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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: «Спільною молитвою і спільною працею
ми можемо змінити себе і наш світ на краще»
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви
Блаженніший Святослав у свято Введення у храм
Пресвятої Богородиці став провідником молитви на
вервиці в рамках ініціативи «Вервиця єднає».
Щоденну молитву на вервиці в прямому ефірі транслює
«Живе телебачення». Початок молитви о 20:00 за
київським часом.
Перед початком молитви Предстоятель УГКЦ пригадав, що ми
сьогодні згадуємо подію з дитинства Матері Божої, коли Вона,
як трирічна дівчинка, була приведена до Єрусалимського
храму. А священник Захарія зустрів її і ввів до святині.
«Ця подія є іконою християнського життя, життя кожної
віруючої людини, бо життя у вірі є завжди дорогою до храму,
зближенням між Богом і людиною. У цій дорозі від початків
християнства отці і вчителі Церкви розрізняли кілька
сходинок, по яких віруючий запрошений щоразу глибше
входити в таїнство Божої присутності», – розповів
Блаженніший Святослав.Першою сходинкою, каже він,
завжди є катехитична дорога, якою в ранні століття
християнства люди готувалися до прийняття Таїнства
Хрещення. І тоді катехит розкривав перед ними глибину всіх
обрядів, які вони мали пережити в Таїнствах Хрещення і
Миропомазання.Але після отримання цих початкових таїнств
дорога продовжується і вона триває все життя. «А після смерті
є навіть у вічності. Бо кожна людина була покликана Бога
пізнати, любити і своїми вчинками заслужити собі на вічне
життя разом із Ним. Отож молитва на вервиці допомагає нам
іти тими сходинками християнського життя, входячи в
таїнство Божої присутності», – пояснив Глава УГКЦ.
Блаженніший Святослав провів символічну паралель: як
колись священник Захарія взяв за руку Діву Марію і увів Її у
святая святих, так сьогодні Вона бере нас за руку і через
молитву на вервиці, через роздуми над таїнствами її життя,
життя Спасителя, Його страждання, смерті …..ст.2…….
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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.Кол.1, 12-18 . Єв. Лк.17, 12-19 .
8:00 – Утреня- жива трансляція
10:00 – Св. Літургія – жива трансляція

Свята

8:00р. – Утреня – жива трансляція
10:00р. – Св. Літургія- жива
трансляція

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією- жива
трансляція

ОГОЛОШЕННЯ
ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!
Повідомляємо, що з огляду на нове зарядження
уряду (обмежена кількість присутніх до 10 осіб),
у нашому храмі служать одну Божественну
Літургію в неділю– о год. 10:00 ранку і Утреню
о год. 8:00 ранку БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ПАРОХІЯН.
Під час пандемії в неділі Утреня о год. 8:00 і
Божественна Літургія о год. 10:00 ранку
транслюється живим ефіром. Також Вечірні в
суботу служать о год. 6:00 веч.
Під час тижня в будні дні (від понеділка до суботи)
служать Божественну Літургію о год. 8:00 ранку з
обмеженою кількістю присутніх до 8 осіб.
Просимо
зголошуватися
до
парохіяльної
канцелярії
щоб
зарезервувати
місце
(416-504-4774).
Можна також зголошувати намірення на Святі
Літургії через парохіяльну канцелярію. Участь
присутніх обмежена до 8 осіб.
Просимо прочитати звернення Пароха щодо
процедури вступу. Вступ на
всі богослуження
зобов’язує відповідна процедура.

Дорогі Парафіяни!
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято
Миколаївській парохії можна придбати смачні
ручно зроблені вареники ( з бараболею і
сиром, капустою і з м’ясом), голубці (з м’ясом
і без м’яса) і вушка. Це можна полагодити
підчас канцелярійних годин від понеділка то
п’ятниці від 9-1 год., і від 2-4 год., як рівнож в
неділю від 10-2 год. Весь дохід призначений на
потреби церкви!

Ми закінчили капітальний ремонт
головних сходів та встановлення довгої ринви
біля сходів, яка є прикріплена до нашого СвятоМиколаївського храму. Ласкаво просимо тих, хто
бажає, зложити пожертву на цю ціль. Дякуємо за
Ваше зрозуміння.

У свята Божественна Літургія о год. 10:00 ранку.
Божественна Літургія о год. 10:00 транслюється
живим ефіром. Утреня о год. 8:00 ранку.
Повідомляємо, що є можливість приступити до
св. тайни сповіді ЗА ДОМОВЛЕННЯМ .

Повідомляємо, від понеділка 30 листопада
при
вході
парохіяльного
будинку
є
можливість вирівняти членські внески
($40.), відібрати конверти і календар на
2021 р., і при цій нагоді відібрати напис на
шибу (яскравого жовтого кольору)
– це
дозвіл на паркування на парафіяльній площі і на
вулицях біля парафії. Написи будуть видаватися
тільки членам нашої парохії!
Це
можна
буде
полагодити
підчас
канцелярійних годин від понеділка до
п’ятниці від год. 9-1 і від год. 2-4.

П’ятниця 18 грудня навечіря свята св.
Миколая, архиєп. Мир Ликійських – Вечірня з
Литією о год. 6:00 вечора
Субота 19 грудня – свято св. Миколая, архиєп.
Мир Ликійських. Утреня о год. 8:00 ранку,
Божественна Літургія 10:00 ранку.

З нагоди Храмового Празника св. о.
Миколая Архиєрейська Божественна Літургія

буде правитися в неділю 20 грудня о год. 10:00
ранку Божественна Літургія трансюється живим
ефіром.

 Повідомляємо, що вже можна зареєструватися
на онлайн курси при Інституті Mитрополита
Андрея Шептицького (University of St. Michael’s
College in the
University of Toronto.
Просимо зайти на веб сторінку:
https://sheptytskyinstitute.

Оновлення
Каплиці
свв.
Володимира і Ольги на оселі СУМ
«Веселка»
Kаплиця свв. Володимира і Ольги на
оселі СУМ «Веселка» біля Актону,
Онтаріо оновлюється. Каплиця є
однією
з
восьмеро
сумівських
каплиць розташовані в Північній
Америці, Европі й Австралії. Вона
була споруджена волонтерами у
1972 році і поблагословлена у 1973 році Блаженішим
Патріярхом Української Католицької Церкви Йосифом
Сліпим, єпископом Кир Ізидором Борецьким, отцемкапеляном д-р. Мироном Стасівем та мітратом П.
Хомином. Від того часу у Каплиці служаться святі
літургії вже майже пів сторіччя.
Ласкаво звертаємося до парафіян допомогти зберегти
архітектурну спадщину Спілки Української Молоді.
Дотації можна вислати чеком на «UYA- Charitable
Trust» на адресу 9 Plastics Avenue, Toronto, ON M8Z
4B6 або електронно переслати на і-мейл
ky-canada@cym.org або передати вживаючи
кредитну картку через вебсторінку
https://cym.org/viziia-na-majbutnie/skladit-vashupozhertvu/, за що отримаєте посвідку на звільнення із
податків. Заздалегідь щиро дякуємо за Вашу
фінансову підтримку.

Віктор і Марія Кошарні
На Сходи
Оксана Соколик
Всеволод Соколик

Надя Борис
Марко Стадник
Зoя Трофименко
Василь Жила

Петро Вовк
Ірина Кудла
Михайло Муринюк
Володимир Кобилецький
Ірина Солтис
Мирон Джулинський
Анна Пастушок
Василь Ганкевич
Зенон Чиж
Kaтерина Климців
ПО М И Н А Є М О
14 ХІІ 8:00 ранку

18 ХІІ 8:00 ранку

Предобрий Господь
благословить.
Анна Годчак
100.
Віра Микитин
250.
Роман Винницький і Марійка Лялька
1000.
Мирон Дилинський
250.
Андрій Дзюбак
2000.
Юрій і Марла Дашко
880.
Анна Міґус
160.
Александра Потічна і Blair Campbell
200.
Василь Лисий
200.
Христина Вінтоняк
150.
Галина Кійко
100.
(в пам’ять мами Анни Стойко)
Ігор Таращук
1000.
Володимир і Люба Оленич
1000.
Христя Медицька
500.
Оксана Соколик
110.

100.
100.
100.
100.

Пожертви PAY PAL – листопад – $100.+

16 ХІІ 9:00 ранку

ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

250.
200.

Пожертви PAD -листопад- $100.+

15 ХІІ 8:00 ранку

МНОГАЯ ЛІТА !
Новоохрещеному Романові Адріянові Візнер
його рідним і хресним батькам бажаємо
Многії і Благії Літа!

100.

†

400.
100.
100.
200.
100.
100.
200.
100.
300.
200.
П О М Е Р Л ИХ
бл. п. Романа і Марію
Голод
бл. п. Олега
Матвіїшина (24р.)
бл. п. Марію Кінащук
(30р.)
бл. п. Тетяну Бонча

Українські скоробагатьки можуть бути
більш небезпечними для держави, ніж
зовнішні вороги», – Глава УГКЦ

безумцями. «Навчімося сьогодні справді дбати

Слухаючи слово про мудрість щодо земних
благ, ми сьогодні бачимо, як багато
безумців є на нашій українській землі. Як
багато таких скоробагатьків, які отримали
майно, але не отримали мудрості, щоб ним
керувати, сьогодні можуть бути більш
небезпечними
для
нашої
незалежної
держави, аніж її зовнішні вороги. Таку
думку висловив Отець і Глава Української
Греко-Католицької Церкви Блаженніший
Святослав під час проповіді до вірних у 26ту неділю по Зісланні Святого Духа.

спершу допоможи ближньому. Спершу треба

Багатіти

в

Бога,

як

пояснив

не тільки про себе, а й про спільне благо.

проповідник,

означає вміти користати і радіти з того, що
Господь Бог тобі дає, уміти правильно ним
управляти,

але

ніколи

не

ставити

земні

достатки, маєтки і гроші на місце Бога. Бо коли
людина ставить на місце Бога земні достатки, її
праця і плоди перетворюються на тяжкого
тирана, який забирає свободу. Тоді багатій не
має спокою ні вдень, ні вночі. Те, що він має,
починає переважати над тим, ким він є. Його
статки

перетворюються

на

жорстокого

рабовласника, рабом яких є він сам.
«Ось тому це Боже слово навчає нас сьогодні
мудрості, навчає нас багатіти в Бога, а не

Народна мудрість каже: хочеш допомогти собі –
давати милостиню, а вже потім ставати перед
Божим обличчям, щоб каятися за свої гріхи і
водночас просити Його милості для себе і для
своїх

рідних»,

–

закликає

проповідник.
Блаженніший Святослав також пригадав, що
сьогодні ми відзначаємо особливий день – День
Збройних сил України. На переконання Глави
УГКЦ, особливо в останні роки саме наші воїни
можуть

бути

учителями

ціну

намагається

якомога

дбати

про

спільне

благо»,

–

незалежність, за рідну землю, за можливість
мирної праці кожного з нас віддавали і віддають
найцінніше, що має людина, – своє життя.
«Ми

сьогодні

молимося

за

себе,

не

вміє

тому що вони поступили наймудріше, вони
справді

збагатилися

в

Бога»,

вважає

для

сильну і міцну державність, буде основуватися
на вмінні дбати не тільки про себе. «Олігархічна
держава не може бути сильною і незалежною,
тому що такого типу безумці не вміють творити
мудрі діла для спільного блага», – зауважує
духовний лідер українців.
Той голос мудрості, наголошує він, сьогодні
звучить і до кожного з нас. Бо незалежно,
скільки ми маємо, мало чи багато, можемо бути

•
•

додав

Департамент інформації УГКЦ,

спільного блага. А всяка держава, яка дбає про

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

–

Блаженніший Святослав.

більше

працювати

воїнів.

життя, захищаючи нашу незалежну державу,

На переконання Глави Церкви, хто вміє багатіти
для

наших

Поминаємо в молитві всіх тих, які віддали своє

Предстоятель.
тільки

для

що є щось цінніше за гроші. За свободу і

заробити без будь-яких моральних правил, не
вміє

мудрості

українських олігархів, тому що вони зрозуміли,

збирати тільки для себе. Бо та людина, яка за
всяку

замислитися

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

