
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 

Святий Миколай народився в другій половині третього століття в місті 

Патарах, в старовинній Ликії. Батько його Теофан і мати Нонна були 

ревними християнами, а його стрий, також Миколай, був єпископом Патар. 

Про молоді літа святого Миколая знаємо мало. Лиш побожне передання 

свідчить, що вже немовлям він у середу і п’ятницю – цілий день, аж до 

заходу сонця, – не приймав грудей матері, наче б уже тоді хотів навчити 

інших про важливість посту. Дитя зростало літами і своїми чеснотами 

подивляло не тільки християн, але й звертало на себе увагу поган, яких тоді 

було більше, ніж Христових вірних. Освітою юнака зайнявся його стрий, 

єпископ Миколай, саме він висвятив його на священика. Як свідчить 

передання, після рукоположення єпископ натхненно провіщав про нього в 

церкві так: “Ось бачу я, браття, нове сонце, що сходить над кінцями землі і 

милостиво втішає опечалених. О, блаженне стадо, яке удостоїться такого 

пастиря. Добре випасе він душі заблуканих, прокормить їх на лугах 

благочестя, а тим, що в бідах, явиться теплим помічником”. Уже 

священиком святий Миколай засяяв усім блиском чеснот. Коли єпископ 

Миколай поїхав до Єрусалиму поклонитися святим місцям, тоді єпархією 

управляв його небіж Миколай. Батьки після смерти залишили йому у 

спадщину великі статки, які він став ділити серед бідних і потребуючих. 

Сталося тоді, що один, колись заможний, а тепер збіднілий мешканець 

Патар, не міг видати своїх дочок – а мав їх аж три – заміж, бо не надбав 

приданого. Святий Миколай, довідавшись про це, вночі підкинув йому 

велику суму грошей золотом. Коли той батько видав першу дочку, то 

якогось дня знайшов у вікні придане для другої, а потім для третьої. Але 

тоді він підстеріг, що це святий Миколай потай приходить йому на поміч, і 

вістка про це поширилася по всіх околицях. Не було бідного, опущеного, 

загрузлого в боргах, якому б святий слуга Божий не прийшов на допомогу.   
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UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
 6:30 –  Утреня -  о. О. Лящук 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 - Св. Літургія – о. О. Качур 
  6:00в. – Св. Літургія – o. Р. Лобай 
 
 Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 попол. 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Еф. 5,9-19 
 Єв.  Лк. 12,16-21 
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  У понеділок, 19 грудня припадає Свято Св. 
Отця Миколая. У неділю, 18 грудня, о год. 7:00 вечора 
відслужать Вечірню з Литією. У понеділок відслужать 
Божественні Літургії о год. 8:00 і 10:00 ранку, і о год. 
6:00 вечора. В Божесвенній Літургії огод. 10:00 ранку 
візьмуть участь учні цілоденної школи ім. Патріярха 
Йосифа Сліпого. 

 У четвер, 22 грудня припадає Свято Зачаття 
Анною Пресвятої Богородиці. У середу, 20 грудня, о 
год. 6:00 вечора відслужать Вечірню з Литією. У четвер 
відслужать Божественні Літургії о год. 8:00 і 9:30 ранку, 
і о год. 6:00 вечора 

 Молитовна Група  зустрічається що середи  
 о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде в середу 
25 січня, 2017 р.  

  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч буде у вівторок   
25 січня, 2017р. Заохочуємо приєднатися до групи і 
приємно провести час! 

     Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор 
запрошують  на Різдвяний Концерт в неділю, 8 січня 
2017 р. в 3:00 поп. в Islington United Church, 25 
Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. West).  На 
концерті виступлять: камерна оркестра, сопранo 
Катерина Семчишин, меццо-сопрано Олександра 
Белей і баритон тенор Павло Фондера.  Ведуча: Лада 
Даревич.  Після концерту: прийняття (кава і солодке)  
     Вступ при дверях, можна дзвонити на числа: 416-
763-2197 або 416-246-9880 або елекронною поштою 
на  nykola@vesnivka.com. 

 
      Українські Молодіжні Ансамблі (хори "Oріон", 
"Левада", оркестра "Аванґард") , під мистецьким 
керівництвом Романа Ясінського, дириґент Жанна 
Зінченко, влаштовують Різдвяний Концерт який 
відбудеться в неділю, 8 січня 2017, о годині 3:30 по 
полудні в Українському Католицькому Соборі 
Успення Пресвятої Богородиці, 3625 Cawthra Road, 
Mississauga, Ontario. Також беруть участь Юнацька 

Капела Бандуристів ім. В. Зелінської "Золоті Струни", 
і Капеля Бандурyстів Торонта, мистецький керівник 
Віктор Мішалов.  
     За квітками прошу дзвонити на телефон : 416-
896-5808. 
 
    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!!! 
 
 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.  

 

 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. 

Велика Коляда – Колядки і Щедрівки Бойківщини 
будуть представлені хором Церкви св. 
Великомученика Димитрія (дирегент Мирон 
Максимів), в неділю, 8 січня, 2017 року, о год. 6:15 
вечір в храмі св. Великомученика Димитрія, 135 Ля 
Роз, Торонто. Запрошені гості: Золоті Струни ім. Віри 
Зелінської, Дитячий парохіяльний хор. Вступ за 
добровільними датками. 

 
Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і 

    винагородить! 
Роман Кулик                     1,000.00 
Ірина Павич                300.00 
Богдан і Христя Ковалик            250.00 
Леонід і Христина Терпляк           100.00  
Др. Михайло і Квітка Кондрацькі         250.00 
Петро Вовк                100.00 
Тереса Сорока               150.00 
Зоряна Дутчак і Andy Deeder        1,300.00 
   (в пам’ять батька Миколи – 25-та річниця) 
 
 

     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
23   XII   6:00 веч.      бл. п. Стефана Піцюру 
24   XII   8:00 ранку    бл. п. Василя і Анну Зінь 
26   XII   9:00 ранку    бл. п. Романа Голода 
27   XII   9:00 ранку    бл. п. Василя Турчмановеця 
31   XII   11:00 ранку  бл. п. Марію Крет (40-ий день) 

В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь !  

Упокоїлася у Бозі бл. п. Марія Тепла (90). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. Вічна Їй 
Пам’ять. 

Членкині ЛУКЖК при нашій парафії складають сердечну 
подяку всім хто причинилися до успішного переведення 
Різдвяного Базару, та посвятили свій час і труд на 
виготовлення вареників, подарували печиво та речі на 
тиху ліцитацію. 
Частину приходу даруємо на нашу парафію. Нехай 
Всевишній Господь тримає Вас у Своїй опіці! 
 
Щедрий Вечір припадає на середу, 18 січня 2017 р. 
Повідомляємо парафіян, що в неділю, 25 грудня 
починаємо продавати квитки в церковній залі. Можна 
закупити цілий стіл, або індивідуальні місця. Звертатися 
до Тані Когут 416-209-2047, або до канцелярії 416-504-
4774. 
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 І так в руки Отця небесного склав він усе майно, роздаючи 
його убогим, а Господь возвеличив і винагородив слугу свого 
силою творити чуда. Після повернення стрийка, до Єрусалиму 
вирушив святий Миколай. Коли святий сів на корабель, а 
погода була прекрасна, він провістив, що їх настигне буря. І 
тоді святий Миколай своєю молитвою утихомирив бурю. А коли 
один з моряків упав з високої щогли і забився, то святий 
молитвою своєю повернув його до життя. Корабель щасливо 
причалив до Олександрії, і слава про чуда святого Миколая 
поширилася усім містом, натовп народу присунув до нього за 
благословенням, а він оздоровлював усіх хворих, які з вірою в 
Божу поміч просили його про молитву і зцілення. Святий 
Миколай вирішив піти в пустелю, як це робили тоді багато 
самітників, але, за Божим натхненням, він повернувся додому і 
вступив у Патарах до монастиря, названого “Святий Сіон”, який 
заснував місцевий єпископ, його стрийко. І знову ж, з Божого 
натхнення, святий Миколай пізнав, що Бог кличе його до 
душпастирського життя. Він переселився до міста Мири 
(головне місто тодішньої Ликії) і тут проживав нікому не 
відомий, цілі дні і ночі перебуваючи на молитві. А тим часом 
помер архиєпископ Мир Йоан. Коли навколишні єпископи 
зібралися, щоб вибрати нового владику, то в гарячих молитвах 
стали просили Господа, щоб вказав їм на мужа 
найдостойнішого цієї гідности. І, як свідчить передання, 
найстарший єпископ у видінні почув наказ Божий, щоб 
найближчої ночі став при дверях церкви, а хто перший прийде 
на ранішню молитву, той і буде єпископом, а називатиметься 
той чоловік Миколай. І так сталося. Першим, хто прийшов 
вранці до церкви, був святий Миколай. Його і поставили 
архиєпископом Мир. Ставши владикою, святий Миколай ні в 
чому не змінив свого життя; одежу носив бідну, їв один раз на 
день, і то ввечері, а весь час присвячував молитві і добрим 
ділам. Кожного року 1 вересня він скликав синод, на якому зі 
своїм духовенством обговорював потреби вірних. Найбільше 
дбав святитель про бідних. Коли в Мирах настав голод, тоді 
святий Миколай явився ві сні одному купцеві в Сицилії, дав 
йому три золоті завдатку і велів доставити кораблем збіжжя до 
Мир. Купець прокинувся і гадав, що то був звичайний сон, але 
в руці своїй побачив завдаток. І зразу поплив з кораблями до 
Мир, де святитель Миколай викупив у нього весь товар. У часи 
лютого переслідування християн, яке чинив злобний Ліциній, 
святого Миколая було віддано на муки, він довго сидів у 
в’язниці, з якої вийшов тоді, коли Костянтин Великий дав 
свободу Христовій вірі. Вийшовши на волю, святитель Миколай 
цілковито посвятився своєму стаду. Преподобний Андрей 
Критський пише: “Він виполов у цілій Ликії хабаззя невірства, а 
на чистій ниві посіяв живе слово благочестя і зібрав багату 
духовну жатву. Силою свого слова зруйнував жертовники 
ідолів, побудував церкви Христу, звів святі храми на честь 
мучеників і як працелюбний хлібороб зробив виноград той 
плодоносним”. Дуже давнє передання свідчить, що святитель 
Миколай брав живу участь у Першому Вселенському соборі в 
Нікеї (325 р.), а не маючи змоги вже більше слухати безбожну 
бесіду Арія, ударив його в лице. Отці Собору – як каже 
передання – відібрали за це у святого Миколая омофор, навіть 
замкнули його у вежі як покуту. Та деякі із них побачили у 
видінні, що сам Христос подає святому Миколаю Євангеліє, а 
Пресвята Богородиця – омофор, і пізнали з цього, що Бог не 
осудив святителя за його вчинок. Передання це, хоч і дуже 
старе, однак годі вважати його вірогідним. Найперше, важко 
припустити, щоб муж такої святости, як святий Миколай, дав 
себе звести гнівові, хай і шляхетному, а друге, немає 

найменшого свідчення про те, що святитель Миколай брав 
активну участь у тому Соборі. А святий Атанасій, який подав 
імена всіх найпомітніших Отців Собору, взагалі не згадує про 
святого Миколая, як і про публічне покарання Арія, яке він мав 
учинити. За правління Костянтина Великого, три воєводи, 
Непотіян, Урс та Ерпиліон, пішли з військом через Ликію до 
Фриґії, щоб там придушити повстання. Поблизу Мир мешканці 
того краю повстали проти війська, яке грабувало їх майно, і 
було б дійшло до великого кровопролиття, та, на щастя, 
вчасно прибув святитель Миколай і залагодив збурення, а 
потім запросив воєвод до себе до Мир. Щойно вони прибули 
до міста, як святому Миколаю дали знати, що староста Мир 
Евстатій, підкуплений злобними людьми, засудив трьох 
невинних людей на кару смерти і що ось вже ведуть їх на 
лобне місце. Святитель побіг туди і встиг саме в ту хвилю, коли 
кат уже підносив меч над головою першого з невинно 
засуджених. Завдяки повазі до свого уряду святитель врятував 
нещасних від смерти – їх невинність стала всім явна, а 
староста визнав свій гріх. Коли воєводи повернулися до 
Царгорода, їх було оскаржено перед імператором, мов би вони 
задумали вчинити заколот і вбити його. Імператор повірив 
наклепникам, він велів кинути їх до в’язниці і засудив на 
смерть. У тій тяжкій журбі всі троє, Непотіян, Урс та Ерпиліон, 
стали молитися, щоб Бог через заслуги святого Миколая 
показав їх невинність. І ось вночі цісареві явився уві сні святий 
і сказав, що він, Миколай, архиєпископ Мир Ликійських, наказує 
йому, цісареві, звільнити трьох невинно засуджених воєвод. 
Тої ж ночі явився святий Миколай і першому дорадникові 
імператора Авлалію, який, підкуплений злими людьми, 
оскаржив воєвод перед цісарем. Вранці імператор здивувався, 
що Авлалій мав такий самий сон; він сам розслідив справу 
воєвод і виявив, що вони невинні. Імператор звільнив їх, 
запросив до себе, нагородив, а коли вони йому розповіли про 
святителя Миколая і про те, що бачили в Мирах, тоді імператор 
послав їх до святителя, щоб вони подякували йому за своє 
звільнення. А від себе передав через них слузі Божому цінне 
Євангеліє та інші дари для прикрашення церкви в Мирах. Чуда, 
якими Господь прославив святого Миколая, були такі численні, 
що в далеких краях навіть погани зверталися за його 
допомогою, і святий Миколай, як каже преподобний Андрей 
Критський, “ще за життя, перед своїм відходом до Христа, 
являвся тим, що були обтяжені різними журбами, надавав їм 
скору поміч у нуждах і виривав жертви із найгостріших зубів 
смерти”. А коли Господь покликав свого слугу до себе (року, на 
жаль, не знаємо), то ніхто не в змозі перелічити всіх чуд, якими 
прославилися його мощі. Диякон неаполітанської церкви Йоан, 
який (один з багатьох) у дев’ятому столітті описав житіє 
святого Миколая, закінчує свій опис так: “Нема на землі такої 
глушини або пустелі, такого пустого і глухого місця, де б не 
засяяла слава про чуда благочестивого владики Миколая 
ісповідника. Свідчать про це не лиш всі грецькі землі, звідки він 
походив, але й цілий Схід. Свідчать про це також численні 
племена варварів, які розмовляють різними мовами і 
населяють майже всю Африку. А мешканці Італії, вони також 
благочестиво й урочисто прославляють його діла і тішаться 
його чудами; на честь його, з Божою поміччю, вони зводять 
багато церков та прибігають до нього, прохаючи заступництва і 
його молитов, вони почитають його як свого заступника перед 
самим Творцем світу”. Мощі святого Миколая у 1087 р. було 
перенесено з Мир до Барі, міста в Італії, на західному березі 
Адріятичного моря. 
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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  
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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 
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