
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: «Перешкоди проголошенню Божого 
Слова у світі постають через розділення християн» 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 

Святослав виголосив слово в київському римо-католицькому храмі 

в рамках Екуменічного тижня за єдність християн. 

Предстоятель відзначив, що в євангельському читанні прозвучало 

одне запитання: якщо сіль звітріє, чим її солоною зробити?.. 

«Сьогодні в цій спільній молитві просимо єдності між християнами, 

– наголосив Глава Церкви, – єдності, якої бракує. На Тайній вечері 

у своїй архиєрейській молитві Ісус Христос сказав Небесному 

Отцеві такі слова: Отче не за світ молю, а за тих, яких Ти дав Мені. 

Щоб вони було одно, як Я в Тобі, а Ти в Мені, щоб світ повірив, що 

Ти Мене послав». 

«Сіль вітріє… – каже він, – сила християнського свідоцтва славна. 

Такі перешкоди, як проголошення Божого Слова у світі, постають 

саме через те, що християни - розділені». 

Духовний лідер греко-католиків переконує: аби сила 

християнського свідчення, аби ця звітріла сіль знову відновила 

свою солоність, ми потребуємо Божого милосердя. 

Потім Глава Церкви прочитав древню молитву, яка походить із 

перших століть християнства і сьогодні нею молиться весь 

християнський Схід, зокрема візантійської традиції, на Третьому 

часі кожного дня, спогадуючи зіслання Духа Святого. 

Предстоятель УГКЦ прочитав молитву старослов’янською мовою. 

 

Департамент інформації УГКЦ                  Вівторок, 26 січня 2016, 

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 – o. O. Юрик 
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. Кл. 3, 12 - 16 .  
 Єв. Лк. 18, 18 - 27. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 

 

 
  
 Управа ЛУКЖК при нашій парафії складає сердечну 

подяку усім, хто причинився до успішного переведення 
Щедрого Вечора, особливо учням цілоденної школи ім. 
Патріярха Йосифа Сліпого за виступи і п. Ігору Магезі за 
колядування з крилосом. 

 Studio Rezonans представляє Дитячий Вертеп-
Мюзикл “Вифлиємська Ніч” у цю неділю, 31 січня о 12:30 у 
церкві Успення Пресвятої Богородиці 3625 Cawthra Rd, 
Mississauga. 

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

 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! 
 

 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. 

 Friday February 19, 2016 (6 – 7 PM) to Sunday, February 
21, 2016 (Noon). Knights of Columbus, Sheptytsky Council 
#5079 organizing Annual Men’s Retreat. An opportunity to 
reflect and to learn аt Mount Mary Immaculate Retreat Centre 437 
Wilson St. E., Ancaster, Ontario, L9G 3K4 Retreat Master: Rt. 
Rev. Anton Szymychalski from St. John the Theologian Ukrainian 
Catholic Church, St Catharines, Ontariо. Cost: $165.00. Please 
invite your friends to join us. Contact  Wally Denyszyn at 905-
2750-6199 or wdenyszyn@yahoo.com, John Gula at 416-259-
8932. 

 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 

 

ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 

Нехай   Предобрий Господь   благословить   
               і винагородить! 

 
Ольга Михайлюк        300.00  
Люба Ройко                 300.00 
о. Андрій Чировський           100.00 
Андрій Джубак                        100.00 
Тереса Сорока               100.00 
Ілля і Дарія Долбан             100.00 

МНОГАЯ  ЛІТА! 
Новоохрещеним Давиду Солтис і Софії Липинській, 
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 ІІ  6:00 веч.  бл. п. Ryan Freeman (40д.) 
04 ІІ  5:00 веч.  бл. п. Йосифа Теплого (36р.) 
06 ІІ  9:00 ран.  бл. п. о. Івана Мака (5р.) 
08 ІІ  8:00 ран.  бл. п. Марію і Григорія Реплянських 

Гвинтики машини, що розвалилася. 
Блаженніший Святослав ставить діагноз 

українському суспільству 

  Блаженніший Святослав, Глава Української 
Греко-Католицької Церкви, розмірковує про 
хвороби українського суспільства, називає їхні 
причини і порівнює з недугами Європи. 
Руки, схрещені в замок на грудях, у психології 
означають спробу сховатися від несприятливої 
ситуації. Однак для священика цей жест 
неприйнятний, каже Блаженніший Святослав, 
Глава Української Греко-Католицької Церкви 
(УГКЦ), у відповідь на прохання фотографа НВ 
скласти на грудях руки.  
  45‑річний владика Святослав, відомий як 
інтелектуал і поліглот, майже п'ять років очолює 
третю за популярністю українську Церкву — її 
парафіянами називають себе 5 млн 
співвітчизників. Він і справді отримав чудову 
освіту філософа-богослова в Буенос-Айресі, а 
потім у Римі, де навчався у знаменитому 
Папському університеті Святого Томи Аквінського. 
Наймолодший український Предстоятель говорить 
багатьма мовами: крім рідної української, володіє 
іспанською, англійською, польською, 
старослов'янською, російською, грецькою та 
італійською. При цьому веде підкреслено 
аскетичний спосіб життя: в його оточенні 
стверджують, що всі його пожитки вмістяться в 
одну валізу. 
                     Продовження на наступній сторінці 

Телефонний номер о. Олега Качура буде 
змінений з 1-го лютого на 647-244-8186 

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


                                                                 Продовження 
  Блаженніший Святослав зустрівся з НВ у своєму 
робочому кабінеті на території Патріаршого собору 
Воскресіння Христового. Бесіда тривала близько години, і 
протягом цього часу Глава УГКЦ демонстрував 
доброзичливість, здатність висококласного проповідника 
точно добирати слова й уважно слухати співрозмовника. 
   Ми — суспільство, яке виходить з пострадянського 
періоду і переживає швидкий процес емансипації. Ми 
звільняємося від усього того, що можна назвати реліктом 
комуністичної системи. З усіма її хворобами. Коли 
ініціатива, свобода та індивідуальність кожного були 
нівельовані. Коли людина була гвинтиком великої 
машини. Уявіть собі трагедію гвинтика, коли машина 
розвалилася. 
   Але зате тепер ми проходимо процес усвідомлення 
власних гідності і свободи. Очевидно, що свобода завжди 
пов'язана з відповідальністю, й іноді у нас 
відповідальність кульгає. Зараз українське суспільство 
нагадує мені підлітка, який відкриває в собі нові сили і 
здібності свого організму, але до пуття не знає, що з ними 
робити. Цей процес дуже позитивний, але приховує в собі 
багато небезпек. 
   Європа теж деколи нагадує підлітка, який випробовує 
власні межі. Вона починає втрачати християнські корені, 
тобто забуває, на якому фундаменті стоїть. І це дуже 
небезпечно, вона ризикує втратити всі досягнення, 
отримані після Другої світової війни, такі ключові поняття, 
як демократія, мир і справедливі економічні відносини. 
    Якщо гідність людини більше не пріоритет і не основа 
державного устрою — це загроза демократії. Якщо 
європейське суспільство починає закриватися, очевидно, 
що його кордони завжди хтось намагатиметься порушити 
[і це загроза миру]. 
   Прикро, що для того, аби виправдати ті чи інші 
терористичні злочини, використовується ім'я релігії або 
віри в Бога. Святість людського життя повинна бути 
фундаментом будь-якої спільноти, тим більше, коли ми 
говоримо про свободу і демократію. Але є інша складова: 
не можна насильно усувати релігійні прояви з суспільного 
дискурсу. Це може викликати дуже глибокий дискомфорт. 
   Цілком секуляризоване суспільство завжди буде 
стикатися з небезпекою, коли тим чи іншим способом 
замовчувані релігійні почуття дадуть про себе знати. 
Повага до релігійних почуттів людини повинна бути 
складовою поваги її гідності. 
    Я не згоден з тим, що світ стає менш релігійним. Я 
думаю, що змінюється спосіб прояву релігійності сучасної 
людини, виникають інші види її прояву. Згадайте СРСР. Я 
думаю, не було в світі більш секуляризованої моделі 
суспільства. Але культ Леніна і сьогодні має ознаки 
релігійного. Це сучасне ідолопоклонство, яке набуває 
ознак класичного релігійного прояву. Змінюються епохи, 
культури, але не змінюється природа людини, а людина 
за природою своєю істота релігійна. З іншого боку, ми 
спостерігаємо сьогодні, що кризи зазнає інститут церкви. 
    

Але це теж не є чимось поганим. Просто настає час, коли 
церква починає осучаснюватися і шукати себе в нових 
обставинах. 
   У СРСР намагалися створити нову людину, гомо 
совєтікус, говорили, що релігія відімре і для неї не буде 
місця в новому суспільстві. Цього не сталося. Навіть така 
тоталітарна система, як СРСР, не могла знищити 
релігійне життя. Nil novi sub solemn — немає нічого нового 
під сонцем. 
   У багатому суспільстві людина впадає в ілюзію 
самодостатності. У неї благополучна життя, вона нікого не 
потребує — ні Бога, ні царя. Людина починає вважати сам 
себе маленьким божком, який усе може. Питання в тому, 
що всі багаті суспільства, які переживали такого роду 
ілюзії і не зуміли вчасно їх позбутися, зазнали краху й 
занепаду. Людина — не всемогутня. У бідних країнах, які 
тільки на шляху побудови справедливого суспільства, це 
розуміють краще. 
    Поняття довіри до Церкви — дуже хитке і відносне. Бо 
питання в тому, на чому така довіра будується. Це раз. 
По-друге, що розуміє та чи інша людина під словом 
"Церква". 
    Цікавий факт: на останніх виборах всі кандидати-
священики програли. Це ознака мудрості нашого народу. 
Слава Богу. Священнослужитель, який іде у владу, я б 
сказав, розходиться зі своїми місією та ідентичністю. Не 
голосуйте ніколи за священиків. 
    Ніхто з наших священиків не йшов у капелани, 
переслідуючи інші інтереси, крім пастирських. Повірте, 
Церква ніколи не женеться за рейтингом. Церква не 
підігрує громадській думці. І ніколи суспільна думка не 
модифікує ті чи інші релігійні постулати. Наша Церква — зі 
своїм народом, зокрема там, де йому складніше за все. 
   Часто саме наші парафії стають центрами 
волонтерського руху. Тому що соціальне служіння — один 
з видів богослужіння. Хоча ми усвідомлюємо, що багато 
волонтерів приєднуються до цього виду діяльності не з 
релігійних, а з загальнолюдських переконань. 
   Наші священики [на передовій] — поза структурою. У 
них статус волонтерів. І з цим пов'язана маса різних 
труднощів. У СРСР в армії були тільки політруки. Сьогодні 
в армії на священика дивляться як на маленького 
замполіта. 
   Те саме стосується і соціальних служінь. У нас 
нещодавно був випадок в одному з підрозділів Карітасу — 
це благодійна організація, яка годує тисячі бездомних і 
допомагає переселенцям. Будівля, в якій це все 
відбувається, перебуває в державній власності, і кожен рік 
ми переживаємо всі [бюрократичні] труднощі, пов'язані з 
відновленням оренди.А нещодавно нам підвищили оренду 
[її вартість] у десять разів. 

Мені б хотілося, щоб у цих та інших питаннях Держава і 
Церква були партнерами або щоб держава хоча б не 
заважала. 
                                                                   15 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 

 

 


