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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

Глава УГКЦ: «Той, хто покладається лише на
себе, завжди буде розчарований і засмучений»
Доброю стає людина тоді, коли чинить добро. Йдеться
про конкретні вчинки. Не можна чинити зло і не стати
злим. Не можна вкрасти і не стати злодієм. Про це
сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької
Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді до
вірних у неділю, 30 серпня 2020 року.
Коли людина чинить добро, вважає проповідник, то начебто
цим добрим

учинком

надає певних ознак, духовних і

моральних характеристик власній особі. Коли людина чинить
добро, вона стає доброю. Вона облагороджується.
«Для того щоби отримати життя вічне, замало лише чинити
добрі діла. Треба вірити в Ісуса Христа як у живого Бога,
присутнього між нами. Тому каже Христос: якщо ти хочеш
бути досконалим, продай усе, роздай бідним і йди за Мною,
тоді будеш мати скарб на небі», – сказав він.
Це означає, пояснює Предстоятель, що не варто покладатися
на своє багатство, навіть на багатство добрих діл. «Поклади
всю свою надію не на себе, не на свої здібності, навіть не на
все те добро, яке ти досі зробив, а на Боже милосердя. Бо
Боже милосердя, спасіння, вічне життя нам дає Господь Бог
даром. Він дає нам це не за наші добрі вчинки, а як дар свого
милосердя

і

своєї

Святослав.Тому

любові»,

апостол

–

Павло

переконує
каже,

що

Блаженніший
найбільшим

багатством людства є дар Ісуса Христа, Його страждання,
смерть і Воскресіння. Найбільшим скарбом є те, що ми були
викуплені дорогою ціною. Дорожчого скарбу, ніж ціна крові
нашого Спасителя, людство не має.

( ст. 2…………)
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Ап. Кор. 16, 13-24.
Єв. Мт. 21, 33-42.
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.1, 21-2, 4. Єв.Mт.22, 1-14.
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

Пожертви PAD – серпень

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 10 вересня – Навечір’я Свята
Усікновення чесної і славної голови Івана
Хрестителя – Вечірня з Литією – о год. 6:00
вечора.
Пятниця 11 вересня – Свято Усікновення
чесної і славної голови Івана Хрестителя. –
Святя Літургіч о год.10:00 ранку. В цей день
зобов’язує строгий піст.

МНОГАЯ ЛІТА !
Новоохрещеним Данилові Завісляк і Аделі
Винник їхнім рідним і хресним батькам
бажаємо Многії і Благії Літа!
Нововінчаним Марті Цибульській і Зенонові
Чиж бажаємо мирного подружнього життя
на Многії і Благії Літа!
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий

Господь

благословить.

Марта Реплянська
Роман і Марґарета Міхневич
Ігор і Мотрія Мельник
Марко і Наталія Сатдник
Данута Вархоль
(в пам’ять сестри Дарії)
Ігор Ґенґало
Роман федина
Анонімно

120.
100.
150.
200.
200.
100.
100
1500.

Надя Борис
Марко Стадник
Зоя Трофименко
Василь Жила

100.
100.
100.
100.

Пожертви PAYPAL – липень, серпень
Aнна Пастушок
Петро Вовк
Мирон Джулинський
Андрій Бошко
Емілія Петренко
Михайло Муринюк

200.
250.
100.
250.
100.
100.

ПО М И Н А Є М О
†
7 ІХ
6:00 веч.
16 ІХ
8:00 ранку

П О М Е Р Л ИХ
бл. п. Галю Копач
бл. п. Олександру (7р.)
Миколу Зіняк

(Закінчення)
«Саме тим скарбом ми можемо отримати життя
вічне. Іти за Христом означає повірити в Бога. Іти
за Христом означає бути християнином. Іти за
Христом означає бути багатим тим скарбом, яким
є Ісус Христос», – наголошує духовний лідер
українців.
Той, хто покладається на себе, думає, що тільки
власною силою може спастися, на переконання
проповідника, завжди буде розчарований і
засмучений. Виникає запитання: а чи варто тоді
чинити добрі діла? На це відповідає нам апостол
Яків: віра без діл мертва.
«Той, хто вірить у Бога, чинить добрі діла як вияв
своєї віри. Тобто наші добрі діла, наше виконання
Божих заповідей має випливати з нашої віри в
Бога. Це ісповідь віри нашими вчинками,
щоденним життям. Джерелом наших добрих
учинків є єдиний добрий Бог. Бо своїми добрими
вчинками ми свідчимо про добро єдиного Бога»,
– просить замислитися Глава УГКЦ.
Блаженніший
Святослав
відзначає,
що
в
сучасному світі людина шукає в релігії якоїсь
магії, якогось чуда. Особливо в нинішніх
обставинах шукаємо чарівної палички, помахом
якої зможемо розв'язати всі проблеми людства.
«Ми часом шукаємо чарівника серед політиків,
який прийде і все зробить. І таких політиків, які
це обіцяють, маємо багато… Часом ми шукаємо
особливої молитви, якогось незвичайного виду
побожності, яким би ми змусили Бога зробити
добро для нас. Це абсолютно несумісне з тим, що
ми називаємо вірою чи справжньою релігійністю.
Хто так підходить до Ісуса Христа і в такий спосіб
шукає собі добра, відійде розчарований», –
вважає Предстоятель УГКЦ.
«Нехай милостивий Господь поможе нам щодня
іти за Ним», – побажав Глава Церкви.

Департамент інформації УГКЦ

Глава УГКЦ порадив українцям
найкращий лік від 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
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. Джерело: УГКЦ

«Хто справді відчуває себе сином чи
донькою Церкви – почувається
дитиною Марії», – Глава УГКЦ у
відеокатехизі
Кожна людина має свого патрона, того святого,
ім’я якого носить і який заступається за неї на
небесах. Кожен має свого ангела-хоронителя,
якого також мусить у молитві призивати, адже
він молиться за нас перед Господом і оберігає
від зла в нашому земному житті. На цьому
наголосив Глава УГКЦ в новому випуску
відеокатехиз, темою якого була молитва до
Богородиці, святих і ангелів.

Розпочинаючи науку, Блаженніший Святослав
пригадав, що перед тим як розпочати нашу
молитву, важливо усвідомити, до кого ми в ній
звертаємося. А саме – до триєдиного Бога.
Відтак, за його словами, окрім усвідомлення,
молитва потребує певного підготування, щоби
сконцентрувати свою увагу на Богові, з яким
розпочинаємо діалог.
Однак Глава Церкви пояснив, що, окрім
Божественних осіб, ми звертаємося й до інших
осіб, «які, хоч і належать до Божого творіння,
але виконують дуже важливу роль у нашому
особистому християнському житті та житті
Христової Церкви».
На переконання Предстоятеля УГКЦ, наступною
після Господа Бога, до кого ми маємо молитися,
є Пречиста Діва Марія. «Вона є певною іконою
Церкви, дзеркалом, у якому ми можемо
впізнати, розгледіти себе, зрозуміти, як слід
жити і що означає бути частиною Церкви як
Христового Тіла», – сказав він.
Пречиста Діва Марія, як пояснив Глава УГКЦ,
виконує дуже важливу роль у житті Церкви.
«Вона є посередницею благодатей, тією, що
неустанно своїм покровом і молитвою покриває
нас і заступається своєю материнською
молитвою за нас перед своїм Сином, – зазначив
Блаженніший Святослав і додав: – Хто справді
відчуває себе сином чи донькою Церкви –

почувається дитиною Марії, бо Їй поручив на
хресті всіх нас наш Божественний Спаситель,
кажучи: "Жінко, ось син Твій", а до свого
улюбленого учня сказав: "Сину, це Матір
твоя"».
У молитві ми звертаємося і до тих, хто є нашими
заступниками і молільниками на небесах. А це –
святі та ангели. «Вони є частиною небесної,
прославленої Церкви», – ствердив Блаженніший
Святослав.
За його словами, коли ми молимося до святих,
то просимо, щоб вони, які вже сьогодні
споглядають Боже обличчя, вже досягнули мети
християнського життя і втішаються вічним
щастям в небі, там, перед Божим престолом на
небесах, молилися за нас. Образом цієї молитви
святих за нас до Бога є кадильний дим,
описаний у книзі Одкровення, який підноситься
із відкритих чаш перед небесним престолом
нашого Небесного Отця.
Відтак Глава Церкви пояснив, що кожна людина
має свого патрона, того святого, ім’я якого
носить і який заступається за неї на небесах.
Кожен має свого ангела-хоронителя, якого
також мусить у молитві призивати, адже він
молиться за нас перед Господом і оберігає від
зла в нашому земному житті.
«Тому в тій молитві до святих навчімося
звертатися із синівською довірою до Богородиці,
а відтак не забувати про свого ангелахоронителя, про ангелів і святих у небі, які є
частиною спільноти Церкви», – закликав на
завершення Блаженніший Святослав.
Пригадуємо,
що
відеопроєкт
«Живого
телебачення»
«Блаженніший
Святослав:
#доступно_про_важливе» стартував 16 травня
2020 року. У коротких відео Глава УГКЦ
доступно пояснює важливі християнські істини.
Серія перших випусків присвячена темі
молитви, зокрема змісту та способу. Дивитися
нові випуски катехиз Блаженнішого Святослава
можна на каналі «Живого ТБ» в ютубі або
сторінці «Живого ТБ» у фейсбуку щосуботи о
21:00.

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

