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◊Неділя перед Богоявленням ◊

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

«Ми шануємо кожне людське життя, тому що
віримо в Бога, який є Джерелом життя», – Глава
УГКЦ у відеокатехизі
Ми, християни, віримо в Бога Отця, який все держить у
своїх руках, даючи можливість усьому бути, існувати.
Ця віра в Бога, Джерела життя, є причиною того, чому
сьогодні ми, християни, так шануємо кожне людське
життя. Таку думку висловив Блаженніший Святослав,
Отець і Глава УГКЦ, у суботній відеокатехизі про віру.
Темою нової катехизи, яку цієї суботи, 9 січня, о 21:00
транслювало «Живе телебачення», було пояснення змісту
першого члена «Символу віри»: «Вірую в єдиного Бога Отця,
Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і
невидимого».Глава УГКЦ зазначив, що першими словами
«Символу віри» ми насамперед визнаємо нашу віру в Бога

17 січня 2021 р.

Ап. Тим. 4: 5-8.
Єв. Mk. 1: 1-8.
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. Eф.4: 7-13.
Єв. Mт.4: 12-17.
8:00 – Утреня- жива трансляція
10:00 – Св. Літургія – жива трансляція

Отця, тобто Бога, який є для нас Батьком. «Це щось особливе,
що відрізняє християн від прибічників усіх інших віровизнань
чи релігій. Бо лише християни вірять у Бога-Батька, який так
нас любить, що назвати його можна найдорожчим словом,
котрого дитина навчається в лоні своєї родини», – сказав він.

Свята

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

Відтак Предстоятель зауважив, що наш Бог, на відміну від
інших божків, про яких читаємо на біблійних сторінках, є
живим. А під час свого об’явлення пророку Мойсею у вигляді
куща, що горів і не згоряв, Бог навіть називає своє ім’я: «Я
той, хто є».Бог Отець є також Вседержителем, тобто тим, що
все тримає у своїх руках. «Лише Він є по-справжньому тим,
хто є, живе та існує. Все інше черпає своє життя та існування
від Нього», – пояснив Глава УГКЦ і додав, що ця віра в Бога,
який є Джерелом життя, є причиною ……………….(ст. 2)…………

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.

Від вівтірка пополудні ВІД 2:00 ГОД. 19 січня
можна у парохіяльному будинку підібрати
свячену воду.
Зогляду на пандемію, свячена вода буде подаватися в
поодиноких посудинах, про які ми подбаємо.

ПОРЯДОК СВЯТОЧНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ РІЗДВА і
БОГОЯВЛЕННЯ НА 2021 РІК
Всі Богослуження транслюються живим ефіром.

Неділя 17 січня – Неділя перед Богоявленням 8:00 ранку - Утреня, 10:00 ранку – Божественна
Літургія Св.
Івана Золотоустого
Понеділок 18 січня Навечер’я Богоявлення - 8:00
ранку – Царські Часи, 10:00 ранку – Вечірня з Литією
св.
Василія
Великого
і
Велике
Водосвяття,
6:00 веч. – Велике Повечір’я
Вівторок 19 січня Богоявлення Господнє,
Йордан- 8:00 ранку – Утреня, 10:00
ранку –

Божественна Літургія св. Івана Золотоустого і Велике
Водосвяття

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. Увесь дохід призначений на потреби
церкви!

Повідомляємо, при вході парохіяльного
будинку є можливість вирівняти членські
внески
($40.),
відібрати
конверти
і
і при цій нагоді
календар на 2021 р.,
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 полагодити під час
канцелярійних годин від понеділка до
п’ятниці від год 9-1 і від год 2-4
Повідомляємо членкинь ЛУКЖК, що можна
відібрати найновіше число журналу Наша Дорога
при вході до парохіяльного будинку під час
канцелярійних годин.

«Відпiчнім з Христом» 2021 Віртуальний
Катехитичний Табір: До уваги молоді!
Запрошуємо учнів 10-12 класів або старших
податися як виховник/-ця на цьогорічний табір.
Ласкаво просимо це зробити електронно на сайті
www.B4J.ca до 14-го лютого ц.р.! Потрібно
україномовних і англомовних виховників. Табір
проходитиме що дня від 15-19-го березня від 11
рано -12:15 по пол.
 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

https://www.youtube.com/watch?v=BPKtPJ6xieI
Вперше на «Живому ТБ» прем’єра Різдвяного
концерту, у якому взяли участь: чоловічий хор
«Фавор» парафії Святого Василія Великого в м.
Києві, камерний акапельний ансамбль «Маленький
хор Василія Великого» та гурт «МетаНоя». Вони
вам дарують п'ятнадцять колядок і щедрівок.

Церковний хор дякує всім парафіянам і гостям котрі
оглядали 15-тий річний концерт урочистого
відспівування коляд 10-го січня. На жаль, обставини
цього року зовсім інакші через пандемію і концерт
відбувся он-лайн (через ФБ і Ю-туб). Якщо Ви не мали
змогу оглянути концерт, можна подивитися на
https://www.youtube.com/watch?v=FFr7aWNfdPc&feat
ure=youtu.be. Як і кожного року, хор збирає пожертви
на Джерело: 1) он-лайн через Canada Helps
(cufoundation.ca/stnick); або 2) виписати чек на Canada
Ukraine Foundation і написати «Dzherelo» з долини
(memo line) і вислати на адресу: St. Nicholas Church
Choir, 4 Bellwoods Ave., Toronto M6J 2P4. Чеки будуть
передані Canada Ukraine Foundation після 31-го січня.
Так що, маєте нагоду передати пожертви до 31-го
січня. Ми всім парафіянам та гостям щиро вдячні за
участь в концерті та за пожертви на підтримку центру
Джерело у Львові!
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь
благословить.
Maрія Пальчук
100.
Ігор Пшоняк
100.
Андрій Ґеник-Березовський
100.
Роман Вовк
100.
Петро Вовк
100.
Мирослав Соколич
200.
Оксана Николин і Назар Гарванко
100.
Анастазія Форись
150.
Мирон і Люба Лесів
100.
Хор Веснівка
300.
Михайло і Маруся Тивонюк
100.
На Сходи
Олесь Пальчук
100.
Андрій Скаб
100
(в пам’ять родичів Миколи і Соні Скаб)
Пожертви через Paypal -грудень 2020
Зенон Чиж
300.
Петро Вовк
300.
Христина Юрковська
250.
Василь Ганкевич
140.
Роман Жила
100.
Лідія Любка
100.
Дарія Ковалик
150.
Ігор Мельник
160.
Мирон Джулинський
100.
Петро Штурин
350.
Андрій Бошко
250.
Ігор Саган
100.
Зірка Кудла
100.
Михайло Пастушок
300.
Іванна Мандюк
100.
Емілія Павленко
100.
Лідія Кудла
200.
Golf Cost Transportation
200.
Роман Мороз
250.
Анна Антонишин
250.
Александер Пастушок
500.
Маркіян Сілецький
750.
Богдан Слабак
200.

Надія Сандор
Христина Желтвай
Роксоляна Фік
Наталія Мигаль
Стефан Вербовий
Наталія Юн
Роман Грицишин
Галина Слободян
Chris Connolly
Рената Яців-Жураківська
Христина Суржиця

100.
2000.
200.
500.
1500.
100.
500.
100.
100,
100.
300.

Пожертви – PAD – грудень 2021
Надя Борис
Марко Стадник
Зоя Трофименко
Василь Жила

100.
100.
100.
100.

ПО М И Н А Є М О
20 І 10:00 ранку
21 І 9:00 ранку
22 І 8:00

†

П О М Е Р Л ИХ
бл. п. Михайла Годчака
(13р.)
бл. п. Андрія Сенціва
бл. п. Ірину Мигаль

(Закінчення)
того, чому сьогодні християни так шанують
кожне людське життя.
У «Символі віри» християни визнають і те, що Бог
Отець, який є Джерелом осіб Пресвятої Трійці, –
«родить Сина і дихає Духа Святого», передаючи
їм повноту свого Божества. Бог Отець, за словами
Глави Церкви, є також Творцем, який творить усе
видиме і невидиме Сином і Духом Святим.
«Він є Джерелом мого життя. Я можу дихати,
існувати саме через те, що Бог Отець мене любить
і дає мені те життя і дихання. Прокидаючись
щоранку і бачачи, що Господь Бог дарує мені
новий день, життя і здоров’я, щоб прожити цей
день, я звертаюся своїми думками у молитві
вдячності до Джерела, до мого люблячого Бога
Отця, який є, який є поруч, який є зі мною, який
є для мене», – підкреслив Блаженніший
Святослав.
Наприкінці катехизи Глава УГКЦ зачитав
слухачам уривок з Ісповіді віри київського
митрополита Іларіона (XI ст.), який, за його
словами, може бути для нас голосом віри ранньої
Київської Церкви, тієї радісної віри, якою
проголошувалася віра в Бога Творця, який є
близько, який любить, животворить і є джерелом
нашої надії.
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
останніх випусків присвячена темі віри, зокрема
поясненню кожного з членів «Символу віри».
Дивитися нові випуски катехиз Блаженнішого
Святослава можна на каналі «Живого ТБ»
в YouTube або
сторінці
«Живого
ТБ»
у Facebook щосуботи о 21:00.

Проповідь Блаженнішого Святослава
на свято Обрізання Господа Бога і
Спаса нашого Ісуса Христа

Вітаю вас сердечно з Новим роком. Нехай цей
рік буде часом оновлення у Святому Дусі
всього нашого життя. Хай він буде роком надії,
який поможе нам стати кращими як торік. Нехай
цей новий час з животворчою Божою силою
буде роком світла, здійснених сподівань, –
роком, коли ми відчуємо себе улюбленими
синами і доньками Божими в Ісусі Христі.
У потомстві твоїм будуть благословенні всі
народи (пор. Ді. 3, 25).
Всечесні та преподобні отці!
Преподобні сестри і брати в монашестві!
Достойні браття-семінаристи!
Дорогі парафіяни та прихожани нашого
Патріаршого собору,
браття і сестри в різних куточках України і світу,
які зараз єднаються з нами в молитві за
допомогою живої трансляції!
Дорогі в Христі!
Христос народився!
Сьогодні, у восьмий день після Різдва Христового,
Святе Євангеліє розповідає нам, що Марія та
Йосиф принесли до храму, відповідно до приписів
старозавітного Закону Мойсея, восьмиденного
Ісуса, щоб звершити над Ним дуже важливий
традиційний і, водночас, пророчий обряд обрізання.
Запитаймо себе сьогодні: що означав цей обряд?
Який новий сенс йому надає Ісус Христос? Відтак,
що цей восьмий день означає для нас?
Насамперед слід пригадати, що обрізання було
знаком Богом вибраного народу, наслідком союзу,
який уклав Бог з патріархом Авраамом, батьком, за
словами апостола Павла, кожного з нас у вірі. Саме

віра Авраама, як каже апостол Павло, зробила його
праведником і зумовила те, що Бог дав йому три
обіцянки. З одного боку, це були особисті стосунки
між Богом і Авраамом, а з іншого - ці обіцянки
слугували
пророчими
знаками
очікування
особливої Божої дії в майбутньому стосовно всіх
людей, впливу животворного Божого Духа на його
створіння, людину і світ.
Перша обіцянка – з Авраама вийде великий народ.
«Царі вийдуть з тебе», – каже Господь до Авраама.
У момент укладення цього союзу Аврам стає
Авраамом (пор. Бут. 17). Навіть через своє нове ім’я
він набирає нової місії і нового завдання. Господь
здійснює цю обіцянку, бо з Авраама виходить цілий
народ, який буде званий Богом вибраним
народом. Будуть царі, пророки, священники, які
носитимуть у собі депозит Божої благодаті для
всього людства. Друга обіцянка – Бог каже, що
дасть Авраамові ту землю, на якій він стоїть. І ця
обіцянка була виконана. Повертаючись з
єгипетської неволі, ізраїльтяни крок за кроком
посідають обітовану їм Богом землю. Третя
обіцянка, яку Бог дав Авраамові і на здійснення якої
ізраїльтяни чекали протягом століть, звучала так:
«У твоєму потомстві будуть благословенні всі
народи землі» (Бут. 22, 18).
Обрізання означало особливий договір між Богом
та Авраамом, але він начебто відокремлював Його
народ від іншої частини людства. Каже Господь, що
настане момент, коли все, що Він дає Авраамові,
стане багатством, благодаттю і силою для всіх
людей. Здійснення цієї третьої і, можливо,
найбільшої обітниці настає тоді, коли на землю
приходить Син Божий, народжений у людському
тілі.
У Різдві Христовому звершується повнота обітниць,
які Господь дав патріарху Авраамові. І сьогодні, у
восьмий день після народження Ісуса Христа, сам
законодавець Господь сповнює свій закон, союз з
Авраамом. Не виконує, а сповнює закон.
«Сповнити» і «виконати» - це різні речі. Людина
виконує закон, дотримуючись певних приписів,
вимог, деколи навіть не вповні їй зрозумілих. А
сповнити закон означає довести його до мети.
Сповнити сам намір законодавця. Сповнити саме
те, задля чого між Богом і Авраамом був укладений
союз. Сьогодні святкуємо сповнення законів і
пророків, яким є восьмиденне Дитятко Ісус.
Восьмий день є символічним. Ми знаємо, що
людство живе в ритмі семиденного тижня, у ритмі
тих днів, яких Авраам навчився в місті Урі
Халдейському, на своїй землі, що з неї він вийшов.
За його наступників увесь ритм життя ділився на сім
днів: шість – для роботи, сьомий – для відпочинку.
А восьмий день означав пророцтво проголошення
нового часу, нового періоду, який виходив поза
обмеження старого часу.
Ми сьогодні святкуємо Новий рік за юліанським
календарем. Саме цифра «8» означає початок

нового. У третьому пророцтві, що його дав Бог
Авраамові, йдеться про новий час, – час оновлення
людини і світу. Тому сьогодні чуємо в читанні
Послання
до
колосян:
«У ньому ви були й обрізані обрізанням нерукотво
рним, коли ви
із себе скинули це смертне тіло,
– обрізанням Христовим» (Кол. 2, 11). В Ісусі Христі
все людство і кожний із нас отримав нерукотворне
обрізання. У Христі все оновлюється і настає нова
ера, новий час, нова епоха.
Новий рік у Христі приходить не через те, що
змінюється число календаря, а через те що настає
новий момент особливого впливу й дихання Божого
животворного Духа на людину і робить її новим
створінням у Христі. Про це оновлення співає
Псалмоспівець:
«Зішлеш твій дух,
– вони оживають і ти відновлюєш лице землі» (103,
30). Цей момент нерукотворного обрізання і нового
створення кожен із нас пережив у момент святого
Хрещення. Ми бачимо, що існує певна напруга між
старим і новим, між старою людиною і новою (пор.
1 Кор. 15, 45-49). Нове тут означає якісно інше,
краще сповнення того, про що в старий час чули і
старалися отримати в майбутньому. Христос є
носієм нового, повного, кращого. У Ньому спочиває
вся повнота божества і людського життя (пор. Кол.
2, 9). У Ньому людство може сподіватися на нове і
краще майбутнє. Тому сьогодні, у восьмий день
після Різдва Христового, у день Його обрізання, ми
починаємо новий рік.
Сьогодні ми святкуємо пам'ять святого Василія
Великого, який став учителем і провісником того
нового часу. У ньому та новизна, про яку чуємо
сьогодні у Святому Письмі, стає явною і дійсною.
Святий Василій Великий – це постать, яка обновила
тогочасний римський культурний світ, – обновила
його
силою
Святого
Духа.
Цей
святий
сформулював сучасне вчення
Церкви про
Пресвяту Тройцю. Здійснив літургійну реформу,
плодом якої ми живемо до сьогодні. Зараз ми
служимо Божественну Літургію святого Василія
Великого. Він був зачинателем спільнотного
монашого життя. Ще одна забута риса його
пастирства – він створив паралельне до римського
суспільство опіки над хворими, немічними і
вбогими. У Кесарії Каппадокійській з’явилися цілі
містечка, які називалися «василіади», у яких кожен
міг отримати допомогу у скрутну хвилину. Це був не
лише простір соціального служіння чи опіки, а й
місце, де кожна людина могла відчути нове
ставлення до себе, те, що вона є новим створінням
у Христі. «Василіади» були начебто дріжджами в
суспільстві тогочасної римської імперії, які відтак
перетворили це суспільство на християнське.
Цей восьмий день має нині глибоко відгукнутися в
серці кожного з нас. Якщо ми поглянемо в наше
особисте
життя,
то
побачимо
динаміку
протистояння між старою і новою людиною, про яку
пише апостол Павло. Ми кажемо: хотів як краще, а

вийшло як завжди. Стара людина проявляється
нашими гріхами і немочами, бо те зло, яке ми
чинимо, старить нас, вбиває нове життя у Святому
Дусі, що його ми отримали в момент нашого
Хрещення. Тому ми потребуємо щодня оновлювати
цей подих нового животворчого Духа у Святих
Таїнствах Сповіді та Причастя.
Сьогодні, восьмого дня після Різдва, обновімося в
Христі. Нехай приклад Василія Великого буде для
нас ствердженням того, що те нове життя є
можливим. Це новизна, яку нам хоче подарувати
наш Спаситель, є відкритою для кожного з нас. Оте
сповнення старозавітного закону і пророків, яке у
своєму обрізанні приносить нам Спаситель, є
звершенням всіх наших потреб, мрій і бажань, які
ми хочемо здійснити в майбутньому, що є
можливим лише за допомогою дії і благодаті
Святого Духа. Нехай це нове, краще, переможе в
нашому житті те старе, яке нас обмежує і не
дає нам повноти життя.
Вітаю вас сердечно з Новим роком. Нехай цей рік
буде часом оновлення у Святому Дусі всього
нашого життя. Хай він буде роком надії, який
поможе нам стати кращими як торік. Нехай цей
новий час з животворчою Божою силою буде роком
світла, здійснених сподівань, – роком, коли ми
відчуємо себе улюбленими синами і доньками
Божими в Ісусі Христі. Амінь.
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