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◊ Неділя 30- 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

31 січня 2021 р.

Ап. Koл. 3: 12-16.
Єв. Лк. 18: 18-27.
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

tel.: 416-504-4774

«Вибір вакцини важливий не лише з точки зору її
ефективності, а й технології створення», – Глава
УГКЦ на засіданні ВРЦіРО
Основним є те, щоб держава забезпечила громадянам
вільний вибір: вакцинуватися чи ні, а також – якою
саме вакциною. На цьому наголосив Блаженніший
Святослав,
Отець
і
Глава
Української
ГрекоКатолицької Церкви, на засіданні Всеукраїнської ради
Церков і релігійних організацій, яке відбулося 27 січня
2021 року в Києві. На зустрічі було окреслено позицію
ВРЦіРО щодо питання вакцинації від COVID-19 в
Україні.
«Питання вакцинації – це не релігійна, а медична проблема.
Релігійні діячі не повинні бути промоутерами цього, бо це є в
компетенції медичних працівників, які повинні всебічно

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. Тим. 1, 15-17.
Єв. Лк.18: 35-43.
8:00 – Утреня- жива трансляція
10:00 – Св. Літургія – жива трансляція

інформувати співгромадян про переваги і ризики вакцинації.
Головне, щоб вакцинація була добровільною, ефективною та
доступною», – підкреслив Блаженніший Святослав.
Він наголосив, що основним є те, щоб держава забезпечила
громадянам вільний вибір: вакцинуватися чи ні, а також –
якою саме вакциною. За словами Глави УГКЦ, вибір вакцини
важливий

не

лише

з

точки

зору

її

ефективності

та

безпечності, а також і технології її створення, адже деякі
вакцини створюються у спосіб, який порушує значні етичні
питання.
Варто зазначити, що, відповідно до Положення про ВРЦіРО,
головування у Раді Церков на наступний піврічний період
перейшло

до

Блаженнішого

Святослава,

Отця

і

Глави

Української Греко-Католицької Церкви.Депар. інформації УГКЦ

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 собі 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
транслюється живим ефіром. Утреня о год. 8:00
ранку.

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 членкинь ЛУКЖК, що можна
відібрати найновіше число журналу Наша Дорога
при вході до парохіяльного будинку під час
канцелярійних годин.

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

«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.
Наукове Товариство ім. Шевченка запрошує на
презентацію Zoom Webinar “Штучний інтелект
аналітика даних в освіті” в четвер 25 лютого 2021
о год. 2:00 поп. Доповідач: Олена Скалянська.
Реєстрація до Zoom презентації:
HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/10101010010100.

ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь
благословить.
Оксана Ісокі
100.
Марта Тихоліс
100.
Віра Микитин
550.
Данута Вархоль
300.
Марія Крамарчук
300.
Іван і Оксана Фук
100.
Володимир і Адріяна Сливка
100.
Марта Реплянська
240.
Михайло Муренюк
300.
Євген і Наталя Гончарук
1000.
Ярослав і Анізія Стех
120.
Ігор і Галина Дуда
100.
Олег і Наталія Шевців
300.

ПО М И Н А Є М О
2 II 6:00 веч.
3 ІІ 9:00 ранку
3 ІІ 6:00 веч.
4 ІІ 5:00 поп.
6 ІІ 10:00 ранку
8 ІІ 8:00 ранку

†

П О М Е Р Л ИХ
бл.п. Зою Гошко
бл. п. Богдана Роберта
Стасину (40д.)
бл. п. Ірину Кобрин,
Мирослава Сенькуся,
Олексу і Юрія Царинник
бл. п. Йосифа
Теплого (41р.)
бл. п. о. Петра Стецюка
(10р.)
бл. п. Марію і Григорія
Реплянських

«Суспільство захворіло на дещо
більше, ніж коронавірус», – Глава
УГКЦ в інтерв’ю польській КАІ

священників,
насамперпед

Тож, відзначив Предстоятель в інтерв’ю для КАІ,
місія Церкви в сучасному суспільстві полягає в
щоб

допомогти

людині

у

православних

семінаріях, для яких бути священником означає

З початком пандемії ми потрапили в стан
хвороби, можливо, навіть гіршої, ніж
коронавірус. Пандемія повністю виявила
егоїзм людини і суспільства, який існував
завжди. Про це сказав Отець і Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший Святослав в інтерв’ю для
польської
Католицької
інформаційної
агенції (КАІ).

тому,

сформованих

діяльність,

нести
пов’язану

небезпеці ототожнення лише з роботою власних
рук.
«Сьогодні людина живе набагато більше у світі

з

культом,

за
тобто

відправляти Літургії та інші служби. Нагадаємо,
що за часів Радянського Союзу євангелізація
або соціальна дияконія були заборонені. У наш
час

священник

передусім

повинен

бути

пастирем, тобто служити людям на багатьох
рівнях. Наші вірні в нинішній важкий час
потребують ще більше контактів зі священником
та його допомоги як у духовному, так і в
матеріальному вимірі», – додав Глава Церкви.

Департамент інформації УГКЦ

залишатися

людиною, тому що вона перебуває у великій

відповідальність

Глава УГКЦ: «У нашій Церкві від
коронавірусу померло близько двадцяти
священників»

кібернетичний організм. Людина має перед

У кожній із наших єпархій, особливо в
Західній Україні, де нас найбільше, є
священнослужителі,
які
померли
від
коронавірусу. Про це розповів Отець і
Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви Блаженніший Святослав в інтерв’ю
польській КАІ.

собою вічну мету і покликана до вічного життя.

«Загалом кількість померлих від коронавірусу

І тут Церква – це спільнота людей, які вірять у

священників у нашій Церкві сягає близько двох

вічне життя, вірять у життя після смерті та

десятків», – додав Предстоятель УГКЦ.

визнають померлого та воскреслого Христа

Пандемія

Спасителя»,

Святослав в інтерв’ю, що ми всі рівні, незалежно

комп’ютерів, новітніх технологій, ніж у світі
людей. Церква говорить про гідність людини,
що людина – це істота, яка несе в собі щось
набагато більше, ніж якась машина чи якийсь

–

зазначив

Блаженніший

показала,

зазначив

Блаженніший

Святослав.

від того, хто ми, єпископи чи безхатьки, багаті

Щодо апокаліптичних настроїв, пов'язаних з

чи бідні, католики чи православні. У кожного з

пандемією,

нас є однаковий «шанс» захворіти і померти.

які

існують

у

суспільстві,

Предстоятель наголосив на тому, що навіть

Глава УГКЦ також розповів, що в кожній з

коли ми захворіли на коронавірус, це ще не

єпархій хворіло близько десятка священників.

кінець світу. Ми повинні зробити все можливе,

«Це також було великим випробуванням, бо їм

щоб

після

та їхнім сім’ям потрібно було допомагати. У моїй

коронавірусу існуватиме. Натомість ми мусимо

єпархії [Київській архиєпархії. – Ред.] більшість

навчитися жити в нових обставинах та світі,

священників

який динамічно змінюється на наших очах», –

але, слава Богу, ніхто не помер», – зазначив

сказав Глава Церкви.

він.Блаженніший

Блаженніший Святослав також відзначив, що

солідарність

в

пандемія викрила багато слабких сторін і в самій

намагається

підтримувати,

Церкві.

Церкви,

відновитися

«Ще

і

жити

однією

далі.

«Світ

болючою

кризою,

пов’язаною з пандемією, є криза особистості
священника.

Особливо

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

це

стосується
•
•

постраждали

від

Святослав
УГКЦ,

старається

у

якій
і

коронавірусу,
відзначив
один
він,

підтримувати

як

і

одного
Глава

зв'язок

із

хворими і допомагати всім, хто цього потребує.
Департамент інформації УГКЦ

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

Українськi власники
у 4 генерації з 1925 року

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON M9C 2Y3
Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432

Jimmy & Andrew Cardinal

CARDINAL FUNERAL HOMES
92 Annette St. 416-762-8141
366 Bathurst St. 416-603-1444
cardinalfuneralhomes.com

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

