
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 

 «  
Глава УГКЦ: «Виявляючи свою вдячність 

Богу, людина стає здатною ще більше щось 
дістати від Нього» 

 
Ми часто у своєму житті соромимося дякувати Богові. А Він - 
Той, хто є джерелом нашого життя та добробуту. Коли хтось 
вміє дякувати, то не просто визнає ті дари, які отримав. 
Виявляючи свою вдячність, людина стає здатною ще більше 
щось дістати від Бога. 
Про це сказав під час проповіді Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав 20 грудня в монастирі сестер ЧНІ у 
Львові.За словами Блаженнішого Святослава, найвищим 
способом прослави Бога, який сьогодні має Церква, є 
Божественна  Літургія: «Немає сильнішої молитви на землі, 
як молитва на Літургії, яка сама по собі є молитвою 
благодарення».  Проповідник додав, що кожен носить у 
своєму серці якусь хворобу, певний особистий гріх, неміч, 
яка «то ховається, то дає рецедив».  Тому ми завжди в 
небезпеці бути поза «спільнотою богоспілкування», бути 
виключеними зі спільноти дітей Божих. З цієї причини ми 
просимо Ісуса про милосердя над особистою бідою. 
«У Божественній Літургії ми дякуємо Богові за Його спасіння 
людського роду. Усе те, що Бог творив для людського роду, 
Він уприсутнює в Богослужінні. Тому важливо долучитися до 
цієї молитви подяки. Пригадаймо Богові, за що ми маємо 
подякувати Йому в тій молитві прослави, щоби увійти в 
причастя з Ним і отримати  (стор. 3) 
 

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. O. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о. 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. Кол. 3, 4 – 11.  
 Єв. Лк. 14, 16– 24. 
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                                 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 
щоб довести до кодексу: $10,710.08  
• вставлення нової огрівальної системи у парохіяльному 
будинку: разом $104,242.50, включає  відчищення від 
асбестосу $12,550.00  
 та заміну 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  
 

  Члени БУКК при нашій парафії складають 
сердечну подяку всім, хто причинився до успішного 
переведення Храмового Празника. Щиросердечна 
подяка усім, які численно підтримали парохіяльне 
свято і у родинному колі поділилися святочною 
радістю.  Нехай Всевишній тримає Вас у Своїй опіці! 

 Щиросердечна подяка відділу ЛУКЖК за 
щедрий даток в сумі $2500.00 на потреби  
Свято-Миколаївської парохії. Нехай Предобрий Господь 
благословить діло Ваших рук! 

 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. 

 Повідомляємо, що наступна зустріч 
дускусійного клюбу під проводом о. Олега 
Юрика буде у вівторок 26 січня 2016. 

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

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.  Членська вкладка на 2016р. 
буде виносити 25.00 

 В неділю 3 січня в притворі церкви можна буде 
собі взяти просфору на Свят Вечір. 

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


                                                   
  Церковний хор храму iм. св. о. Миколая 

Чудотворця ласкаво запрошує 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! 
                   
                   МНОГАЯ  ЛІТА! 
Новоохрещеній Наталії Коко Мартиндейл, її рідним 
і хресним батькам  бажаємо   Многії  і Благії Літа! 

                   ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить   
і винагородить! 
Євгенія Швець                                  100.00 
    (в пам’ять померлих в родині Піцюрів) 
Катерина Рудик                                200.00 
Марія Світа                                       200.00 
Стефан і Анна Чорний                       300.00 
Богдан і Марія Крамарчук                 300.00 
Юрій Мусій і Віра Гомонко                 200.00 
Володимир Оленич                          1000.00 
Ірина Цибульська                             500.00 
Борис і Анна Марія Камінські             400.00 
    (з нагоди хрещення внучки Наталії) 
 

     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ             
 
29 ХІІ 5:00 поп.       бл. п. Леонарда Піоро (40д.)  
2   І   10:00 ранку    бл. п.  Марію Никируй (3р.) 
23 І     9:00 ранку    бл. п. Дем’яна Торупку (6р.) 
30 І     8:00 ранку    бл. п. Марію і Григорія 
                                               Реплянських 
30 І     5:00 поп.      бл. п. о. Івана Макa (5р.) 

                      (Закінчення) 

дар доступу спілкування з Ним», - закликав 
він.Наприкінці звернувся Глава Церкви до 
монахинь: «Бачачи вас, дорогі сестри, я дякую 
Богові за вашу маленьку молоду спільноту. Дякую 
за кожну з вас, яка є неоціненним Божим даром 
для УГКЦ. Дякую Господу, що покликав вас до 
богопосвяченого життя. Церква вас потребує! Вас 
чекають сьогодні люди, які ще не знають Божої 
дороги. Нехай Він благословить вас і дарує силу 
вистояти усі перешкоди. Віра – те, що нас спасає і 
дає милосердя».   Департамент інформації УГКЦ 
 
 

 
 

Ми живемо не в трагічні, а в героїчні 
часи» 

 
Хтось каже, що ми сьогодні живемо в трагічні 
часи… Я вповні з цим не згідний. Переконаний, що 
ми живемо в героїчні часи. У часи, які народжують 
нових героїв, які творять історію і будують наше 
майбутнє. Про це сказав Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав під час IX Всеукраїнського з’їзду 
військових капеланів УГКЦ за участю Секретаря 
РНБО Олександра Турчинова. 
Говорячи про сьогоднішній стан речей у 
капеланському служінні, Предстоятель відзначив, 
що наші капелани сьогодні є волонтерами. «Це 
їхній офіційний статус, – звернувся Блаженніший 
до Секретаря РНБО Олександра Турчинова, – і 
очевидно, що Церква бере на себе зобов’язання і 
всі фінансові тягарі, аби забезпечити всім 
необхідним, у тому числі його вишкіл, щоб він був 
підготовлений до обставин. І щоб їх лікувати, бо 
деякі з них були поранені. Щоб надати їм 
необхідну реабілітацію, коли вони повертаються 
назад додому».Глава Церкви окреслив мету УГКЦ 
в організації капеланської служби. На його 
переконання, в Україні і в нашій Церкві має бути 
створено військовий ординаріат. «Якби ми мали 
повноцінну військову структуру військового 
капеланства, це б дало нам можливість краще 
послужити. Проте зараз ми ще маємо багато 
різних перешкод. Перша перешкода – рівень 
співпраці між Церквою і державними структурами. 
Цей спосіб співпраці бажає бути набагато кращим. 
Церква хоче бути партнером з Українською 
державою, зокрема коли йдеться про захист нашої 
Батьківщини. Нам часом треба переборювати різні 
стереотипи, конфесійне мислення, як усередині 
релігійного середовища, так і всередині 
державних структур. Нам потрібно шукати такої 
моделі співпраці між Міноборони і Церквами, щоб 
ми не заважали одне одному служити, а навпаки 
допомагали», – вважає Блаженніший Святослав. 
Він запевнив, що Церква хоче, є і буде надійним 
партнером держави. Предстоятель відзначив, що 
Українська Греко-Католицька Церква, на відміну 
від інших Церков і конфесій України, має 
безперервну традицію капеланського служіння в 
українських збройних формуваннях. «Найкращі 
героїчні сторінки служіння нашому війську в історії 
нашої Церкви ми хочемо осучаснити. Модель, яка 
підходить українській дійсності, – це модель, яку 
ми бачили у Німеччині», – зауважив Глава УГКЦ. 
«Святіший Отець Франциск дуже багато разів 
хотів побачити Церкву як військово-польовий 
госпіталь. Гадаю, наші капелани сьогодні є 
обличчям такої справжньої Христової Церкви, яка 
служить, яка лікує, яка надихає, яка справді має 
силу любові й творить нових героїв», – відзначив 
Блаженніший. 
Департамент інформації УГКЦ 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 

 

 


