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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

Ап. Тим. 1, 15-17
Єв. Лк. 18: 35-43.
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

Глава УГКЦ: «Мій дідусь завжди казав, що треба
шукати в житті те, що ні вогонь не спалить, ані
злодій не вкраде. Тому нас вчили вірити в Бога»
Батьки, які дбають про добро своїх дітей, розуміють, що
важливо не так, що їхні діти мають, як те, якими їхні
діти є. Добрі батьки вкладають час, увагу, зусилля і
навіть засоби у своїх дітей, а не в ті чи ті земні достатки.
Про це в неділю, 31 січня 2021 року, сказав Отець і
Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних у
Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
«Бо добре вихована дитина, яка вміє розрізняти добро і зло,
є найбільшим земним скарбом своїх тата і мами», – додав
Предстоятель

УГКЦ.Проповідник

розповів,

що

7 лютого 2021 р.

в

сьогоднішньому Євангелії євангелист Лука благовістує нам

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. Тим. 4, 9-15.
Єв. Лк. 19, 1-10
8:00 – Утреня- жива трансляція
10:00 – Св. Літургія – жива трансляція

добру новину про справжній скарб. Він благовістує про
найголовніше в житті, про скарб людини в житті – щось таке,
що має турбувати всіх.Але що є найбільшим скарбом людини?
«Відповідаючи на це питання усіх часів, культур і народів,
Лука нам каже, що важливо зрозуміти не так, що є скарбом,
як хто є скарбом. І каже, що найвищим добром, єдиним
скарбом людини є сам Господь Бог. Бо так Бог сотворив
людину і захотів, аби людина знайшла все, що потребує,
лише в Ньому самому. Він створив людину на свій образ і свою
подобу і захотів сам бути певним, найвищим її скарбом і
добром», – сказав Глава УГКЦ.Так, переконує духовний
лідер, тим скарбом є сам Господь. Царство Небесне – це
присутність Бога між своїми людьми. Царство Небесне
відкривається нам в особі Ісуса Христа. (ст.2)……………..

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.
Четвер, 11 лютого - Навечір'я Свята Трьох
Святителів - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора.
П’ятниця, 12 лютого - Свято Трьох Святителів.
Утреня о год. 8:00 ранку, Божественна Літургія
о год. 10:00 ранку.
Неділя, 14 лютого - Навечір'я свята Стрітення
ГНІХ - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора.
Понеділок 15 лютого - Свято Стрітення ГНІХ.
Утреня о год. 8:00 ранку, Божественна Літургія
о год. 10:00 ранку. Після 12:00 пол. можна буде
відібрати посвячені свічки у парохіяльному
будинку.

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 до
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.
Наyкове Товариство ім. Щевченка і Дослідчо
Документаційний
Центр
запрошує
Вас
на
презентацію
(в
англійській
мові)
Zoom
Webinar:WOMEN of RAVENSBRÜCK: Tracing and
Documenting Ukrainian Victims
of the
RAVENSBRÜCK Concentration Camp
(ЖІНКИ
РАВЕНСБРЮК:
Відстеження
та
документація українських жертв
концтабору РАВЕНСБРЮК) в неділю, 28 лютого
2021 року, о год. 2:00
Щоб приєднатись до презентації, натисніть на
посилання внизу:
www.ntsh.ca
www.ucrdc.orguhttps://us02web.zoom.us/j/881
23983117.
МНОГАЯ ЛІТА !
Нововінчаним Мирославові Богданові Штурин
і Jane Elizabeth Connell бажаємо мирного
подружнього життя на Многії і Благії Літа!!
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь
благословить.
Олена Винницька
300.
Олеся Романко
100.
(в пам’ять Катерини Марущак Пинянської)
Роман і Анна Хабурські
150.
Богдан Дубняк
300.
Євген Беґедза
250.
Татяна Рудзик
110.
Віталій і Марта Семущак
170.
Михайло і Марія Цьомко
200.
Леся Яциковська
200.
Тарас і Галя Махневич
100.

ПО М И Н А Є М О

†

8 ІІ 8:00 ранку

бл. п. Марію і Григорія
Реплянських
бл. п. Богданну і
Івана Стефанюк
бл. Марту Лихач (1р.)
бл. Емілію Алекснадру
Переймибіда
бл. п. Григорія Гошуляка
(40р.)
бл. п. Оксану Кульченко
(1р.)

10 II 8:00 ранку
10 ІІ 6:00 веч.
13 ІІ 10:00 ранку
16 ІІ 8:00 ранку
19 ІІ 6:00 веч.

(Закінчення)

«У

наших

молитвах,

–

звертає

увагу

Блаженніший Святослав, – скарбом усіх благ ми
називаємо Святого Духа. На початку кожного
богослужіння

ми

кажемо:

«Царю

Небесний,

утішителю, душе істини, скарбе дібр і життя
подателю.

Отож,

якщо

справді

людина

навчиться на перше місце у своєму пошуку
ставити Бога і усвідомлювати Його як найвищий
скарб, тоді її життя набирає цілком іншого
змісту».
Земний скарб у перспективі вічності часом може
виявитися порожнечею. «Пригадую, як говорив
мій дідусь: «У житті треба шукати того, що ні
вогонь не спалить, ні вода не забере, ані злодій
не вкраде». Тому нас вдома вчили вірити в Бога і
здобувати найбільший скарб, у якому заховане
все інше, що людина може потребувати, як у
своєму земному житті, так і в дорозі до життя
вічного», – розповів Глава Церкви.
Він

наголошує,

що

«Христос пішов на смерть, щоб
відкрити нам дорогу до вічного
щасливого життя», – Глава УГКЦ у
відеокатехизі

П О М Е Р Л ИХ

нам

справді

важливо

зрозуміти, що є вічною цінністю, що справді є тим
скарбом, який не переминає, який веде нас у
життя вічне, який робить нас добрими. Нам так
потрібно зрозуміти, що справжні вічні цінності є
дорогою до щастя і до життя вічного.
«Просімо сьогодні Господа Бога, щоб вічний
скарб добра, який відкривається нам у Його Сині
Ісусі Христі і подається нам як дар Святого Духа,
ми цінували, прийняли, багатіли в Ньому і стали
здібними до Царства Небесного», – закликав у
проповіді Предстоятель УГКЦ.

Тому, що через гріх людина відокремила
себе від Бога, Син Божий, ставши людиною,
добровільно взяв на себе всі наслідки
гріхопадіння
людини.
Він
добровільно
захотів розділити з людиною її болі і
страждання.
Він
добровільно
захотів
покластися з людиною в її гробі. Своїми
стражданнями
захотів
знищити
наші
страждання та смерть і відкрити нам дорогу
назад, дорогу до Бога, дорогу до вічного
щасливого життя. Так у новій катехизі з
циклу
«#доступно_про_важливе»
Блаженніший Святослав пояснив, чому
Христос пішов на страждання, розп’яття і
смерть.
У

відеокатехизі,

присвяченій

поясненню

четвертого члену «Символу віри», Глава УГКЦ
пригадав, що стражданням і розп’яттю Ісуса
Христа передувала Тайна вечеря. «Слово "тайна"
ми вживаємо не для того, щоб сказати, що ця
вечеря була якоюсь таємною, підпільною, а щоб
підкреслити,

що

вона

відкриває

людині

найглибші таємниці Божого діла спасіння. Тайна
вечеря зробила учасниками таїнства відкуплення
і спасіння людського роду тих апостолів, які зі
своїм Учителем Ісусом Христом творили однуєдину братню трапезу», – пояснив він.
Саме на Тайній вечері Господь заснував два з
семи Святих Таїнств – Євхаристію та Священство.
За словами Глави Церкви, Таїнство Євхаристії –
це таїнство Тіла і Крові Ісуса Христа у вигляді
хліба і вина. «Ідучи на страждання, – пояснив він,
–

Христос

начебто

в

таїнственний

спосіб

випереджує ту кровну жертву, у яку Він себе
принесе на хресті, даючи себе в безкровний
спосіб своїм учням у вигляді хліба і вина».
Відтак Христос сказав до апостолів: «Це чиніть на
мій спомин». Як пояснив Блаженніший Святослав,
цими словами таїнство відкуплення, звершене
Христом у стражданні та смерті на хресті, Він
передав як таїнство спасіння, таїнство порятунку
від смерті своїм апостолам у їхньому Священстві
через причастя Тіла і Крові нашого Спасителя.
(ст. 3………………….)

«Христос був скараний на найгірший і найбільш
принизливий

вид

смерті,

який

у

той

час

практикувало людство, – смерть через розп’яття
на

хресті.

Але

там,

на

хресті,

Христос,

вмираючи, переміг нашу смерть», – наголосив
Предстоятель і додав, що таїнство хреста в
традиції

Східної

Церкви

описується

як

насадження на землі новозавітного райського
дерева життя, до якого наші прабатьки Адам і
Єва втратили доступ колись у раю.
«Таїнство хреста – це таїнство народження
нового людства. Там, на хресті, Христос вмирає,
щоби своєю смертю знищити гріх», – пояснив
Отець і Глава УГКЦ.
А кров і вода, які витекли з проколеного боку
Христа, відкрили людству джерело життя. Ці
кров і вода, за словами Предстоятеля, донині
животворять таїнственне вічне життя Христової
Церкви, яке ми черпаємо у Святих Таїнствах.
Пояснюючи

похорон

Ісуса,

Блаженніший

Святослав зазначив, що Христос ліг у гробі для
того, щоб підняти всіх померлих, які у гробах
чекали на звільнення. Він помер, щоб знищити
своєю смертю нашу смерть.
Пригадуємо,

що

телебачення»

відеопроєкт

«Блаженніший

«Живого
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

Блаженнішого Святослава можна на

катехиз
каналі

«Живого ТБ» в YouTube або сторінці «Живого
ТБ» у Facebook щосуботи о 21:00.
Департамент інформації УГКЦ

«Моїм завданням було впровадити
читача в християнське мислення Лесі
Українки» – Глава УГКЦ під час
дискусії про «Апокриф»
«Перечитайте декілька разів твори Лесі
Українки і ввійдіть у діалог з поетесою», –
закликав Глава УГКЦ під час розмови про
книжку «Апокриф. Чотири розмови про
Лесю Українку», яка відбулася сьогодні, 4

лютого 2021 року,
телебачення».

в

ефірі

«Живого

спілкування за допомогою платформи Zoom
приєдналися й читачі книги, які мали змогу
поставити авторам «Апокрифа» свої запитання.
Розмову

модерував

о.

Ігор

Яців,

керівник

Департаменту інформації УГКЦ.
На

переконання

їхніми

Блаженнішого

розмовами

християнські

з

твори

Оксаною
Лесі

Святослава,
Забужко

Українки

про

вдалося

досягнути мети – не заступити постать поетеси
і ввести читача в діалог із нею.
«Нещодавно

я

знову

прочитав

твори

Лесі

Українки, і вони по-новому до мене промовили.
Заохочую

кожного

кілька

разів

прочитати

християнські твори [Лесі Українки. – Ред.], щоб
побачити, наскільки правильно і глибоко вони
написані», – закликав Предстоятель УГКЦ.
Блаженніший

Святослав

переконаний,

що

прочитати твори Лесі Українки повинна кожна
освічена людина, незалежно від того, вірить
вона в Бога чи ні. За його словами, Леся
Українка достойна, щоб кожна епоха наново
відкривала для себе її твори, позаяк поетеса
дуже правдиво викриває хибні уявлення про
християнську релігію, ба більше – викриває
гріхи християн.
«Моїм завданням було впровадити читача в
християнське
поетеси»,

мислення

–

відомої

наголосив

української

духовний

лідер

українців, пояснюючи, чому він погодився на
співавторство книги «Апокриф».
«Запрошую прочитати "Руфін і Присцилла", бо,
на мою думку, це найбільш зрілий твір Лесі
Українки, у якому вона показує дві різні дороги
до Бога, – заохочує Блаженніший Святослав і
додає:

–

Присцилла

–

класична

жінка-

християнка, мучениця, яка через спільноту
Церкви доходить до мученичого вінця, а Руфін
– її чоловік, який спасається через жінку, чесно
у своєму сумлінні відкриває істину».
Цікаво,

що

Леся

Українка

називає

Церкву

спільнотою, зазначає Глава УГКЦ, і звертає
увагу

на

потребу

кожного

християнина

перебувати в спільноті: «Кожен християнин
потребує спільноти, яка згодом породжує певні

форми

й

інституції.

Церковна

спільнота

є

базовим шаром, у якій різні церковні інституції
[релігійні конфесії. – Ред.] віднаходять сенс.
Віруюча

людина

потребує

щоб

перевірити

спільноті,
спілкування

з

Богом

на

перебувати
свій

в

досвід

справжність

і

автентифікувати свій релігійний досвід».
Варто зазначити, що більш як двогодинна
розмова про «Апокриф» складалася із трьох
частин: у першій – співавтори книги ділилися
своїми

враженнями

від

книги,

у

другій

–

видавництво «Комора» представило питання
читачів, а відтак у третій
долучився

до

події

через

частині ті, хто
Zoom,

мали

можливість особисто поставити свої запитання
до учасників розмови. Запитання лунали з
різних куточків України та з-за кордону.
Пригадаємо,

що

презентація

книги

Блаженнішого Святослава та Оксани Забужко
«Леся Українка "Апокриф": Чотири розмови про
Лесю Українку» відбулася в червні 2020 року в
прямому ефірі «Живого телебачення».
Департамент інформації УГКЦ

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

•
•

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978
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