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◊Неділя 18-та по Зісланні Святого Духа. Глас 1.◊

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: «Взяти на себе хрест –
означає ввійти у спільноту людей, які взяли
відповідальність»
Христос кличе нас стати перед лицем сучасної
дійсності. Якщо я не вийду із власного світу ілюзій і не
зміню свого уявлення про світ, в якому живу, тоді я
ніколи не зможу віднайти себе і Бога у світі. Ба більше,
не
зможу
зробити
перший
крок
на
дорозі
християнського життя. Заклик відректися від себе
самого – це заклик до правди. Лише тоді, коли людина
стає перед обличчям правди, вона має шанс побачити
присутнього живого Бога. На цьому наголосив Отець і
Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних у
неділю, 4 жовтня 2020 року.
Предстоятель

УГКЦ

зауважив,

що

цієї

неділі

після

Воздвиження маємо нагоду глибше зрозуміти і увійти в
таїнство чесного і животворного Хреста.
На переконання Глави Церкви, слова євангелиста Марка:
«Коли хто хоче йти за Мною, нехай зречеться самого себе,
бере свій хрест і йде слідом за Мною» – є найдавнішим описом
християнського життя.
«Що це означає?» – запитує проповідник.
«У кожній історичній епосі життя Церкви щодня ми питаємо
себе, що означає зректися себе самого, взяти хрест і йти за
Христом. Якщо ми вслухаємося в ці слова і поставимо їх у
контекст всього євангельського тесту, то побачимо, що
зректися себе самого – це означає передусім збудувати
правильні стосунки з дійсністю, яка нас оточує. Бо часто ми
втікаємо від дійсності. Ми бачимо і чуємо те, що хочемо. Наше
неправильне сприйняття звужує нашу свідомість.
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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. 11, 31-12,9. Єв. Лк. 6, 31-36.
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

7:00р. – Утреня
8:00р. – Св. Літургія з участю вірних
10:00р. – Св. Літургія з участю вірних

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
Вівторок 13 жовтня – Навечір’я Покрови
Пресвятої Богородиці. – Вечірня з
Литією.
Середа 14 жовтня – Свято Покрови
Пресвятої Богородиці. – Святі Літургії о
год. 8:00, 10:00 ранку. Утреня о год.
7:00 ранку.

ДО

УВАГИ ПАРАФІЯН!!

Повідомляємо, що з днем 12-го вересня ми
закінчили літній вакаційний час.

 Повідомляємо, що передано на церкву
прихід з вареників $300. і прихід з кави
(приготовленою нашою молодю) $250.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий

Господь

Богдан і Христина Колос
110.
Оля Гуль
100.
Мартин Чепесюк і Галина Перун
500.
Scott Hayward
200.
(з нагоди заручин з Oріяною Грицишин)

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.

Анонімно

Утреня о год. 6:30 ранку. Вечірні в суботу
служать о год. 6:00 веч.

15 Х 9:00 ранку

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. 8:00 i
10:00 ранку. Божественна Літургія о год.
8:00 транслюється живим ефіром. Утреня
о год. 7:00 ранку.
Повідомляємо,
що
кожної
неділі
є
можливість приступити до св. тайни Сповіді
20 хвилин перед Божественною Літургією.



Ми розпочали капітальний ремонт
головних сходів до нашого СвятоМиколаївського храму. Ласкаво просимо тих,
хто бажає, зложити пожертву на цю ціль.
Дякуємо за Ваше зрозуміння

благословить.

Пожертви на Сходи

ПО М И Н А Є М О

28 Х 8:00 ранку
29 Х 5:00 поп.

†

250.

П О М Е Р Л ИХ
бл. п. Богдана Тихоліса
(5р.)
бл. п Іванну Лобай
бл. п. Іванну Лобай

(Продовження)
Ми більше зациклені на собі і начебто думаємо,
що самі будуємо дійсність, у якій живемо, і так, як
ми хочемо», – пояснює Отець і Глава УГКЦ.
Блаженніший Святослав наголосив, що сьогодні
Христос нас кличе стати перед лицем тієї сучасної
дійсності, якою є Він. За його словами, дуже часто
першою реакцією людини перед різними лихами і
проблемами є втеча і закриття у власній
шкарлупці, як відповідь на біль і страждання
ближнього.
«Деколи живемо так, – каже Предстоятель УГКЦ,
– ніби ближнього не існує. Навіть заперечуємо
право людини на існування. Якщо ми не зможемо
вийти із себе і стати перед обличчям тієї людини,
яка
поруч,
тоді
ми
не
зможемо
бути
християнами».
«Другий крок у нашому християнському житті –
взяти на себе свій хрест. Ми цими днями
роздумували, що хрест – це наша особиста
дорога, наше місце і покликання у світі. Ми
можемо зрозуміти, як жити і діяти, лише тоді,
коли приймемо дійсність такою, якою вона є
насправді, і віднайдемо себе в ній. Ця дорога – це
мій хрест, не як знак страждання, а як знак життя
і місії. Ніхто не може спастися самотужки. Взяти
на себе хрест – означає ввійти у спільноту людей,
які взяли відповідальність за певний вид
служіння і християнський спосіб життя у світі.
Бути разом – це бути спільнотою Церкви», –
переконаний проповідник. За словами Глави
Церкви, через людську ізоляцію сьогодні маємо
чимало нових видів самотності і бідності. На його
переконання, пандемія коронавірусу допомагає
нам усвідомити, наскільки сильно ми залежні
одне від одного і який вплив маємо. (ст. 3….)

«Ми зможемо стати кращими після пандемії,
коли

вкотре

навчимося

бути

разом,

якщо

відречемося від себе самих, своєї самотності,
свого егоїзму і вийдемо назустріч іншій людині,
коли візьмемо хрест і будемо йти за Христом
туди, куди Він веде історію людства», – пояснив
Блаженніший Святослав.
«Сьогодні

звучить

потужний

заклик:

стати

перед лицем страшної і болючої дійсності, а
також не боятися взяти хрест. Бо хрест є
дорогою до мудрості, до віднайдення істинного
шляху особистого життя. Нехай сила Хреста
Господнього допоможе нам здійснити свідчення
віри

у

світі,

позначеному

болями,

війною,

смертю. Пам’ятаймо, що лише з Господнього
Хреста випливає світло надії», – додав на
завершення Отець і Глава УГКЦ.
Департамент інформації УГКЦ

В Італії митрополиту Андрею
Шептицькому надали титул
Праведника
Комітет «Саду Праведників – Ґаріво» м.
Мілан
визнав
митрополита
Андрея
Шептицького Праведником, вписавши його
ім’я серед «Праведників Монте Стелла».
Церемонія вручення відзнаки відбулася 7
жовтня у Саді Праведників Мілану.

«Під час Другої світової війни український
митрополит Андрей Шептицький прийняв у
митрополичі
палати
та
греко-католицькі
монастирі сотні переслідуваних євреїв, рятуючи
їх від смерті. Ризикуючи власним життям, він
писав
до
Гітлера
та
Гімлера,
завзято
протестуючи проти винищення євреїв та
забороняючи
українцям
брати
участь
у
нацистських акціях», — йдеться в пергаменті
відзнаки.

Для
отримання
відзнаки
Блаженніший
Святослав, Отець і Глава УГКЦ, делегував
владику Діонісія, делегата з повними правами
апостольського
екзарха
для
українців
візантійського обряду, у супроводі о. Андрія
Солецького, керівника Секретаріату Глави УГКЦ
в Римі, та о. Ігоря Крупи, капелана української
громади м. Мілану.
Разом з митрополитом Андреєм Шептицьким
асоціація «Ґаріво» надала титул Праведника
іншим десятьом особам, які рятували євреїв,
ризикуючи власним життям. «Згадуючи приклад
цих визначних постатей, хочемо закликати
міжнародну спільноту до захисту вірменського
населення Нагірного Карабаху та білоруського
народу, де сотні людей були арештовані у
відповідь на протистояння диктатурі однієї
особи», — сказав у своєму слові професор
Габріеле Ніссім, президент асоціації «Ґаріво».
«Вшанування
Праведників
є
унікальною
нагодою не лише згадати минуле, а й
задуматись над сьогоденням», — наголосив
Ламберто Бертоле, голова Міської ради Мілану
та президент Комітету гарантів Асоціації
«Ґаріво». «Праведники є не лише постаттями
минулого, вони є прикладом відваги та
людяності для сучасних поколінь, тому пам’ять
про них є для нас святим обов’язком», —
наголосив Бертоле.
До присутніх також звернувся Джорджо
Мортара, віцепрезидент Союзу єврейских
організацій Італії. У своєму слові він зазначив,
що «є дві категорії Праведників: ті, які рятували
людські життя під час великих трагедій
людства, як, наприклад, Голокост, і ті, які
своїми вчинками у щоденному житті запобігають
виникненню подібних трагедій».
Додамо, що вручення відзнаки Праведника для
митрополита Андрея Шептицького відбулося у
відповідь
на
прохання
Блаженнішого
Святослава. Попередньо церемонія присвоєння
відзнаки мала відбутися 6 березня, але у зв’язку
із запровадженням карантинних заходів була
скасована. У попередніх заходах також
передбачалась участь Глави УГКЦ. У своєму
листі до Габріела Ніссіма, президента «Гаріво»,
Блаженніший Святослав висловив вдячність
єврейській спільноті за «гідне визнання
героїчного прикладу митрополита Андрея
Шептицького в його боротьбі проти будь-якої
форми приниження людської гідності та захисту
людських прав, а особливо — його любові до
ближнього».
«Від імені УГКЦ висловлюю асоціації «Ґаріво»
слова вдячності та високого визнання за віддану
працю у місії плекання живої пам’яті для
виховання глобальної відповідальності», —
йдеться в листі Глави 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

