
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. 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 

ЛЮБОМИР (ГУЗАР): Я Б НЕ ХОТІВ ТРЕТЬОГО МАЙДАНУ В 
УКРАЇНІ 

 
Архиєпископ-емерит УГКЦ Любомир (Гузар) не є у 

захваті від дій нинішньої влади, проте не хотів би, аби українці 
утретє вийшли на Майдан. Про це першоєрарх розповів у 
інтерв’ю для РІСУ. 

«Я б дуже хотів, щоб влада на різних рівнях почала 
справді діяти в дусі Майдану. Майдан був великим позитивним 
кроком. Ми як жоден інший народ у світі масово показали нашу 
волю – сотні тисяч стояли на майданах в Києві та в інших 
містах. Проте зараз і провідники, і сам народ рухаються надто 
повільно. На Майдані багато хто задекларував бажання змін, 
але, повернувшись з нього, чи всі живуть тими змінами у своїх 
містах, містечках і селах?», - запитує кардинал. 
На його думку, українці мають більше працювати, а не 
балакати. 

«Коли потрібно, то не треба мовчати, треба сказати 
відповідальним людям, що не так. Але ті, хто при владі, і ті, хто 
без влади, тобто громадянське суспільство, мають дуже щиро 
працювати. І кожна сторона може помилитись. Так, очікування 
людей можуть бути оправданими, але можуть бути і штучними, 
невиправданими. З іншого боку, коли влада обіцяє, а не 
виконує, то я не дивуюся, що народ протестує», - зазначив він. 

Я б не радо бачив те, що називають третім Майданом. Я 
б радше хотів бачити людей, що взялися до роботи на всіх 
рівнях. Зараз є нова система, хоча вона досить дивно звучить – 
децентралізація, але принцип дуже здоровий – передати 
місцевим людям відповідальність за їхнє життя. Цей принцип ще 
часто називають субсидіарністю. Треба справді передати владу, 
зробити людей відповідальними. Щоб здійснювалося те, що має 
бути, щоб влада показала справжню політичну волю, справжнє 
практичне бажання. Коли всі візьмуться до роботи, то не 
потрібен буде третій Майдан», - додав архиєпископ-емерит. 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – o. О. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – o. Р. Лобай 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00  -  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  
Середа -6:00в. – Молитовний День 
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних  Дискусій 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Еф. 5 9 – 19.  
 Єв. Лк. 12, 16 – 21. 
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 Майстерня дідухів з Ярославою Івасиків 
відбудеться в суботу  у при-церковнім будинку 
нашої парохії 19-го грудня 10 ранку-2 по обіді. 
Кошт $45 (включає обід і всі матеряли). 
Зареєструватись через електронну почту 
kosa.kolektiv@gmail.com або дзвонити Божені 
тел.: 647 864 5641. 
 
 ЛУКЖК, відділ церкви св. о. Миколая щиро 
запрошує всіх на РІЗДВЯНИЙ БАЗАР у церковній 
залі  в неділю 13-го грудня 2015р., від год. 8-ої 
ранку до 2-ої пoп. Можна буде набути смачні гарячі 
обіди, печиво, святвечірні страви і подарунки на 
свята . Просимо допомогти в підготовці базару  
ліпленням вареників в суботу 12 грудня від год. 
10:00 ранку. Хто бажає принести печиво або щось 
подарувати на ліцитацію/аукціон, просимо 
звертатися до Тані Когут (416-231-2687) або до 
канцелярії (416-504-4774). 

 Катехитичний Табір 2016 “Відпічнім з 
Христом” проходитиме від 13 – 19 березня на Горі 
Марії в Анкастер.  Програма  двомовна. Просимо 
зацікавлених (від 3- 8 кляси),  зголошуватися до 
парохіяльної канцелярії  за реєстраційними анкетами 
якнайскорше або відібрати їх у притворі. Запрошуємо 
учнів 10-12 кляси зголошуватися на 
виховників/иць до кінця грудня. Потрібно 
україномовних  і англомоних виховників/иць. За 
подальшими інформаціями можна звертатися до Олі 
Дзюревич на чис. тел. 416-695-2076  або на веб 
сторінку www.b4j.ca. 

 Табір під час різдвяних вакацій "Час див" 
відбудеться 21-31 грудня для учнів Jk- grade 6. в 
Пастовій домівці ім. Гуцуляків. Це буде мережане 
переплетіння традицій святкувань католицького і 
українського Різдва: цікаве приготування до Різдва і 
спільне святкування різдвяних свят у колі друзів.  
В програмі: читання різдвяних історій, виготовлення 
ялинкових прекрас, випікання і декорування тістечок, 
вивчення і співання колядок, розповіді і розмови про 
Різдво За подальшими інформаціями просимо 
звертатися на адресу ukiedaycamp@gmail.com 
або на вебсторінку irynamykytyuk.com. 

 Рада Українських Державницьких Організацій 
Світу запрошує українську громаду на Благодійний 
Бенкет Pinnacle Award Dinner в понеділок, 7 
 

 

 
грудня, 2015 в Old Mill Toronto - Brule Ballroom 
 о год. 6 коктейл, о  год. 7 вечеря. Квитки: один за 
$150 або $250 за пару.  Участь беруть: Генерал Веслі 
Кларк кол. головнокомандувач військ НАТО в Європі, 
кандидат в президенти США; дост. Євген Марчук, кол. 
міністер оборони  України, співзасновник організації 
«Україна в НАТО»; д-р Всеволода Стеблюк, народний 
герой України, лікар батальйону «Миротворець», 
Радник міністра оборони України. Квитки в усіх відділах 
Кредитової Спілки Будучність. Звертатися на тел. 416-
763-8914 або до Лесі  Шимко на чис. тел.  416-894-
5518. Захід організований у співпраці з Ліґою Українців 
Канади, Ліґою Українок Канади, Українським 
культурним центром та Фундацією Будучність. Дохід 
призначений на благодійні проєкти «Ангели Хоронителі 
України» та Приятелі Збройних Сил України. 

 НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА В КАНАДІ 
запрошує членів НТШ та українську громаду на 
конференцію: “ЧЛЕНИ НТШ В НАУЦІ” в суботу, 5-го 
грудня 2015 р. о год. 1:00 поп. в Інституті св. 
Володимира, 620 Spadina Ave. Перша сесія: 150 ліття 
від дня народження Митрополита Андрея Шептицького: 
о. д-р Петро Ґаладза, "Шептицький і контроверсійні 
моменти його життя; Сильветка святого без гаґіографії": 
мґр. Любов Василів - Базюк, "Перші релігійні книжки в 
Західній Україні та їх велике значення для Українського 
Народу": мґр. Христя Стоділка - Цурковська, 
"Митрополит Шептицький – меценат української 
культури". Друга сесія: Загальна – за участю мґр. 
Мирослава Іваника, кан. пед. наук Олени Суваченко, 
мґр. Марини Кравець і д-р Богдана Небеся. 
 

ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 

Нехай   Предобрий Господь   благословить   
і винагородить! 

 

Koнстантин Луцуняк          350.00 
Надежа Брукало           100.00 
Дарія і Ілля Долбан                            200.00 
Надія і Володимир Луців        300.00 
Андрій Джувак           100.00 
Юрій Дашко             250.00 
Іванка і Олег Мандюк                                100.00 
Марта Сиротинська            100.00 
Марія Марущак           200.00 
Анонімно                100.00 

          МНОГАЯ  ЛІТА! 
Новоохрещеним Яремі Яремко і Юліяні Дарії 
Звіздарик, їхнім рідним і хресним батькам  
бажаємо   Многії  і Благії Літа! 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ             

01 ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Василя Саламона 
03 ХІІ  8:00 ранку  вл. п. Григорія Реплянського 
05 ХІІ  10:00 ранку бл. п. Надію Антонишин (1р.)                          
05 ХІІ  5:00 веч.   бл. п. Йосифа Галку (1р.) 
08 ХІІ 9:00 ранку  бл. п. Стефана Кудлака (22р.) 

Храмовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 20 грудня:  Архиєрейська 
Божественна Літургія о год. 11:30 ранку, 
Празничний Обід о год. 1:15 поп. у церковній 
залі. Квитки можна придбати  у парохіяльній залі в 
кіоску БУКК при недільній каві і  в парохіяльній 
канцелярії (416-504-4774).  Просимо  до  
численної участи! 
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Блаженніший Любомир: «Чому люди 
розчаровані? Бо думали, що на вербах 

виростуть груші» 
 
 У чому була краса Майдану? Що мене 

найбільше захопило і до сьогодні захоплює? Те, що 
народ і молодший, і старший відгукнувся, народ 
сказав щось. На жаль, мені здається, що сталися дві 
речі: влада сьогодні не дуже слухає, що народ 
говорить, а народ не дуже береться до робити. Про 
це розповів Архиєпископ-емерит Блаженніший 
Любомир (Гузар) в інтерв’ю «Укрінформу», говорячи 
про другу річницю Революції гідності. 

На його думку, український народ все ще 
живе тим радянським синдромом «нам дадуть»: що 
влада для нас зробить, що нам дасть Західна Європа 
чи Америка. Що нам дадуть? 

А також на погляд Блаженнішого Любомира, 
люди дуже недбало голосують, не перевіряючи, за 
кого голосують, не питають у тих людей – що ви 
думаєте, як ви думаєте. «А якщо й дадуть гречки чи 
щось інше, то вже цілком забувають за все. Одне 
слово, хоч і є певне розчарування, але немає 
причини бути дуже розчарованим. Чому люди 
розчаровані? Бо вони думали, що на вербах 
виростуть груші і що вони будуть благоденствувати? 
Якби люди взялися до роботи, не було б 
розчарування, було б усвідомлення: буду стільки 
мати, скільки попрацюю. Розчарування не є 
цілковито оправдане, його причина – у браку 
активності та браку відповідальності. Не питає себе 
народ, не питає себе кожен, навіть ті, хто стояв на 
Майдані: а що я зроблю, що я зробив, щоб Україна 
була краща? Він запитує – а що мені дали після 
Революції? А як нічого не дали, то він розчарований. 
Якби ми взялися до роботи і взялися не поодиноко, 
але разом, то ото була б сила. Дивіться, скільки у 
нас є добра! Волонтери! Скільки людей робить 
добро, а ті, що роблять добро – як вони будують, бо 
самі зростають, вони служать другим, підтримують 
друге – то ж наше військо. Якби не волонтери, де б 
ми були? Вже тепер поволі починають наші справи 
нормалізуватися, але на початку ми нічого не мали, 
але була та воля. Отже, є в народі сила, є 
можливість. Але треба послідовно, скажімо, не тільки 
волонтери, кожен громадянин повинен працювати і 
думати, і дбати. Тоді б не було причини бути 
розчарованим», – вважає Архиєпископ. 

Особисто Блаженніший Любомир на 
розчарувався, просто йому  прикро. «Прикро, що 
влада рухається не так, як би хотілось. Але я себе 
запитую: що роблю я? То є основне питання, де я 
можу допомогти. Але я мушу першочергово – і 
кожний з нас, не тільки я – мусить себе запитати: а 
що я роблю, щоб було краще? І щось робити», – 
сказав він. 

Блаженніший вважає, що ми мусимо бути 
дуже свідомі того, що ми все ще терпимо від того 
виховання, яке наші люди дістали за радянських 
часів. «Я б сказав, що ті, на кого ми сподівалися, ще  

 
 
 
 
 

не дійшли до такого рівня духовного, щоб  
виправдати наші надії. Бачите, і до сьогодні наші 
політики борються за владу. Прикро сказати, на що 
ладні йти за владу: купують та продають голоси, 
роблять, що хочуть. Багато говорять, а мало роблять. 
Але за всяку ціну хочуть бути при владі. Змінюються 
закони, якісь дивні оборудки робляться на користь 
людей при владі. Одне слово, ми маємо все ще отой 
синдром влади. Дивіться, ті депутати: ну, душу і тіло 
продасть, аби тільки дійти до влади. А чому? Не для 
того, щоб служити народу», – зазначив духовний 
лідер українців. 
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У КАНАДІ РОЗПОЧАВСЯ ТИЖДЕНЬ 
ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 

Конгрес українців Канади оголосив про початок 
всеканадського тижня вшанування жертв 
Голодомору (23-29 листопада). 
Як повідомили кореспондентові Укрінформу у 
Конгресі українців Канади, впродовж тижня по всій 
Канаді відбуватимуться численні заходи, присвячені 
підвищенню рівня освіченості населення щодо 
Голодомору та вшанування жертв цього злочину. 
Так, в Гамільтоні та Оттаві пройдуть кінопокази 
документальних фільмів та відкриті уроки в школах, 
у Вінніпезі – лекція відомого професора, у Торонто 
депутати провінційного парламенту, члени 
української громади та небайдужі громадяни 
проведуть пам’ятні заходи у парку в середмісті. 
Столиця провінції Альберта місто Едмонтон у будівлі 
мерії пом’яне полеглих від геноциду українців, а 
канадський музей прав людини відкриє виставку, 
присвячену Голодомору. У неділю ж всі канадські 
міста, що мають українську громаду, проведуть 
траурні панахиди. 
Окрім цього канадців закликають в неділю о 19:32 
зупинитися на хвилину мовчання та запалити свічку 
в оселі. В Конгресі українців Канади наголосили на 
важливості підвищення обізнаності пересічних 
канадців із актом геноциду українців - Голодомором. 
 «Завдяки нашим зусиллям федеральний уряд 
Канади визнав Голодомор актом геноциду, що дало 
поштовх усій міжнародній спільноті; таке ж рішення 
було ухвалене провінційними урядами більшості 
канадських провінцій. Ми і надалі повинні 
спрямовувати наші зусилля для поширення знань 
про Голодомор по всій Канаді та цілому світі, аби 
наступні покоління пам'ятали, вивчали та 
усвідомлювали ці трагічні сторінки нашої історії», - 
підкреслили у Конгресі. 
 

24 листопада 2015 
   

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

                  

http://www.ukrinform.ua/
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
   

                     Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 



  

 
THE CHrisTian Family  

in ConTEmporary TimEs 
 

 
Pre-Christmas retreat in Ukrainian  

 

                   
     (135 La Rose Ave., Toronto) 

 

The retreat will be lead by Bishop Theodor (Martyniuk) 
(Auxiliary Bishop of Ternopil-Zboriv Metropolia, Ukraine) 

  
SCHEDULE FOR SERVICES AND MISSION THEMES 

Sunday, December 6th 
6:00 pm  Moleben to Emmanuel 
Prayer Intention: For Human Life in the Womb 
1st  Theme 
Monday, December 7th 
7:00 pm Moleben to St. Joseph the Betrothed 
Prayer Intention:  For all parents 
2nd Theme 
Tuesday, December 8th 
7:00 pm The Jesus Prayer - using the prayer rope. 
Prayer Intention: For the Lord’s Blessings for Canada and Ukraine 
3rd Theme 
Wednesday, December 9th 
7:00 pm  Moleben to Christ of The Lover of Mankind  

(with Anointing of the Sick and prayers for healing)  
Prayer Intention: For the sick and the suffering 
4th Theme 
Thursday, December 10th  
7:00 pm Rosary of the Holy Family 
Prayer Intention: For the living and deceased members of our families 
5th Theme 
Friday, December 11th  
7:00 pm  Moleben to St. Nicholas  
Prayer Intention: For Our Children 
Theme for chidren 
Sunday, December 13th 
6:00 pm  Moleben to Emmanuel 
Prayer Intention: For Our Youth 
Theme for Youth 
 

Confessions: Every day during the Mission starting at 5:30 pm. 
 

Let us come and spiritually prepare ourselves 
 to celebrate Christmas. 

 

All those who wish to present a prayer petition 
are asked to leave them in the basket by the tetrapod. 

 
 



 

Християнська сім'я  
в сучасному світі 

 

УКРАЇНОМОВНІ 
 ПЕРЕДРІЗДВЯНІ РЕКОЛЕКЦІЇ  

 

 
 

(135 La Rose Avenue, Toronto) 
 

Реколекції голосить: Владика Теодор Мартинюк, 
Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ, Україна 

  
Розклад богослужень та реколеційних наук: 

Неділя, 6-го грудня 
6:00 вечора  Молебень до Еммануїла 
Намірення: За зачате людське життя. 
1 –ша наука. 
Понеділок, 7-го грудня 
7:00 вечора Молебень до Св. Йосифа Обручника 
Намірення: За батьків. 
2-га наука. 
Вівторок, 8-го грудня 
7:00 вечора Ісусова молитва (молитва на чотках) 
Намірення: Божого благословення для Канади та України.  
3-тя наука. 
Середа, 9-го грудня 
7:00 вечора  Молебень до Христа Чоловіколюбця  

(з помазанням єлеєм та молитвами на оздоровлення)  
Намірення: За хворих і страждаючих 
4-та наука. 
Четвер, 10-го грудня 
7:00 вечора  Вервиця до Пресвятої Родини  
Намірення: За всіх живих та померлих в наших родинах.  
5-та наука. 
П`ятниця, 11-го грудня 
7:00 вечора Молебень до Святого Миколая Чудотворця 
Намірення: За дітей.  
Наука для дітей. 
Неділя, 13-го грудня 
6:00 вечора  Молебень до Еммануїла 
Намірення: За молодь. 
Наука для молоді. 
 
Сповідь: кожного дня реколецій, поч. 5:30 вечора 

Прийдімо і духовно приготуймося до святкування 
 Різдва Христового. 

 

Всіх, хто бажають подати на моління в особистому наміренні - просимо поставити 
вашу картку в кошичок біля тетраподу 

 


