
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 закликав вірних під час Різдва в Рік 
Божого милосердя, ділитися радістю і теплом 

своїх домівок та сердець 
 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав закликав усіх вірних Церкви 
наповнити серця та домівки гостинністю до осіб, які 
потребують нашого милосердя, — вимушених переселенців, 
вдів, сиріт і напівсиріт, поранених, хворих чи звільнених з 
полону воїнів і волонтерів.  
Про це йдеться у Зверненні Предстоятеля Церкви щодо 
святкування Різдва в Рік Божого милосердя до вірних УГКЦ, 
особливо тих, які об’єднані в різні мирянські спільноти та 
організації в парафіях.«Запросивши цих людей до своїх 
домівок чи спільнот для спільного святкування Різдвяних 
свят, ми вітатимемо самого Христа-Подорожнього, бо Він 
чужинцем був і ми Його прийняли», – мовиться у Зверненні. 
Предстоятель нагадує слова Папи Франциска, щоб відкрити 
«двері милосердя», не потрібно великих зусиль, а лише 
щирого бажання зустрітися з Христом. А це бажання 
обов’язково приведе нас до найбільш потребуючих. 
Блаженніший закликав усіх вірних Церкви, особливо тих, які 
об’єднані в різні мирянські спільноти та організації в 
парафіях, звіщати Добру Новину про новонародженого 
Спасителя, ділитися радістю і теплом своїх домівок та 
сердець, прославляти Господа спільною молитвою у 
богослужіннях і святочною трапезою, дзвінкою колядою та 
гучним вертепом. Комісія у справах мирян нашої Церкви у 
співпраці з Благодійним фондом «Карітас» та 
Координаційною радою душпастирства  ( 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.  
9:30 – Св. Літургія – о.  
11:30 -  Св. Літургія – о.   
 6:00  -  Св. Літургія – о.   
  
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. Євр. 11, 9-10. 17-23. 32-40.  
 Єв. Мт. 1, 1– 25. 
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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  

 Повідомляємо, що членкині ЛУКЖК продають, 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  Божественну 
Літургію Романа Гурка #4 на Різдво 7 січня  
о год. 11:30 ранку. 

 В нашій парохії минулого 2015 року: 
охрестили – 22 дітей, повінчали –  
6 подружніх пар, а відійшло у вічність від нашої 
парохіяльної спільноти 37 осiб. 

 В неділю 10 січня, Братство Українців 
Католиків Канади, відділ св. о. Миколая  
приготовляють недільну каву. Просимо зійти до 
церковної залі на теплу каву і дружнню розмову і 
таким чином підтримати діяльність БУКК. 

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

 В понеділок 28 грудня була відслужена  
літургуія і панахида за упокій душі Василя Михайлюка 
(22р.). Вічна Йому Пам’ять! 

 Кляси підготовки до Торжественного 
Святого Причастя для дітей, які не ходять до 
школи Патріярха Йосифа Сліпого,  починаються в 
новому році. Прошу зголосити дітей до 17 січня до 
п. Вірляни Щуки на e-mail: virlana@rogers.com або 
на чис. тел. 647-680-4656. 

 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. 

 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. 

 
 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 год. 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! 
 

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. 
виносить 25.00. 

 CЬОГОДНІ в притворі церкви можна буде собі 
взяти просфору на Свят Вечір. 

mailto:virlana@rogers.com
http://www.b4j.ca/


                                                                 
                     ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить   
і винагородить! 
Оля Михайлюк                                  300.00 
   (в пам’ять Василя Михайлюка-22р.) 
Лариса Тепла                                    500.00 
Павло і Ірина Чумак                          250.00 
Юрій і Галина Пилипець                    500.00 
Надя Борис                                       100.00 
Ірина Гошуляк-Осадчук                     500.00  
DOM Construction and Renovation   500.00 
     
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ             
  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 
 
                    (Закінчення) 
в кризових ситуаціях допоможуть віднайти 
контактні дані тих потребуючих осіб, які на 
запрошення зможуть розділити велике таїнство 
Божого милосердя в народженні Спасителя через 
святкування Різдва.       Департамент інформації УГКЦ 

 

Глава УГКЦ: «У цьому періоді буття 
українського народу важливо сповнити 

особисте життєве завдання» 
 
У час, який ми зараз переживаємо, ми зазвичай 
робимо підсумок cвого життя впродовж останнього 
року. Гадаю, кожен із нас, українців, бачить, що в цей 
час війни Бог є діяльний і присутній з нами. Він готує 
нас до чогось великого. Але кожен із нас повинен у 
той час здійснити своє покликання… 

 
Про це говорив сьогодні, у 30-ту неділю по Зісланні 
Святого Духа, Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
проповіді до вірних у Гошівському монастирі сестер 
Пресвятої родини. Співслужив із Главою УГКЦ 
владика Йосиф (Мілян), Єпископ-помічник Київської 
архиєпархії УГКЦ.Проповідник відзначив, що Бог, в 
якого ми віруємо, якого ми ісповідуємо особистим 
життям, Бог, якого ми свідчимо в суспільному житті, не 
є Богом бездіяльним чи байдужим до життя та 
існування людини і сотвореного світу. Навіть більше, 
Він говорить до людини і не просто говорить. Він її 
кличе. Запрошує, аби людина прийшла до Нього і 
взяла участь у Його житті, у Його блаженстві, у Його 
багатстві. Якраз саме  
 

такий образ Бога бачимо в сьогоднішній притчі... Цей 
господар, який готує вечерю і запрошує всіх, є 
образом нашого Бога. 
На переконання Блаженнішого Святослава, Господь 
Бог є господарем часу, але Він цей час готує… Церква 
сьогодні святкує пам'ять праотців. «Готуючи нас до 
Різдва, – сказав Предстоятель, – сьогоднішня неділя 
каже: ось повнота часу зближається. Той момент, 
який Святе Письмо називає «повнотою часу», є 
моментом народження Ісуса Христа, який стає 
ключем, центром історії всього людства. Різдво 
Христа назавжди поділить усю історію людства на до і 
після. Праотці, яких ми сьогодні згадуємо, це були ті, 
які відповіли на поклик, запрошення Боже... Саме оця 
відповідь на покликання була інструментом, яким 
Господь Бог готував повноту часу».Приклад праотців, 
вважає проповідник, є тим прикладом, який 
промовляє: вчиніть і ви так само, не пропустіть, не 
відмовтеся від цього запрошення, бо хто відмовиться, 
вовік не скуштує вечері Господа, як каже нам сьогодні 
Святе Євангеліє. «Тому, – відзначив Глава Церкви, – 
я сьогодні прибув до цієї святої обителі – до 
монастиря, щоб подякувати всім богопосвяченим 
особам нашої Церкви, зокрема сестрам у Гошівській 
обителі, що вони вірно сповняли впродовж цього року 
своє покликання і своє завдання. У цьому храмі 
скільки людей віднайшли своє покликання. Як багато 
людей наново зрозуміли і поновили своє професійне 
покликання. Але особливо я хочу подякувати нашим 
сестрам за те, що цей храм у цьому році став 
лічницею для всіх, хто постраждав унаслідок бойових 
дій. Скільки воїнів АТО пройшло тут духовну і 
психологічну реабілітацію».«Ми бачимо, – вважає 
Блаженніший Святослав, – як важливо нам у цьому 
періоді буття українського народу і Української Церкви 
сповнити особисте життєве завдання. Бог кличе. Він 
готує. Він є перший в тому, що пропонує кожному з 
нас. Але тепер вибір є за нами».Предстоятель 
закликав усіх і кожного: «Станьте вибраними, станьте 
обранцями Божими, щоби взяти участь уже тут, на 
землі, в Його радості, в Його блаженстві і в повноті 
особистого життя, у часі, в якому визначив нам наш 
Господь у повноті і радості святкувати Різдво 
Христове». 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 

 

 


