
простір, де по-особливому діє животворящий Дух
Святий, який дає людині можливість подолати
все, що їй принесли гріх і смерть. «Тому сьогодні,
– каже Блаженніший Святослав, – з одного боку,
апостоли сумують, бо розлучаються з Божою
Матір’ю, з іншого боку, Церква сьогодні святкує,
бо вглядається у постать Богородиці як у власне
дзеркало».
«Вона наче звіщає нам, що Боже Слово – начебто
дощ, який сходить з небес на землю. Усе оживає,
напуває, але не повернеться назад, доки не
принесе плоду. Так і Слово Боже, яке сходить з
небес на землю не повертається назад порожнім,
поки не оживотворить і не дасть плоду в людині»,
– пояснює він.
Глава Церкви пригадав, що чимало монастирів
сьогодні святкують свій престольний празник. За
його словами, це пов’язано з тим, що наші предки
усвідомлювали велич цього свята.
«Сьогодні
ми
духом
линемо
до
нашої
Святоуспенської Унівської лаври, яка збирається
разом довкола постаті Діви Марії, щоб пуститися
в дорогу плідності Божого слова, возсходження
від життя до життя», – наголосив Предстоятель.
Окремим словом у своїй проповіді Глава Церкви
згадав освітян. «Позаяк свято Успіння є тим
моментом, коли школярі йдуть до сповіді і
готуються до початку нового навчального року.
Перший дзвоник цього року відбуватиметься у
дуже прикрих і непростих обставинах. Віддаймо
під покров Пречистої Діви Марії українську освіту.
Нехай
початок
навчального
року
буде
ознаменований оптимізмом, яке сьогоднішнє
свято нам дарує. Ми так хочемо, щоб наші діти
пішли до школи, бо дистанційно нікого не можна
виховати, хоча можна передати той чи інший
об’єм
знань
й
інформації»,
–
зауважив
проповідник.
На завершення свого слова Блаженніший
Святослав попросив Богородицю виблагати для
Церкви і народу дарів і благодатей, яких сьогодні
усі ми найбільше потребуємо.
Департамент інформації УГКЦ

Глава УГКЦ: «Віра в Бога – один із
видів християнського імунітету проти
депресії»
Коли людина почувається нелюбленою,
забутою,
покинутою,
навіть
більше,
безпорадною і немічною перед викликами,
бідами, труднощами, на які натрапляє у
своєму житті, то вона може бути схильною
до депресії. На тлі таких переживань,
емоцій може розвинутися ця хвороба.
Так пояснив Отець і Глава Української ГрекоКатолицької

Церкви

Блаженніший

Святослав,

відповідаючи на запитання про те, чому християни
впадають у депресію.
Глава Церкви відзначив, що депресія – певний
психічний розлад. «Це хвороба, яка сьогодні, на жаль,
бичує сучасну людину. Депресія має певні методи
лікування, які потрібно використовувати, тому що вона
може вести до дуже сумних наслідків, навіть до
самогубства», – пояснив він.
Коли ми запитаємо себе, продовжив Блаженніший
Святослав,

про

причини

виникнення

певних

депресивних станів, то сучасна медична наука
називає їх кілька. І одна з них – певне усвідомлення
себе, своїх сил, свого місця, себе самого. Коли
людина почувається нелюбленою, безпорадною і
немічною перед викликами й труднощами, то на тлі
таких емоцій може розвинутися ця хвороба.
Проте,

на

переконання

Предстоятеля

Церкви,

християнська віра дає нам усвідомлення того, що Бог
нас ніколи не покидає. Він не покидає нас навіть тоді,
коли ми тяжко проти Нього грішимо.
«Коли я усвідомлюю, що Бог мене любить таким, яким
я є, що Божа любов сильніша за мою здатність грішити
чи робити зло, що ця Божа любов мене завжди
супроводжує і буде зі мною, то, думаю, такого типу
основи християнської віри дозволять мені уникнути
багатьох причин, які можуть вилитися в різні тривожні
чи

депресивні

стани»,

–

вважає

Блаженніший

Святослав.«Можна сказати, що віра в Бога, відчуття
Божої любові, присутності біля мене – це один із видів
християнського імунітету проти таких психічних станів.
Хоча, коли вже настала депресія, то роздумувати про
її причину запізно, а потрібно лікувати цю недугу і
усувати причину», – підсумував Глава Церкви.
Департамент інформації УГКЦ

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

•
•

Глава УГКЦ у День Незалежності
України: «Любімо своє, плекаймо
своє, говорімо рідною українською
мовою»
Предстоятель УГКЦ попросив, щоб
цього року, відзначаючи Свято
Незалежності України, ми згадали собі три
слова – вдячність, пам'ять і праця!
Вдячність
Глава Церкви закликав у цей день – день нашої
свободи, суверенності, волі жити у вільній
державі – подякувати Господу Богу за дар
свободи для Церкви і народу, за дар
відновлення нашої Держави, яка теж є даром
Божим.Подякуймо також тим, які ціною власної
крові захищають її життя і майбутнє. Подякуймо
сьогодні нашим військовим, волонтерам, усім
тим, які роблять можливим існування, життя і
розвиток вільної і незалежної України.
Пам’ять
«Коли почуємо слово "пам'ять", – сказав
Блаженніший Святослав, – згадаймо, що наша
держава належить до найстарших країн Європи.
Нашу державність у нас багато разів хотіли
забрати. Були часи, коли наш народ жив на
своїй землі, але в чужих державах. Тому
сьогодні згадаймо і пам’ятаймо тих, які боролися
і віддали своє життя впродовж століть за
створення, укріплення і утвердження вільної,
незалежної Української Держави».Також він
закликав цього дня згадати, зокрема, тих, які
страждали за вільну Україну в часи комунізму –
дисидентів, шістдесятників, усіх тих, які своєю
інтелектуальною, культурною працею вибороли
право на існування української культури, мови,
мистецтва, усього того, що ми вважаємо
багатством
і
фундаментом
української
тотожності.
Праця
«Щоб добре святкувати це свято, сьогодні
працюймо разом, працюймо на незалежну
Українську Державу. Хоч би які посади ми
займали, хоч би ким ми були, де б ми були,
працюймо на Україну. Працюймо на Українську
Державу навіть тоді, коли перебуваємо за її
межами і живемо в інших державах. Пам’ятаймо
про Україну!» – закликав духовний лідер
українців.Сьогодні
молимося,
сказав
Блаженніший Святослав, щоб Господь Бог зберіг
нашу державу, дав їй свободу, щоби ми могли
перемогти війну, щоби могли перемогти
епідемію, щоб ми разом могли тішитися нашою
свободою і незалежністю.
З Днем Незалежності тебе, український народе!
Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!

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

