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◊Неділя 28-ма по Зісланні Св. Духа. Глас 3. ◊

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: «Рік, що минає, став переломним
початком третього тисячоліття. Ласкаво просимо
в новий світ»
Як зауважив раніше Папа Франциск, такого світу, який
був до пандемії, вже не існує. І тепер саме на нас
лежить відповідальність будувати нову цивілізацію,
новий і кращий світ. Дуже важливо, щоб ми самі стали
кращими. І унікальний шанс для цього ми маємо саме
тепер. Ласкаво просимо в новий світ.
Таку думку висловив Блаженніший Святослав, Отець і Глава
Української

Греко-Католицької

Церкви,

у

підсумковій

програмі «Відкрита Церква» на «Живому телебаченні», яка
вийшла

в

ефір

сьогодні,

16

грудня.

З

Главою

УГКЦ

поспілкувалися відомі українські журналісти: Соня Кошкіна,

20 грудня 2020 р.

Ап. Koл. 1, 12-18.
Єв. Лк. 17, 12-19.
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.Кол.3. 4-11 . Єв. Лк.14, 16-24 .
8:00 – Утреня- жива трансляція
10:00 – Св. Літургія – жива трансляція

Інна Кузнецова, Віталій Портников, Сакен Аймурзаєв, а також
глядачі, які долучилися до зустрічі через зум.
Підбиваючи

підсумки

року,

що

минає,

Предстоятель

відзначив, що 2020-й був «ковідним роком». «Ми були
змушені навчитися діяти, жити, молитися, навіть чинити діла
милосердя по-іншому, ніж це було звичайно», – сказав він.
Блаженніший Святослав розповів, що кілька днів тому почув
цікаву думку. Під час лекції про екзистенціалізм ХХ століття
один із філософів, коли говорив про біографії відомих
філософів цього напрямку, дійшов висновку, що ХХ століття
розпочалося «з гарматами Першої світової війни». Тобто
століття почалося не календарним 1900 роком, а подією, яка
потрясла все людство. «Слухаючи це, я себе запитав: а коли
розпочалося третє тисячоліття? Гадаю, тут можна провести
певні аналогії………(ст.3)……..

Свята

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

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією- жива
трансляція

ОГОЛОШЕННЯ

Понеділок 21 грудня - Навечір'я Свята Зачаття
Пресвятої Богородиці св. Анною - Вечірня з
Литією о год. 6:00 вечора.
Вівторок 22 грудня - Свято Зачаття Пресвятої
Богородиці св. Анною. Утреня о год. 8:00 ранку
Божественна Літургія о год. 10:00 ранку .
Y
підготовці
до
світлого
празника
РІЗДВА
ХРИСТОВОГО, отці поблагословлять просфору.
Від понеділка 28 грудня можна буде підібрати
посвячену просфору у парохіяльній канцелярії від
понеділка до п’ятниці підчас канцелярійних годин: від
9-1 год. і від 2-4 год.

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.
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 під час
канцелярійних годин від понеділка до
п’ятниці від год. 9-1 і від год. 2-4.

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 під
час 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!
 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.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь
благословить.
Богдан і Христина Колос
(в пам’ять Романа Оленича)
Стефанія Кісик-Драбик
Катерина Ґолдій
Володимир і Катерина Вальницькі
Люба Осмак
Михайло і Галина Кондрацькі
Ірина Косман
Тетяна Когут
Марійка Гурко
Ефросина Ґеш
Орест і Леся Теплі
(в пам’ять Марії Теплої – 4р.)
Лариса Тепла
(в пам’ять мами Марії Теплої -4р.)
Павел і Віолетта Ткач
Андрій і Люба Тарапацькі
Андрій і Лідія Лебедь
Євген і Анна Дранка
Зенон і Сандра Лебедь
Ядвига Сливка
Стефан І Марія Костів
Зенон і Реґіна Кравс
Роман і Христина Колос
Олег Шевців
The Cakesmith Inc.
Богдан і Христина Рожанець
Ігор Кусела
Стефан і Анна Чорний
Юрко Мусій і Віра Гомонко
На Сходи
Евген і Анна Дранка
Оксана Барчинська Уеллс
ПО М И Н А Є М О
21 ХІІ 10:00 ранку
23 ХІІ 8:00 ранку

†

150.
300.
300.
1500.
100.
200.
100.
200.
210.
150.
500.
1200.
400.
200.
500.
200.
100.
300.
300.
300.
150.
300.
300.
450.
200.
300.
350.
100.
150.

П О М Е Р Л ИХ
бл. п. Анну і Василя Зінь
бл. п. Анну Проць і
Стефана Савицького

(Закінчення)

пайок, то матиме серйозні проблеми зі здоров’ям»,

На мою думку, саме 2020-й є маркером нового

– сказав він, додавши, що головна трудність

періоду історії людства, коли відбулися якісь

існування

тектонічні

неможливість уділяти Святі Таїнства. А Церква, за

зміни.

Ця

пандемія

зачепила

всіх

Церкви

у

віртуальному

сконцентрувала на собі увагу всього людства,

скасувати уділення Святих Тайн.

відбулися певні тектонічні зрушення в цивілізації

Глава УГКЦ зауважив, що в момент, коли були

сучасного світу», – зазначив Глава УГКЦ.

впроваджені

За його словами, коли ми слухаємо про пандемію,

розпочала процес адаптації до нових обставин. На

концентруємо

на

прикладі парафії при катедрі Пресвятої Родини в

медичних, епідеміологічних аспектах, проте вже

Лондоні архиєрей представив один із способів

бачимо, що є і серйозні соціально-економічні

служіння Церкви в нових обставинах. За його

наслідки. «Уже говорять про небезпеку рецесії

словами, там для служіння людям єпископ відкрив

світової

ніж

усі можливі простори. Лише впродовж одного дня,

економічна депресія початку ХХ століття… Ми вже

у неділю, служили 24 Літургії, і таким чином усі

бачимо, що відбуватимуться певні політичні зміни.

охочі змогли брати участь у Службі Божій.

Погляньмо,

на

«Щось подібне ми завжди намагатимемося робити

президентські вибори в США... Гадаю, ми ще не

в нових обставинах, в яких перебуватимемо, тобто

зрозуміли вповні всіх наслідків тієї пандемії, яка

будемо адаптовуватися», – заявив Отець і Глава

нас супроводжувала впродовж усього року, що

УГКЦ.

минає», – сказав Блаженніший Святослав.

Разом з тим, Блаженніший Святослав пригадав, що

Глава Церкви зауважив, що йому б хотілося, щоб,

Церква дотримується карантинних обмежень, бо

ведучи мову про посткоронавірусний світ, ми

«закон є законом». Однак додав, що церковному

говорили про кращий світ.

проводу вдалося налагодити компромісні стосунки

економіки,

як

можливо,

пандемія

здебільшого

ще

гіршу,

вплинула

Департамент інформації УГКЦ

Глава УГКЦ про служіння в нових умовах:
«Відповідно до ситуації старатимемося
забезпечити вірним ефективну
душпастирську опіку»
Ми закликаємо людей приходити до своїх
парафій
відповідно
до
встановлених
обмежень. Проте, будьте певні, що ваші
храми ніколи перед вами не зачинять, а ваші
священники, очікуючи вас, завжди будуть
готові послужити вам у духовних потребах. У
цьому
запевнив
вірних
Блаженніший
Святослав, Отець і Глава УГКЦ, в ефірі
програми «Відкрита Церква. Підсумки року»,
відповідаючи на запитання шеф-редактора
інтернет-видання
«Лівий
берег»
Соні
Кошкіної про організацію душпастирської
праці під час пандемії в новому році.
Предстоятель УГКЦ зазначив, що досвід суворого
карантину лише підтвердив, що довго в одному
лише онлайн-режимі Церква існувати не може.
«Один священник порівняв служіння онлайн із

з органами

карантинні

державної

обмеження,

влади

нових

карантинних

Церква

Україні.

обмежень

«Ми

держава

проводитиме діалог із церковними та релігійними
організаціями», – сказав він.
Відтак

Глава

Церкви

вкотре

наголосив

на

важливості того, щоб держава гарантувала людям
вільний доступ до ліків, як медичних, так і
духовних. «Святу Євхаристію, – каже він, – Отці
Церкви називають ліками проти смерті. Тому, коли
існує небезпека для життя людини, у таких ліках є
найбільша потреба».
«Якими будуть обставини святкування Різдва і
Великодня наступного року, я не знаю. Але
запевняю, що ми докладатимемо максимальних

зусиль, щоб забезпечити якомога ефективнішу
душпастирську опіку нашим вірним відповідно
до ситуації», – додав на завершення Отець і
Глава УГКЦ.

але якщо людина назавжди перейде на сухий
•
•

в

може

домовилися про те, що перед встановленням

сухим пайком. Ним можна перебитися певний час,

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

не

це

словами

увагу

Святослава,

–

мешканців земної кулі вперше в новому часі. Вона

свою

Блаженнішого

світі

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

