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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

«Велич людини не в тому, що вона має, а в тому,
чим вона ділиться», – владика Володимир Груца
Ідентичність людини не в тому, що вона має, а в тому,
чим ділиться. У цьому велич людини. Якщо хтось не
може нічого дати своєму ближньому, тоді дає себе. Він
завжди може послужити і дарувати свою любов і своє
відкрите
серце.
На
цьому
наголосив
владика
Володимир, єпископ-помічник Львівської архиєпархії
УГКЦ, під час проповіді до вірних в архикатедральному
соборі Святого Юра.
За словами архиєрея, кожне євангельське слово заохочує нас
до певної місії в цьому світі. Сьогодні ми чуємо, як Ісус
покликав дванадцятьох апостолів, проте посилає їх на місію
по двоє. Можна подумати, – каже проповідник, – що він так
поступає з огляду на безпеку, проте бачимо, що радше він їх
посилає в такий спосіб свідчити любов. Це більше, аніж
слова. «Ба більше, він їм каже нічого із собою не брати в
дорогу. Зазвичай, коли ми збираємося в дорогу, то
потребуємо багато чого зі собою взяти, спакувати сумку,
ключі, щоб повернутися додому, мобільний телефон, який є
дуже важливим елементом. Ісус каже їм нічого із собою не
брати. Дивно...» – застановляється проповідник.
На його переконання, це Євангеліє скріплює нас думкою про
те, що хоч би якою була наша життєва місія, не всі приймуть
нас, наші слова і вчинки. Зрештою Ісус, будучи Богом, також
не зміг всім людям догодити. «Ісус дозволяє взяти із собою
палицю, яка може мати різну функцію. Нею можна когось
бити, на неї можна опиратися, а ще більше палиця – це
продовження руки. Мої можливості таким чином є розширенні
і це дає мені простір для ще ширшого діапазону моїх діл», –
зауважує він.«Життя – це забіг на довшу дистанцію з
перспективою вічності. Навіть якщо не всі в житті будуть мене
приймати, я повинен йти в зручному взутті і опиратися на
палицю, щоб якнайдовше витримати і якнайдалі пройти.
Пам’ятаймо, що після завершення земного життя, у вічності,
нас чекає дуже велика перспектива».
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Парафіяльна Канцелярія
Години праці:
Понеділок – П'ятниця
9:00-1:00 і 2:00-4:00

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Наступна неділя:

Ап.Кор. 1, 18-24. Єв.Йо. 9, 6-11,
13-20, 25-28, 30-35.
8:00 – Св. Літургія – з участю вірних і
жива трансляція
10:00 – Св. Літургія – з участю вірних
12:00 - 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!!

Повідомляємо, що з днем 12-го вересня ми
закінчили літній вакаційний час.
У нашому храмі служать три Божественні
Літургії в неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00 і
12:00 пол. із присутністю обмеженою
кількістю вірних.
Утреня о год. 7:00 ранку. Вечірні в суботу
служать о год. 6:00 веч.
Просимо прочитати звернення Пароха
щодо процедури вступу. Вступ на всі
богослуження
зобов’язує
відповідна
процедура.
Під час 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.
Неділя 20 вересня – Навечір’я Свята Різдва
Пресвятої Богородиці– Вечірня з Литією –
о год. 6:00 вечора.
Понеділок 21 вересня – Свято Різдво
Пресвятої Богородиці. – Свята Літургія
о год.10:00 ранку.
 Минулого тижня ми розпочали
капітальний ремонт головних сходів до
нашого Свято-Миколаївського храму. Ласкаво
просимо тих, хто бажає, зложити пожертву на цю
ціль. Дякуємо за Ваше зрозуміння!

 KУМФ ласкаво запрошує
на відкриття
національної виставки Керрі Парнелл (Вінніпеґ)
ВШАНУВАННЯ ІНТЕРНОВАНИХ “ПЕРЕРВАНА
ОБІЦЯНКA”. Офіційне відкриття в неділю,
13 вересня о год. 1:00 поп. перед входом
до Ґалерії КУМФ. Вступне слово - Др.
Любомир Луцюк.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий

Господь

благословить.

Богдан і Христина Колос
(в пам’ять Юлії і Теодора)
Володимир і Надія Луців
Галина Вашчишин
Ігор Кусела
Марта Ващук
Володимир і Вікторія Сливка
Роман Мец і Caitlin Pakosh
(з нагоди вінчання)
Іван Сенюк
( з нагоди вінчання)

200.
250.
500.
100.
100.
100.
300.
100.

ПО М И Н А Є М О
†
П О М Е Р Л ИХ
25 ІХ 6:00 веч. за померших в родині
Бомчик
30 ІХ 9:00 ранку бл. п. Івана (13р.) і
Анастазію (7р.) Бих
ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ
Упокоїлися у Бозі бл. п. Владислав
Мокрицький (95р.) і Стелла Лидл (87р.), Ярослав
Сидорський (45р.). Душу Покійних поручаємо
молитвам наших вірних.

Глава УГКЦ: «Добрий священник плаче
болем і тішиться радістю своїх
парафіян»
Добрий священник є той, що супроводжує
своїх людей і бере на себе їхні болі,
труднощі, а так само їхні радощі. Cпівчуває
в їхніх болях і тішиться їхніми радощами.
Таку характеристику доброго священника
дав Отець і Глава Української ГрекоКатолицької
Церкви
Блаженніший
Святослав, відповідаючи на запитання, яким
має бути добрий священник.
Фото: Стефан Фартушок
Добрий священник має бути доброю людиною.
«Це перший і найважливіший елемент, – вважає
Предстоятель. – Бо не можна бути добрим
християнином, не будучи доброю людиною. Тому,
йдучи за цією логікою, добрий священник має
бути доброю людиною, справжнім християнином,
вести глибоке особисте духовне життя». (ст. 3)

(Закінчення)
А відтак, додав він, добрий священник має бути
досконалим образом доброго пастиря Христа.
Добрий пастир – це вершина священничого
служіння. Тому сам Христос дає нам приклад
такого доброго пастиря, коли каже: «Добрий
пастир душу свою покладе за своїх овець».
«Добрий пастир – це той, що приходить, аби
дати, а не взяти. Добрий пастир – це той, що
приходить, аби мали життя вповні. Це ті головні
засади

та

принципи,

за

якими

ми

маємо

виховувати наших священників», – резюмував
Глава УГКЦ.
Блаженніший

Святослав

відзначає,

що

в

сучасних обставинах добрий священник завжди
буде

перейматися

добром

своїх

парафіян.

«Сьогодні у Вселенській Церкві стверджується,
що найважливішим методом душпастирства є
бути поруч, – сказав він і додав: – Навіть більше,
добрий

священник

є

не

той,

що

пасивно

перебуває поруч, а той, що може зробити
видимим і присутнім Господа Бога поруч з
людиною, зокрема в драматичних моментах її
життя».
Так, Ісус Христос каже, що ніхто не є добрим,
крім

самого

Бога.

«Але

щоразу,

коли

ми

намагаємося наслідувати нашого Бога своїми
вчинками,

словами

і

ділами,

коли

ми

намагаємося віддзеркалювати Його в нашому
житті, тоді ми можемо бути добрими на Божий
образ і Божу подобу», – переконує Глава УГКЦ.

Цікавою і трендовою Церкву для сучасної
молоді повинні зробити самі молоді люди.
На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ під
час спілкування із українською молоддю з
усього світу в рамках фестивалю «Вітер
На-Дії».
«Якщо ви думаєте, що ваші сивобороді чи
сивочолі владики скажуть, як Церкві бути
трендовою, то ви намарно сподіваєтеся», –
•
•

Блаженніший

Святослав

і

вкотре

повторив, що сьогодні спільнота молоді Церкви
покликана зробити її популярною.
На його переконання, якщо сучасна молодь
бачитиме, що є молоді християни, які серед
сотень різних пропозицій обрали саме те, що в
собі несе і пропонує Церква, тоді саме церковна
молодь

буде

агентом

промоції

церковної

присутності.
Предстоятель запевнив співрозмовників у тому,
що церковні ієрархи намагатимуться бути разом
з молодими людьми в інтернеті загалом і в
соціальних мережах зокрема. «Однак для нас
бути лише статично присутніми замало, – сказав
він і додав: – Візьміть те, що ми сьогодні між
собою віднаходимо, і понесіть далі! Нехай
молодий хлопець передасть це молодій дівчині.
Будьте контагіозними, щоби заразити радістю
всіх тих, які є біля вас. Тоді Церква буде
присутньою, як промінчик, як світло надії, для
сучасної молоді».
За

словами

яскравих,

Глави

блискучих

пропозиціями

на

Церкви,

багато

пропозицій

один

день,

є,
на

різних
радше,
коротку

дистанцію. А Церква і Господь Бог пропонують
щось тривале, вічне, справжнє.
«Тому шукайте те, що є справжнім! І якщо
знайдете, поділіться цим з іншими!» – закликав
Патріарх небайдужу молодь.
Департамент інформації УГКЦ

«Часом ми маємо більше часу на
гаджети, ніж на живу людину», –
Глава УГКЦ до молоді

«Як зробити Церкву популярною
серед молоді?» – #молодьзапитує, а
Глава УГКЦ відповідає

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

сказав

Кожному з нас потрібно зрозуміти, що в
нашому житті має бути завжди на першому
місці. Є таке правило: якщо Господь Бог
буде на першому місці, все інше стане на
своє місце. Про це сказав Отець і Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший Святослав під час онлайнспілкування з молоддю на фестивалі
«Вітер На-Дії».
«Якщо ви насамперед шукатимете стосунку з
Богом

і

той

стосунок

буде

наче

мірилом,

засадами спілкування з іншими людьми, тоді ви

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

самі віднайдете баланс і гармонію у стосунках з
іншими», – сказав Предстоятель.
Він

відзначив,

що

дуже

є

важливо

вести

особисте молитовне життя. «Перед тим як іти до
інших людей, зустріньтеся з Господом Богом.
Зокрема, зробіть це на початку дня, а потім на
його завершення», – переконує Блаженніший
Святослав.
Часом, як зауважив Глава Церкви, ми маємо
більше часу на гаджети, ніж на живу людину.
Тому передусім знаходьте час на спілкування із
живою людиною.
«Господа Бога, – відзначив Предстоятель, – ми
завжди маємо поруч. Треба тільки відкрити Його
присутність. Якщо у вас буде час для Бога,
будьте певні, у вас буде час для іншої людини і
добрий спосіб, як віднайти баланс для стосунку
з усіма іншими предметами, речами, моментами
у вашому житті, щоб усе було гармонійно і
давало вам мир та душевний спокій».
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

