
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Пресв. 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 і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав у черговому 
випуску телевізійного проекту «Відкрита Церква» на Живому 

ТБ розповів про родину та церковний шлюб. 
 
Відповідаючи на запитання глядачів, Глава Церкви розповів, як 
потрібно готуватися до Таїнства Подружжя, про сімейне життя та 
виховання дітей.Нижче пропонуємо основні тези, висловлені 
Блаженнішим Святославом протягом прямого ефіру, які 
ілюструють погляд Церкви на Таїнство Подружжя. 
Про сім’ю та родину: 

• Сім’я – це союз чоловіка і жінки, союз любові, плідності й 
вірності, який Ісус Христос підніс до гідності Святого 
Таїнства, даючи чоловікові та жінці силу Святого Духа, 
єднаючи їх в подружжя. 

• Родина – це значно ширший контекст, в якому є вже не 
тільки чоловік і жінка; це ціла мережа міжособових 
стосунків між батьками та дітьми, між внуками та дідусем і 
бабусею. 

• Родина – мережа людських стосунків, де людське життя 
народжується, дозріває, розвивається і має свою гідну 
кінцівку (від природного зачаття до природної смерті). 

Про гідність сім’ї: 
• Інституція подружжя – первинна інституція, що з’явилася 

в людському суспільстві ще перед виникненням таких 
понять, як «народ», «суспільство», «держава». 

• У християн шлюб – це справа трьох: чоловіка, жінки й 
Господа Бога. Господь - Творець подружжя: «Чоловік 
покине батька свого і матір свою і поєднається з жінкою 
своєю так, що стануть вони одним тілом» (Бут. 2, 24).  
А Ісус Христос навчає: «Що Бог поєднав, людина хай не 
розлучає» (Мт 19, 6).  

(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 – о. О. Качур 
 9:30 – Св. Літургія – о. П. Ґаладза 
11:30 - Св. Літургія –o. Р. Лобай 
  6:00в. – Св. Літургія –o. Р. Лобай 
 
 Молитовний День -  16 листопада 
Клюб Духовних Дискусій–15листопада 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Еф. 2,14-22 
 Єв.  Лк. 8,41-56 
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 Молитовна Група  зустрічається щосереди  
 о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде   
в середу 7 грудня.  

  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч буде у вівторок   
6 грудня. Заохочуємо приєднатися до групи і 
приємно провести час! 

 Українська Католицька Єпархія проголошує 
Катехитичний Табір 2017 “Відпічнім з Христом” , 
який проходитиме від 12 – 18 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. За подальшими 
інформаціями просимо звертатися до Олі Дзюревич за 
чис. тел. 416-695-2076 або на b4j@gmx.com. 

 Коса Колектив запрошує на майстерню 
виготовлення дідухів в суботу 17 грудня о год. 
10:00 ранку в парохіяльному будинку. За 
інформаціями просимо звертатися до Божени Грицини 
за чис. тел. 647-864-5641. 
 
 
 Безплатний курс вивчення англійської мови 

(ESL class ) при Катедрі св. Йосафата,  
110 Franklin Ave., проходитиме в церковній залі, по 
середах, 7:00 - 9:00 год. вечора. Просимо всіх 
бажаючих приходити на вказані години. Додаткова 
інформація: 416-535-9192.  
 
 Передріздвяні Реколекції в парафії св. 

Димитрія (135 La Rose Avenue, Toronto) буде 
голосити єромонах Андрій Зелінський  
(Згромадження чину Товариства Ісусового, Київ, 
Україна):в українській мові – 11 грудня, поч. 6:00 
веч., 12-16 грудня, поч. 7:00 веч., 18 грудня, поч. 
6:00 веч.;в англійській мові – 19-21 грудня, поч. 
7:00 веч. Кожного дня реколекцій буде можливість 
приступити до св. Сповіді, поч. 5:30 веч. Тема 
"Кілька думок про повернення...". Запрошуємо всіх 
до участи!!! 
 

 
 

 Повідомляємо, що  Національний 
Симфонічний Оркестр України з Києва під 
батутою Володимира Сіренка виступить з концертом 
в понеділок 13 лютого о год. 8:00 веч. в Roy 
Thompson Hall. Квитки можна придбати онлайн: 
https://www.tso.ca/concert/national-symphony-
orchestra-ukraine. 

 
 Розумники – Перший український дитячий 

навчально-пізнавальний журнал буде представлений 
у неділю, 11 грудня, 2016 року у залі храму св. 
Великомученика Димитрія, 135 La Rose Ave., Toronto. 

  
 Група ”Світло” під патронатом катедри Св. 

Володимира влаштовує представлення Різдв’яна 
Містерія в суботу 17-го грудня о год. 7-ій вечора і в 
неділю, 18-го грудня, о год. 3:00 пополудні. Factory 
Theater, 125 Bathurst St., Toronto. (Bathurst and 
Adelaide).www.factorytheatre.ca. Вступ за 
добровільними пожертвами. 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 

Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і 

    винагородить! 
  
Мирон Цибульський і Марія Гоголь            200.00    
Володимир Вальницький (Єпархіяльна збірка – Врятуй     
життя)                                                                  500.00 
Свято-Миколавський відділ ЛУКЖК – (в пам’ять Марії 
Крет)               100.00 
Мотря Ільницька-Рів          120.00 
Ярослав Стех            100.00 
Петро Вовк             200.00 
Марія Галка (в пам’ять Йосифа Галки)        200.00 
                         
 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 5    ХІІ  6:00 веч.      бл. п. Марію Кудлу 
 5    ХІІ  7:00 веч.      бл. п. Єву Типу (40д.) 
 8    XII 10:00 ранку   бл. п. Михайла і Марію 
               Грабовських 
12   XII   7:00 веч.   бл. п. Володимира Сливку (5р.) 
23   XII   6:00 веч.      бл. п. Стефана Піцюру                                              
                         

В І Ч Н А Я П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлися у Бозі:бл. п.  Дарія Татарин (75), бл. п. 
Іван Городецький (89). Душі покійних поручаємо 
молитвам наших вірних. Вічна їм Пам’ять. 

Храмовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 18 грудня:  Архиєрейська 
Божественна Літургія о год. 11:30 ранку, 
Празничний Обід о год. 1:15 поп. у церковній 
залі. Квитки можна придбати  у парохіяльній залі 
в кіоску БУКК при недільній каві і  в парохіяльній 
канцелярії (416-504-4774).  Просимо  до  
численної участи! В цей час також буде зустріч 
зі св. Миколаєм. Просимо повідомити 
канцелярію aбо членів БУКК про присутність 
дітей і їхній вік. 

 

ЛУКЖК, відділ при церкві св. о. Миколая щиро 
запрошує всіх на РІЗДВЯНИЙ БАЗАР у церковній 
залі   в неділю 11-го грудня 2016 р., від год. 
8:00 ранку до 2:00 поп. Можна буде набути смачні 
гарячі обіди, печиво, святвечірні страви і 
подарунки на свята. 
Просимо допомогти в підготовці базару – ліпити 
вареники в суботу, 10 грудня від год. 10:00 ранку. 
Хто бажає принести печиво або щось подарувати на 
ліцитацію-аукціон, просимо звертатися до Тані 
Когут (416-231-2687) або до парохіяльної канцелярії 
(416-504-4774). 

https://www.tso.ca/concert/national-symphony-orchestra-ukraine
https://www.tso.ca/concert/national-symphony-orchestra-ukraine


• Суспільство повинно захищати гідність сім’ї, 
яка є його первинною клітиною. Тому 
державна реєстрація шлюбу є необхідною, бо 
з моменту поєднання чоловіка і жінки 
виникають певні права та обов’язки, які 
держава повинна визнавати. 

• Шлюб, сім’я і статевість – глибоко пов’язані. 
Статевість людини є покликанням любити; це 
ознака, яка позначає не тільки наше тіло, а й 
всю нашу особу. Ми народжуємося чоловіком і 
жінкою і наше тіло є виявом нашої статевої 
ідентичності. Стать довільно не обирають, а це 
глибока таємниця нашої особи, яку дарує нам 
Господь і ми покликані її відкрити й 
реалізувати… і в цій таємниці будувати сімейні 
стосунки. 

•  
Християнське подружжя: 
 

• Щоб чоловік і жінка мали силу бути вірними 
одне одному все життя, Бог дарує їм окремий 
дар Духа Святого, якого вони отримують в 
Таїнстві Подружжя. 

• Кожна людина прагне бути щасливою, тому 
Бог, творячи сім’ю, давав людині можливість 
бути щасливою. "Тоді сказав Господь Бог: "Не 
добре чоловікові бути самому; сотворю йому 
поміч, відповідну для нього" (Бут. 2, 18). Бог 
покликає людину до щастя, яке вона може 
осягнути, коли дарує себе іншій людині. 

• Сім’я – це «божественне ми». Людина, 
сотворена на образ і подобу Божу, саме в 
Таїнстві Подружжя, взаємного дарування 
любові, є образом Пресвятої Трійці, де є три 
Божі особи, що становлять одного Бога. 

• Господь Бог допомагає, щоб подружжя, яке 
приймає Таїнство, у плідності, вірності й 
любові проживе до останнього подиху. 

•   
Підготовка до подружжя: 
 

• Обов’язок Церкви – готувати наречених до 
подружжя, щоб вони розуміли свою 
відповідальність і щоб той унікальний час –
 бути нареченими – вміли правильно 
пережити. 

• Час підготовки до шлюбу – час глибокого 
пізнання тої людини, з якою хочеш провести 
своє життя і якій прагнеш себе подарувати, 
вкладаючи свою долю в її руки. Що краще 
наречені підготовані до шлюбу, то краще буде 
їм закласти фундамент для подружжя. 

• Необхідний особливий душпастирський 
супровід у перші роки подружнього життя, аби 
пережити перші сімейні кризи, випробування, 
які життя ставить перед любов’ю чоловіка та 
жінки. Коли молода сім’я знає, звідки їй 
приходить допомога, звідки приходить сила не 
втомлюватися і любити навіть тоді, коли інший 
член подружжя завинив, тоді таке подружжя 
буде успішним. 

• Аби подружжя було Богом благословенним, 
воно повинно бути належно підготовленим, 
щоб свідомо і добровільно під час вінчання 
сказати «так» Богові й чоловікові  (жінці). 

• В УГКЦ від осіб, які мають намір вступати в 
шлюб, вимагається зареєструвати його в 
органах державної влади. Після цього 
уділяється Таїнство Подружжя. Бо коли люди 
не хочуть укладати свій шлюб на державному 
рівні, то вони не планують укладати 
відповідальне нерозривне Таїнство Подружжя 
до кінця життя. 

•  
Про сім’ю та дітей: 
 

• Сім’я – це великий дар, який Господь дав 
людині, плодом якого є народження дітей. 
Кожна дитина прагне народитися в сім’ї, в якій 
тато і мамо люблять одне одного. Якщо 
дитина відчуває, що її не хотіли, то вона 
зранена протягом свого життя. 

• Коли люди люблять одне одного, то 
допомагають одне одному виховувати дітей, 
дбають одне про одного. Коли ми маємо поруч 
людину, яка нас любить, – це найкращий 
спосіб бути впевненим у завтрашньому дні і 
впевнено крокувати в майбутнє. 

• Сім’я – це бути разом і відчувати, що ми є 
одним цілим. 

• Наші батьки вистояли супроти всіх небезпек, 
тому що разом молилися. Заохочую родини 
молитися разом - тоді ви побачите, якою 
величезною духовною силою Господь вас 
наповнює. 

Департамент інформації УГКЦ 

«Навіщо ходити до церкви?» - тема грудневої «Кани» 

Опитування, яке провели журналісти «Кани», 
показало, що навіть не всі християни розуміють, чому 
вони ходять до церкви. Літургіст і богослов Максим 
Тимо говорить, що багато людей уявляють собі 
Літургію, як певний час, протягом якого на них має 
щось подіяти.  У своєму інтерв`ю Максим говорить 
про сенс і значення Літургії та про необхідність 
переосмислення того, що таке Літургія, і виведення її 
з категорії обов'язку. Він каже, що нам потрібно 
відновити ранньохристиянську свідомість, коли 
Літургія була не обов'язком, а життєвою необхідністю 
християнського життя. 

«Нам, християнам, треба більше запрошувати людей 
до Церкви, - говорить у наступному матеріалі номера 
доктор богослов’я о. Олег Кіндій. - А також – не 
розчарувати людину, коли вона вже прийшла до 
храму». Отець наголошує, що в наших церковних 
громадах є великі промахи у двох речах – ми не 
запрошуємо і ми не приймаємо, коли людина 
приходить. Також о. Олег відзначає брак катехизації 
для дорослих у наших церквах. 
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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 

 

 


