
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 

ПАПА ДО УЧАСНИКІВ ДАВОСЬКОГО ФОРУМУ: НЕ ЗАБУВАЙТЕ      

ПРО БІДНИХ 

Щоб світ підприємництва не піддався «знечуленню» культурою 
добробуту, не забував про бідних та створював гідну зайнятість для 
людей, яких не можуть замінити бездушні машини. З такими 
побажаннями Папа Франциск звернувся до учасників Всесвітнього 
економічного форуму, який у середу, 20 січня 2016 р., розпочався у 
швейцарському місті Давосі. Темса зібрання: «Опанувати четверту 
індустріальну революцію». 
Послання Святішого Отця на ім’я Виконавчого Президента Форуму 
Клауса Шваба передав кардинал Петер Тюрксон, який очолює 
Папську Раду «Справедливість і мир». 
Звертаючись до лідерів світу бізнесу, Глава Католицької Церкви 
підкреслив, що споживацтво не веде до «щастя повноцінного 
життя», а тому слід запобігти тому, щоб «культура добробуту 
вчинила нас нечутливими», спонукаючи думати лише про привілеї 
та вчиняючи нездатними відчувати співчуття перед обличчям 
страждань інших людей та усвідомлювати, що й наші вчинки можуть 
ставати «причиною несправедливості та нерівності». 
Папа вказує на необхідність дати життя «новим моделям 
підприємництва, які, підтримуючи розвиток високих технологій, 
будуть також здатними використовувати їх для створення гідної 
праці для всіх, підтримувати та консолідувати соціальні права та 
захищати довкілля». Бо людина «повинна керувати технологічним 
розвитком, не дозволивши, щоб він запанував над нею». 
   (Продовження на наступній сторінці) 

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 – о. О. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 -  Св. Літургія – o. Р. Лобай        
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. 4, 7 - 13 .  
 Єв. Мт. 4, 12 - 17. 
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 Повідомляємо, що наступна зустріч дискусійного 
клюбу під проводом о. Олега Юрика буде у вівторок 26 
січня 2016. 

 Ширші Сходини ЛУКЖК. Повідомляємо членкинь, що 
наступні сходини відбудуться в неділю, 24 січня о год. 11:00 
ранку, в парохіяльному будинку. Запрошений гість п. Зеня 
Кушпета. Просимо Вашої участи! Гостям раді! Буде нагода 
заплатити членську вкладку на 2016р. 

 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. 

 Парафіяльний Paintball: 
Запрошуємо усіх хлопців і дівчат віком 10+ на  paintball і на 
pizza! Це відбудеться в неділю, 31-ого січня, від 4-6 поп. Ми 
збираємося в Paintball Nation, 6200 Ordan Dr, Mississauga, ON. 
Ціна на нашу прогульку є   $30 від особи. Побачимося на грі! 

 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! 
 

 Театрально-музична студія ім. Олійника, Ансамбль 
“Під Облачком”, заслужений артист України Ігор Богдан 
презентують театрально-музичну розповідь Родинний 
Альбом 31 січня 2016 о год. 3:00 поп. в Оld Mill, Guildhall, 21 
Old Mill Rd. Квитки: Будучність, 647-999-3238. 

 В парафіяльній залі Катедри св. Йосафата 
плануються безплатні курси англійської мови (ЕSL 
classes) в четвер від 7:00-9:00 від місяця лютого до травня. 
Просимо зацікавлених зголошуватися на чис. тел. 416-535-
9192. 

 Holy Name of Mary College School is hosting an Open 
House on Saturday, February 6th from 10 am - 2 pm.  We 
invite you to visit us to find out more about our school.  Talk to 
current students, faculty members, school administrators and 
parents and get a true sense of student life at HNMCS. For more 

information go to www.hnmcs.ca or call Giselle Fernandes on 
905-891-1890 extn. 103 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ             
26 І  9:00 ранку  бл. п. Михайла Макіщука (3р.) 
29 І  7:00 веч.     бл. п. Юрія Бориса і інших 
30 І  8:00 ранку  бл. п. Марію і Григорія Реплянських 
30 І 10:00 ранку  бл. п. Архиєрея Корнилія Пасічного 
30 І  5:00 веч.     бл. п. Розалію і Василя Барабаш  

 

ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 

Нехай   Предобрий Господь   благословить   
               і винагородить! 

 
 Марія Міськів         1000.00 
Ірина Пальчук             500.00 
Олекса Шіляк             250.00 
Марта Реплянська                  200.00 
Андрій Полянський        300.00 
Роман Колос (в пам’ять Ryan Freeman)    200.00 
Марія Світа           150.00 
Ярослав і Наталія Юрак       100.00 
Михайло і Марія Гоголь       100.00 

 

  (Продовження з першої сторінки) 

 Початок так званої «четвертої індустріальної революції», як 
зауважує Святіший Отець, супроводжується зростаючим 
відчуттям «неможливості уникнути відчутного скорочення м 
сць праці». Всесвітня організація праці вказує на те, що 
сьогодні і безробіття заторкує сотні мільйонів людей. У сфері 
праці відбулися відчутні зміни, а зменшення можливостей для 
гідної та вигідної зайнятості, разом із зменшенням 
відповідного соціального забезпечення, спричинилися до 
«тривожного зростання нерівності та бідності» в різних 
країнах. 
    За словами Папи, виклик полягає у тому, щоб забезпечити, 
аби наслідки роботизації та наукових і технічних інновацій не 
вели до «знищення людської особи», як приреченої «бути 
заміненою бездушними машинами», чи до перетворення 
нашої планети у «порожній сад на користь приємності 
небагатьох обраних». Тому, слід спрямовувати існуючі 
процеси в напрямку «будування інклюзивних суспільств, які 
ґрунтуються на пошані людської гідності, толерантності, 
співчутті та милосерді» 
     Святіший Отець закликав тих, «які мають засоби, необхідні 
для гідного життя», допомогти найбіднішим, щоб також і вони 
змогли втішатися гідними умовами, зокрема, через розвиток 
їхнього «людського, культурного, економічного та суспільного 
потенціалу». «Не бійтеся відкрити свої уми та серця на 
бідних», – закликає Глава Католицької Церкви учасників 
Давоського форуму, підкреслюючи також важливість дбання 
про наш спільний дім – планету, на якій ми живемо. Про це 
повідомляє Радіо Ватикан. 

 

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. 

 Телефонний номер о. Олега Качура буде 
змінений в  скорому часі на 647-244-8186 

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


Глава УГКЦ: «Нехай Дніпро понесе освячену воду 
Україною і зітре з нашої землі всякого врага і 

супостата» 

    Ми часто говоримо про реформи, про зміну людських 
стосунків, про цілі, які мусимо втілювати в наше життя… 
Але без благодаті Духа Святого ми ніколи цього не 
зможемо зробити. Про це сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав під час проповіді до вірних у Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового на свято Богоявлення 
Господнього. 
    Проповідник зауважив, що сьогодні ми святкуємо свято 
очищення і відродження людини, свято оновлення всієї 
Богом створеної вселеної у хрещенні нашого Спасителя 
Ісуса Христа. 
    Він розповів, що цього дня Євангеліє нам оповідає, як 
Іван Хреститель прийшов на Йордан і кликав до покаяння 
всіх людей. До нього виходила вся юдейська околиця, 
увесь Єрусалим, аби приймати хрещення. Очевидно, що 
Іван, як останній і найбільший зі старозавітних пророків, 
мав на меті лише збудити, підготувати людину до 
приходу Спасителя. І ось люди, які відчували, що 
потребують змінити своє життя, але самі не можуть, 
прийшли на Йордан хреститися. Можна сказати, що в той 
момент річка Йордан наповнилася людськими сльозами, 
молитвами, людським болем, людським криком за 
Господом Богом, людським гріхом, нечистотою людини і 
її неміччю. І ось саме в той момент на Йордан приходить 
Христос. Стає як один із тих грішників. Підходить до Івана, 
просячи хрещення. Коли Іван побачив Його, сказав: 
"Господи, таж мені в Тебе треба хреститися, а Ти просиш 
у мене хрещення". Він не міг зрозуміти, як вічний Бог, 
який став людиною, знімає із себе одяг не лише своєї 
вічної слави, а й одяг свого земного буття і хоче 
зануритися в глибину людського гріха, щоб її спасти і 
очистити. 
     «Входячи в ці води, – продовжив Блаженніший 
Святослав, – наш Спаситель наче бере на себе все те, що 
людина залишила в тій воді, як свій клич і мольбу за 
приходом спасіння. Коли Христос виходить із води, небо 
відкривається і Іван бачить явлення Бога, чує голос Отця, 
який каже: "Це Син мій улюблений". Бачить Духа Святого, 
який сходить на того Сина, що хреститься в Йордані, і 
бачить у Христі нову людину, нового Адама, який у собі 
дає початок новому людському родові». 
        

«У Богоявленні на Йордані Ісус Христос, прийнявши 
вигляд слуги, каже мені і вам: "Я є Бог для тебе, 
приходжу до тебе як відповідь на твої молитви, мольби і 
благання, які дійшли до вух Божих. Сьогодні є день твого 
оновлення, очищення і освячення, - день, коли ти можеш 
почати нове життя в Бозі"», – відзначив Предстоятель 
УГКЦ. 
      Глава Церкви зауважив, що в цей день центральним 
символом цього космічного дійства відродження, 
очищення і оновлення стає вода. Очевидно, що людство з 
давніх-давен бачило у воді колиску життя… що вода має 
очищувальний характер, із собою несе здоров’я, кращий 
завтрашній день. «Але в Йорданському Богоявленні, коли 
Бог наново торкається води, вона набирає якогось 
глибшого, духовного змісту, духовної сили. Бо отримує 
здатність впливати не лише на тіло людини, а на всю 
глибину її душі у духу», – вважає духовний лідер греко-
католиків. 
     За його словами, йорданська вода наче стає 
інструментом, яким Божа сила починає пронизувати 
людину, людське суспільство і всю вселену. «Сьогодні 
Дух Святий силою і благодаттю зійде на воду, аби через 
неї торкнути кожного з нас, щоб ця подія, про яку ми 
чуємо сьогодні в Євангелії, відкрилася для нас, а кожен з 
нас став її учасником. Ось чому ми сьогодні, віруючі 
люди, вийдемо на наш український Йордан – древній 
Славутич, Дніпро, який пронизує всю нашу землю, і 
будемо благати в Господа, аби зіслав свого Духа Святого, 
освятив води, а разом з ними очистив нас, відродив з 
води і Духа і наново відкрив нам, що ми є синами і 
доньками Всевишнього. Сьогодні кожен із нас, наші сім’ї, 
особливо наша Україна, потребують оновлення, 
очищення і відродження, можливо, як ніколи…» – сказав 
Блаженніший Святослав. 
    «Вітаю вас із цим святом. Бажаю вам, щоб ця 
йорданська вода, якою ми будемо причащатися, 
торкнулася, освятила і очистила ваші душі й тіла. Та вода, 
якою будемо окроплювати наші домівки, принесла нам 
оновлення, силу жити по-новому, жити краще, жити без 
гріха і без всякого зла. Нехай Дніпро понесе освячену 
воду Україною, проникне в усі річки й ставки нашої землі, 
досягне Чорного моря і зітре з нашої землі силою 
благодаті Духа Святого всякого врага і супостата. І тоді, як 
каже Шевченко, і буде син, і буде мати, і будуть люди на 
землі», – побажав Глава УГКЦ усім українцям.  

Департамент інформації УГКЦ Вівторок, 19 січня 2016 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                        •        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 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca 

 
   

                               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 

 

 


