
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 

 «Військові капелани є справжнім обличчям 
нашої Церкви», – Блаженніший Святослав 

 
«Ваш з’їзд відбуваєте в перші дні Року Божого милосердя в 
нашій Церкві. Помолімося в цій Божественній Літургії, щоби 
Боже милосердя, яке ми прикликаємо, перетворилося на 
ліки для душі і тіла наших воїнів, на слова і Божу дію потіхи 
всім тим, хто втрачає надію. Нехай перетвориться на 
мудрість для політиків і державних діячів, для нашого 
народу і для рідної землі, нехай Боже милосердя 
перетвориться на мир, який є кінцевою метою всієї нашої 
праці, усього нашого служіння, зокрема служіння 
військового капелана», – закликав Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав на Божественній Літургії для 
військових капеланів УГКЦ, яку він очолив 15 грудня 2015 
року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. 
 
Цього дня у рамках 9-го Всеукраїнського з’їзду військових 
капеланів УГКЦ на чолі з Єпископом Михайлом (Колтуном) 
до Патріаршого собору Воскресіння Христового прибули 
понад сто капеланів. Організатором заходу виступив 
Департамент Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства 
силових структур України. Проповідуючи Слово Боже, 
Предстоятель УГКЦ зауважив, що найважчі, кризові ситуації, 
в яких знаходиться Христова Церква, перетворюються на 
особливу нагоду для свідчення Євангелія: «Коли Господь 
Бог ставить нас у надзвичайні життєві обставини, тоді 
начебто спадає зовнішня обгортка з людини та виявляється 
глибинна, правдива її суть. Тому, коли в надзвичайні 
обставини потрапляє,  
 

ST. NICHOLAS 
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 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – o. Р. Лобай 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур  
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
 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. Кол. 3, 4 – 11.  
 Єв. Лк. 17, 12 – 19. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 

Понеділок 21 грудня - Навечір'я Свята Зачаття 
Пресвятої Богородиці св. Анною - Вечірня з 
Литією о год. 6:00 вечора 
Вівторок 22 грудня - Свято Зачаття Пресвятої 
Богородиці св. Анною. Божественні Літургії о 
год. 8:00 i 9:30 ранку і 6:00 вечора. 

  

  

  

  

 
  
                                РЕМОНТИ  
Тому що церковний будинок має понад 100 років, ми 
передбачуємо, що час до часу будуть появлятися 
несподівані направи. Звертаємося до наших парохіян і 
прихожан з просьбою зложити пожертви на ці направи. 
Дякуємо за Ваше зрозуміння. Усі пожертви будуть 
подані в чергових церковних вісниках. На Загальних 
Зборах на початку місяця квітня, 2016р. буде подано 
повний звіт направ і фінансовий звіт за 2015-ий рік.  
Список направ і кошти:  
• грунтовна перевірка опалення в церковному будинку, 
включає всі ремонти і відновлювальні роботи потрібні 
довести до кодексу: $10,710.08  
• вставлення нової огрівальної системи у парохіяльному 
будинку: разом $104,242.50, включає o відчищення 
асбестос $12,550.00  
o заміна і вставлення системи $79,700 + $11,992.50 
(податок)  
• направа даху церковного будинку $7,100  
• ремонт комина з кухні, ринви і направа західньої стіни 
церковного будинку приблизно $50,000  
• гідроізоляція ("waterproofing") і направа фундаменту 
церковного будинку, куток на північному сході, на 
Bellwoods Ave. приблизно $20,000  
 

  Членкині ЛУКЖК при нашій парафії 
складають сердечну подяку всім, хто причинився до 
успішного переведення Різдвяного Базару,  посвятив 
свій час і труд на виготовлення вареників, та 
подарував речі на тиху ліцитацію, печиво тощо. 
Частину приходу ми вже передали на потреби лікарні 
для поранених вояків у  Львові. Нехай Всевишній 
тримає Вас у Своїй опіці! 

 Повідомляємо, що в неділю, 27 грудня членкині 
ЛУКЖК починають продавати, у церковній залі, 
квитки на Щедрий Вечір, який відбудеться  
18 січня 2016 р. 

  Наш церковний хор співатиме Божественну 
Літургію 6 січня, Навечер’я Різдва Христового о год. 
10:30 веч. 

 Хор Веснівка співатиме  Божесвенну 
Літургію Романа Гурка #4 на Різдво 7 січня  
о год. 11:30 ранку. 

 
 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 
Пластовій 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 о 
Різдво.  За подальшими інформаціями просимо 
звертатися на адресу ukiedaycamp@gmail.com 
або на вебсторінку irynamykytyuk.com. 

 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор 
запрошують на Різдвяний Концерт в неділю,  
10 січня 2016 р. в 3:00 поп. в Islington United Church, 
25 Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. West).      
За квитками звертатися на  
416-763-2197 або  416-246-9880 і при дверях.   

 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під 
мист. кер. Ігоря Магеги щиро запрошують українську 
громаду на РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ під гаслом 
“Єднаймося серцями з Україною” з нагоди   30-
ліття існування, в  неділю 10 січня 2016 о год. 3:30 
поп. в Humber Valley United Church 76 Anglesey Blvd. 
(Islington & Anglesey). Запрошені гості: Coro San Marco 
Italian Choir, Дитяча Студія Резонанс, Валентина і
 Роман  Бутенко.  Квитки: $20. (905-831-8069,  416-
233-9700) або при дверях $25..  Молодь до 16 років 
безплатно. Кава і солодке після концерту для усіх 
присутніх. 

 
 Українські Молодіжні Ансамблі (хори 

"Oріон", "Левада",  духова оркестра "Аванґард")  
влаштовують Різдвяний Концерт, який 
відбудеться в неділю, 17 січня 2016, о год. 3:30
 поп. в Українському Католицькому Соборі 
Успення Пресвятої Богородиці, 3625 Cawthra Road, 
Mississauga. Беруть участь Юнацька Капеля  

Храмовий Празник святуємо сьогодні:  
Архиєрейська Божественна Літургія о год. 
11:30 ранку, Празничний Обід о год. 1:15 поп. 
у церковній залі. Просимо  до  численної участи! 

 

Повідомляємо, що можна вирівняти 
членські внески, відібрати конверти на 
2016р.  у церковній залі і при цім відібрати 
напис на шибу  – це дозвіл на паркування на 
вулицях біля парафії. Написи будуть 
видаватися тільки членам нашої парохії.  

      
 

 

http://www.b4j.ca/
mailto:ukiedaycamp@gmail.com


 Бандуристів ім. В. Зелінської "Золоті 
Струни", і Капеля Бандуристів Торонто. Молодь до 
18 років безплатно. Квитки: $20. Кава і солодке 
після концерту. 
                         

Церковний хор храму iм. св. о. Миколая 
Чудотворця ласкаво просить усiх парафiян та 
гостей на 10-тuй рiчний концерт урочистого 
вiдспiвування коляд. Концерт вiдбудеться в 
суботу, 30-ого сiчня 2016 р. пiсля Вечірні (яка 
скiнчиться приблизно о 6:45). При каві у 
церковній залі присутні зможуть зложити 
пожертву на “Джерело” — реабiлiтацiйний 
центр у Львовi.   Задум дириґентки, Жанни 
Зiнченко, став рiчною традицiєю.  Хористам дуже 
приємно в Рiздвяному часi зiйтися в родинному 
колi нашої парафiї. До зустрічі! 

                                                   
                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить   
і винагородить! 
Стефан Чорний                     300.00 
Марія Макіщук                                       100.00 
Богдан і Христина Колос                        100.00 
Михайло і Квітка Кондрацькі                  500.00 
Андрій Коморовський                             200.00 
Оля Гуль                                               500.00 
Михайло Пастушок                                100.00 
Володимир і Леся Степура                      500.00 
Василь і Рома Жила                                500.00 
Галя Липка                                            150.00 
Володимир і Світляна Медвідські           1000.00 
Андрій і Катерина Дзюбак                     2000.00 
Володимир Голота                                  600.00 
 

     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ             
 
21 ХІІ  5:00 поп.       бл. п. Стефана Піцюру (34р.) 
23 ХІІ  10:00 ранку   бл. п. Романа і Олександру Копач 
                                    і Йосифа Паламарчука 
24 ХІІ  8:00 ранку     бл. п. Василя Зіня (25р.) 
25 ХІІ  6:00 веч.       бл. п. Стефанію Шевців (10р.) 
26 ХІІ  8:00 ранку     бл. п. Романа Голода 
 2   І   10:00 ранку    бл. п.  Марію Никируй (3р.) 

 

                           (Закінчення) 

християнин, який є членом Тіла Христового, 
об’являється його внутрішня, глибинна істота, 
показується, хто він є насправді. Відкривається 
внутрішнє надприродне джерело життя, яке є в  
 
 
 

серці віруючої людини – показується Тіло  
Христове, що є фундаментом життя Церкви». 
Глава УГКЦ зауважив також: «Тому промовляє 
Христос: «Я дам вам слово й мудрість, якій ніхто з 
ваших противників не зможе протиставитись і 
перечити». Бо та сила свідчення, мудрість і слово 
походять не від вас, не від людської логіки чи 
якоїсь попередньої підготовки, а від Духа Святого. 
Тому такі надзвичайні обставини перетворюються 
на сприятливий час для свідчення Слова сили 
Христового Євангелія». 
Ведучи далі, проповідник звернувся до капеланів: 
«Я думаю, що ви, як військові капелани, добре 
розумієте, про що йде мова. Під час військових 
дій, у надзвичайних обставинах життя і смерті, 
падають маски, людина в одну мить переосмислює 
все своє життя і відкриває найпотаємніші думки і 
наміри свого серця. Тоді, можливо, вона починає 
краще пізнавати себе, свою віру і шукає джерело 
вічного життя – силу перемоги. Та терпеливість, 
якою ми допомагаємо собі і нашим воїнам 
витримати в надзвичайних обставинах і 
посвідчити свою любов до Батьківщини, не 
походить від нашої сили чи безсилля – вона є 
силою та благодаттю Святого Духа». 
«Дозвольте ще раз усім вам подякувати за те, що 
в надзвичайних обставинах війни, в яких живе 
наша держава і наш народ, кожен із вас відкрив 
найпотаємніші, найглибинніші, найкращі риси, 
особисті і всієї Церкви. Я не соромлюся назвати 
військових капеланів нашої Церкви справжнім її 
обличчям, тими, які виявляють джерело Духа 
Святого, котрий є в основі нашого церковного 
буття… Нехай сила Божої любові допоможе нам 
перемогти усяке зло, вистояти в надзвичайних 
обставинах і дати гідне свідчення християнської 
віри в наш час», – наголосив Предстоятель УГКЦ. 
По завершенні Божественної Літургії Блаженніший 
Святослав нагородив 120 капеланів на чолі з 
Єпископом Михайлом (Колтуном) та Єпископом 
Богданом (Манишиним) почесною відзнакою 
«Хрест військового капелана». 
 
 

 

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 
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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 

 

 


