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◊Неділя перед Різдвом- Святих Отців ◊

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

Бог Отець прагне, щоб у святі Різдва Його Сина
Його дім наповнився», – Блаженніший Святослав
Свято Різдва, повнота його радості буде, бо Різдво Сина
Божого готує не людина, але сам Бог Отець. Однак за
шумом
розваг,
світських
справ
і
турбот
ми,
уподібнившись до тих, хто не прийняв запрошення на
підготоване Господом свято, ризикуємо втратити
справжній зміст Різдва. Про це сказав Отець і Глава
УГКЦ Блаженніший Святослав під час проповіді в
неділю Праотців.
У сьогоднішній недільній проповіді Глава УГКЦ зазначив, що
у притчі Ісуса Христа про запрошених на вечерю євангелист
Лука малює ікону повноти часів, оскільки старозавітні
пророки

провіщали

момент

приходу

на

землю

довгоочікуваного Месії, використовуючи образ месіанського
бенкету. Знаком приходу Спасителя стане бенкет Його

3 січня 2021 р.

Ап. Євр. 11:9-10, 17-23, 32-40.
Єв. Mт. 1, 1-25.
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. Гал.1: 11-19.
Єв. Mт. 2: 13-23.
8:00 – Утреня- жива трансляція
10:00 – Св. Літургія – жива трансляція

Царства, на який будуть запрошені покликані.
Проповідник звернув увагу на три деталі євангельського
уривку, насамперед на господаря. Він пояснив, що в образі
господаря ми бачимо Небесного Отця, Творця неба і землі,
Господаря історії та часу, який готує цей бенкет. Це від Нього
виходить ствердження про те, що все готове.Друге, про що
йдеться

у

притчі,

–

господар

кличе

на

цю

вечерю

запрошених. Тобто він бажає, щоб у цій повноті взяли участь
усі люди. «Куштувати таїнственну вечерю, яка є іконою
Божественної Літургії, покликані всі, хто шукає повноти свого
життя та існування», – пояснив Блаженніший.І третє –
запрошені стають вибраними лише тоді, коли, за словами
апостола Павла, стають причасниками повноти самого Сина
Божого, причасниками і учасниками вечері (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
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 .

ПОРЯДОК СВЯТОЧНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ РІЗДВА і
БОГОЯВЛЕННЯ НА 2021 РІК
Всі Богослуження транслюються живим ефіром.
Середа 6 січня -Навечер’я Різдва Христового –
8:30 в.- Велике Повечір’я і Утреня, 10:30 в. –
Божественна Літургія
Четвер 7 січня – Різдво ГНІХ – 10:00 ранку Божественна Літургія.
П’ятниця 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці10:00 ранку
-Божественна Літургія.
Субота 9 січня- св. Первомуч. Архидиякона
Стефана-10:00
ранкуБожественна
Літургія.
Середа 13 січня – Віддання Празника Різдва
Христового – 6:00 в.- Велика Вечірня з Литією
Четвер 14 січня- Найменування Господнє, св.
Василія Великого – 8:00 ранку- Утреня, 10:00
ранку- Божественна Літургія св. Василія Великого
Понеділок 18 січня Навечер’я Богоявлення - 8:00
ранку – Царські Часи, 10:00 ранку – Вечірня з Литією

св.
Василія
Великого
і
6:00 – Велике Повечір’я

Велике

Водосвяття,

Вівторок 19 січня Богоявлення Господнє,
Йордан- 8:00 ранку – Утреня, 10:00
ранку –

Божественна Літургія і Велике Водосвяття

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.
 В нашій парохії минулого 2020 року:
охрестили – 19 дітей, повінчали –
7 подружніх пар, а відійшло у вічність від
нашої парохіяльної спільноти 24 особи.
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!
 В цей Різдвяний час подаємо для вашої
уваги різні посилання на колядки:
Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор
виконують Слава Родженому, 12 січня 2020р
https://youtu.be/xeqeiEtWWNk
Podcast #237 St. Nicholas Church
https://nashakasha.libsyn.com
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь
благословить.
Стефан Ґеник-Березовський
Богданна Овіченкова
Богдан і Христина Ковалик
Александра Дутчак
Александер Шіляк
Володимир і Леся Бучко
Богдан Дубняк
Оксана Гайдук
Роман і Малґоржата Міхневич
Ігор Скотар
Надя Борис
Катерина Гладка

500.
100.
100.
300.
200.
200.
500.
100.
100.
500.
150.
500.

Марія Небесьо
Ігор Пшоняк
Адоніц Яців і Софія Івашків
Ігор і Тереса Стех
о. Олег Качур і Маряна Дурда
Ігор і Галина Магега

500.
200.
2001.
100.
150.
300.

Янні і Йоанна Купибіда – Даґоніс
Роман Харак
Микола і Галина Гарванко
Станіслав і Марія Купибіда
Тарас і Галя Махневич
Данило Рудий
Олег і Ольга Турчмачнович
Юрій і Галина Пилипець
Moтрія Ільницька-Рів
(в пам’ять Миколи Марина -40д.)

200.
300.
100.
600.
100.
200.
300.
500.
200.

На сходи
Станіслав Купибіда

200.

ВІЧНАЯ
ПАМ’ЯТЬ
Упокоїлася у Бозі бл. п. Анна Бурій(95р.).
Душу Покійної поручаємо молитвам наших
вірних.

Церковний хор храму iм. св. о. Миколая:

Церковний хор храму їм. св. о. Миколая
Чудотворця ласкаво просить усіх парафіян

та гостей на 15-тий річний концерт
урочистого відспівування коляд. Концерт
відбудеться в неділю, 10-го січня о 7:00 вечором.
Задум дириґентки, Жанни Зінченко, став річною
традицією, і хористам дуже приємно в Різдвяному
часі зійтися в родинному колі нашої парафії. На
жаль, обставини цього року зовсім інакші через
пандемію і концерт відбудеться он-лайн (через
ФБ і Ютуб) і включатиме уривки з попередніх
концертів як і уривки з наших відвідин України
минулого року. Як і кожного року, просимо
скласти пожертви на Джерело: 1) он-лайн через
Canada
Helps від
10-го
січня
до
31-го
січня (cufoundation.ca/stnick; 2) виписати чек на
Canada Ukraine Foundation і написати «Dzherelo»
з долини чека (memo line) і вислати на адресу St.
Nicholas Church Choir, 4 Bellwoods Ave., Toronto
M6J 2P4; чеки будуть передані Canada Ukraine
Foundation 31-го січня; 3) передати готівку до
парафіяльного бюра. Ми всім парафіянам та
гостям будемо щиро вдячні за участь в концерті
та за пожертви на підтримку центру Джерело у
Львові!

До зустрічі в ефірі !

Господньої. «У житті можна намагатися бути
багато ким, але ніким так і не стати: ні
справжнім господарем землі, ні справжнім
мудрим покупцем волів, ані щасливим чоловіком
чи жінкою. Ось чому пан вкотре посилає слуг на
роздоріжжя
сучасного
світу
і
наказує
наполягати, адже вечеря готова і відкрита для
всіх. Бог Отець прагне, щоб у святі Різдва Його
Сина Його дім наповнився!» – підкреслив Отець
і Глава УГКЦ.
Блаженніший Святослав зауважив, що в
сьогоднішню неділю Праотців ми вшановуємо
пам’ять тих, що, відповідаючи на Боже
запрошення впродовж усіх віків існування
людства, – від першої людини Адама до повноти
людського буття в Христі, були рушіями часу та
історії, скерованої до воплочення Сина Божого.
«Кожне з імен Христових праотців, які ми
докладно почуємо наступної неділі, пригадує
нам різні періоди історії спасіння, а разом з тим
і поступовість та поетапність Божого об’явлення
– тобто поступовість усвідомлення самою
людиною, ким є її Бог», – зазначив проповідник.
«Слухаючи сьогодні Боже слово та спогадуючи
історію життя та особистого пошуку Бога
святими праотцями, ми сповнюємося радістю від
того, що свято Різдва, повнота його радості
буде! – наголосив проповідник і пояснив: –
Буде, бо Різдво Сина Божого готує не людина,
але сам Бог Отець. У тому, хто ось гряде, щоб
народитися, ми знайдемо відповіді на наші
питання і турботи».
Разом з тим, Глава Церкви перестеріг перед
небезпекою втратити справжній зміст Різдва за
шумом розваг і світських справ і турбот. «Задля
пустоти не відмовмося від повноти! Нашою
небезпекою сьогодні є прожити Різдво без
Новонародженого, без Того, в кому спочиває
всяка повнота. Якщо будемо думати лише про
наші людські звички і звичаї, то станемо
подібними до тих, хто не прийняв запрошення
на підготоване Господом свято», – ствердив
Верховний
Архиєпископ
УГКЦ.
«Нехай
час
очікування
на
народження
Спасителя
допоможе
нам
відчути
себе
покликаними на свято Різдва Господнього, а
наша відповідь на це запрошення зробить нас
вибраними синами і доньками Божими в Христі
Ісусі», – побажав на завершення Глава УГКЦ.
Департамент інформації УГКЦ
Глава УГКЦ привітав українців з 2021
роком: «З Новим роком, дорогі брати і
сестри! З Новим роком, Україно!»
У році, що минає, ми ще раз зрозуміли,
якою важливою в нашому житті є зустріч з
іншою
особою.
Ми
були
змушені
зменшувати
соціальні
контакти,
але

натомість розбудовували наші людські
стосунки… Отець і Глава Української
Греко-Католицької Церкви подякував за
2020 і привітав українців з Новим 2021
роком.
«Добігає до кінця 2020 рік, – сказав
Предстоятель УГКЦ у спеціальному новорічному
відеопривітанні, – рік, який був сповнений
особливими досвідами, особливими труднощами
і
викликами,
але
й
особливими
благословеннями, відкриттями і радістю. Цього
року ми багато чого вперше досвідчили і
навчилися. Ми збагнули, що людське життя є
безцінне, а здоров'я людини не можна оцінити
жодними грішми, економічними вигодами чи
політичною доцільністю».
За його словами, ми боролися із досі не знаною
світові недугою, але ми побачили силу, радість і
перемогу людської солідарності, важливість
звичайної людяності в нашому житті.
«Ми зрозуміли, – сказав він, – що байдужість
вбиває, а любов до ближнього підтримує, дає
нову надію, рятує життя. Зокрема цього року ми
пізнали сім'ю як домашню Церкву, де з нами в
нашій домівці перебуває сам Господь Творець і
Спаситель, який сказав: де двоє або троє
зберуться в Моє ім'я, там Я є посеред них. Наші
родини стали нашою домашньою Церквою, де
ми разом молилися, слухали Боже слово, навіть
освячували
наші
великодні
кошики,
і
простором, де можна було рятувати наше життя
і здоров'я, лічницею людських душ і тіл...»
Глава Церкви також відзначив, що у 2020-му ми
також
по-особливому
оцінили
мистецтво
медика, оцінили геройство наших лікарів і
медичних працівників, які ціною власного життя
рятують хворих і всіх тих, які звертаються до
них по допомогу. Ми хочемо подякувати
Господу Богу за прожитий рік, ми хочемо
подякувати за все те, що ми зрозуміли і чого
навчилися.
«Але ми дивимося з радістю і світлом на новий
2021 рік, у який входимо. Ми відчуваємо, що в
новому році ми все-таки будемо разом, в одному
човні перепливатимемо це житейське море. І в
тому човні разом з нами, із сучасним людством
буде наш Господь і Спаситель, який ось гряде,
аби народитися у
вертепі
у Вифлеємі
юдейськім»,
–
запевнив
Блаженніший
Святослав.
Предстоятель побажав усім і кожному Божого
благословення, оптимізму, сили радості, аби
можна було справді разом йти вперед.
«З Новим роком вітаю вас, дорогі брати і сестри!
З Новим роком тебе, Україно! З Новим роком,
українська земле!» – привітав українців
Блаженніший Святослав.
Департамент інформації УГКЦ
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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

