
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 

НЕДІЛЯ СВЯТИХ ПРАОТЦІВ. Хто лиш погляне на історію 
людського роду, той має пізнати правду, ясну як сонце, що Бог від 
початку по всі часи чував над людським родом, і без обмеження 
його волі провадив до пізнання правди й осягнення чесноти, щоб 
рід той, маючи і правду, і чесноту не лишень тут, на землі, був 
щасливий, але також – оскільки призначення людини сягає далі і 
вище, поза межі дочасні, – осягнув вічне щастя. Коли чоловік через 
гріх покинув свого Сотворителя, Бог не залишив його, а в своєму 
безконечному милосерді хотів його привести назад, до правди і 
чесноти, й приготувати його до осягнення призначеної людині мети. 
Це Боже навчання і приготування людського роду називається 
об’явленням. Об’явлення само в собі завжди було одне й те ж саме, 
але у зовнішньому проголошенні його світу, в плині часу були різні 
його вияви, завдяки яким воно набирало все більшої чіткості й 
повноти, аж доки врешті не дійшло до свого остаточного розвою і 
вияву. 

 Свята Церква в другу неділю до Різдва Христа Спасителя 
вшановує пам’ять цих святих і праведних, які “ходили перед Богом” 
у невинності життя, в першій добі Старого Завіту, аж до часу, коли 
Мойсей проголосив Божий закон. Мужів цих ми називаємо 
Праотцями, або патріярхами. Чудесні дороги, якими вело їх Боже 
Провидіння, – це один великий доказ того, про що ми сказали вище: 
Бог від віків чував над праведниками і буде чувати. Святі Праотці – 
патріярхи – свято жили і свято померли. Але.їхні душі після смерти 
не могли оглядати Бога. В осібно призначенім на те місці вони 
вижидали приходу Спасителя і щойно по Його смерті, коли 
Христос вступив до аду, тоді відчинилося для них небо, і тоді 
щойно вони лицем в Лице побачили Сотворителя свого, і Господа, 
котрому нехай буде вічна слава, і честь, і поклоніння. Пам’ять 
святих патріярхів Адама, Авеля, Сета, Еноха, Ноя, Сима, Яфета, 
Авраама, Лота, Ісаака, Мелхіседека, Якова і Йосифа сьогодні 
почитаємо окремою службою, яка є немовби початком того 
торжества, з яким свята Церква святкує Різдво Христове. 

 

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. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 - Св. Літургія – о. О. Качур 
  6:00в. – Св. Літургія – о. 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. Кл. 3,4-11 
 Єв.  Лк. 14,16-24 
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Молитовна Група  зустрічається щосереди  
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   
24 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 
голоситися 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 квитками прошу дзвонити на телефон : 416-896-
5808. 
 
   Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під мист. 
кер.  маєстра Ярослава Гнатовського щиросердечно 
запрошують усіх на унікальний РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ, 
який влаштовують в неділю, 8 січня 2017р. о год. 3:30 
поп. в приміщенні Humber Valley United Church, 76 
Anglesey Blvd. (Islington & Anglesey). Після концерту 

зустріч при каві і солодким в Arthur Steed Hall. Квитки: 
$20.00 (хористи -416-419-8278, 416-233-9700), або $25.00 
при дверях. Молодь до 16 років безплатно.  
 

Капела Бандуристів Канади разом із Українською 
Капелею Бандуристів Північної Америки ім. 
Тараса Шевченка ласкаво запрошує українську 
громаду на величавий Різдвяний Концерт в неділю, 
22 січня 2017 р. в 3:30 пополудні в  St. Paul’s Bloor 
Street Anglican Church, 227 Bloor St. East, Toronto.  За 
квитками звертатися до Української Кредитової Спілки 
(Ukrainian Credit Union (UCU) Bloor West, Etobicoke, St. 
Demetrius, North York or Mississauga Branch locations) 
або при дверях. 
 
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. 

Від 17-21 лютого, 2017 року відбудеться проща до 
Базиліки св. Йосифа в Монтреалі та до монастиря оо. 
Бенектинців за Монтрелем (Квебек). За дальшими 
інформаціями звертатися на ч. тел. 416-949-3033. 
Реченець реєстрації – 10 січня, 2017 р. 
 

Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і 
винагородить! 

ЛУКЖК (св.Миколаївський Відділ)          200.00
 (в пам’ять бл. п. Марії Теплої) 
Леся Зелик             100.00 
Галина Ґоджик            250.00 
Юрій Дашко             500.00 
Павло й Ірина Чумак          200.00 
Володимир і Люба Оленич        500.00 
Мирон і Ляриса Джулинські            250.00 
Марія Небесьо            300.00 
Стефанія Гурко             1,200.00 
Марія Світа             200.00 
Іванна Шміґельська          250.00 
Андрій Дзюбак            100.00 
Стефанія Кісик-Драбік                                            100.00 
Марія Ковалюк                                                       100.00 
 

     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
26   XII   9:00 ранку    бл. п. Романа Голода 
27   XII   9:00 ранку    бл. п. Василя Турчмановця 
31   XII  11:00 ранку   бл. п. Марію Крет (40-ий день) 
16    І     6.00 вечора   бл. п. Марію Теплу (40-ий день) 

 

В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь !  

Упокоїлася у Бозі бл. п. Марія Лисяк (103). 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 продовжуємо продавати 
квитки в церковній залі при каві. Можна закупити цілий 
стіл, або індивідуальні місця. Звертатися до Тані Когут 416-
209-2047, або до парохіяльної канцелярії 416-504-4774. 
 

mailto:nykola@vesnivka.com
https://www.tso.ca/concert/national-symphony-orchestra-ukraine
https://www.tso.ca/concert/national-symphony-orchestra-ukraine


Владика Венедикт (Алексійчук) – Розважання над 
читаннями Святого Письма, які є призначені на 
сьогоднішню неділю – Свв. Праотців. 
 
Кл. 3, 4–11. «Умертвляйте, отже, ваші земні члени: 
розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху 
пожадливість, зажерливість – що є 
ідолопоклонство» -  
Знаємо, що кожна земна радість, якою б вона не була, 
– дочасна. Лише Бог є Джерелом вічної радості. Але 
цієї втіхи, яка лине від Господа, не зможемо відчути, 
доки не умертвлятимемо своїх гріховних схильностей, 
у яких найчастіше шукали і шукаємо радості.  
Апостол Павло називає такі гріхи як розпуста, 
нечистота, пристрасті, лиха пожадливість, 
зажерливість – ідолопоклонством. Тобто тим, що 
часто в нашому серці займає місце Господа, а отже – 
місце Його радості!  
Поборюймо ці гріхи у своєму серці та наповнюймось 
Господом. Бо лише з Ним зможемо пізнати 
правдиву радість, яка не проминає, лише в Ньому 
зможемо знайти захист від спокус і витривати в 
чистоті до зустрічі з Господом!  
   
Лк. 14, 16-24. «Один чоловік справив велику 
вечерю й запросив багатьох».  
Цей уривок показує нам, що Бог кличе всіх йти за 
Ним. Слово «багатьох» означає – всіх. Це справді так. 
Покажіть мені ту людину, якої Бог би не кликав, якої б 
не хотів бачити у своєму Царстві! Бог кожну людину 
створив для вічності з Ним. А хто є вибрані? Це ті, які 
самі себе вибрали, бо вирішили відповісти на цей 
Божий заклик.  
Бачимо, як усі ці троє осіб в різний спосіб 
відмовляються або, радше, знаходять виправдання, 
чому вони не можуть прийти на цей бенкет, не можуть 
відповісти на запрошення.  
Погляньмо на наше життя: з одного боку – ми 
усвідомлюємо, як би мали жити, як нам треба чинити 
в певних обставинах, бо знаємо Божі Заповіді. А з 
іншого – що в нас виходить натомість? Бачимо, як ми 
відповідаємо на той Божий поклик. Завжди знаходимо 
причини, чому так не живемо, чому так не чинимо.  
Якщо хтось хоче виправдатися, то завжди шукає 
причини, а хто хоче відповісти на запрошення 
Бога, то завжди знайде можливість.  
 

Десять порад від владики Венедикта, як 

потрібно молитися 

Вашій увазі пропонуємо поради єпископа щодо 

того, як правильно молитися: 

• З Богом ми можемо зустрітися в молитві. 

• Кожна молитва – унікальна і неповторна. 

Наприклад, під час читання Псалма 50 нас 

сьогодні може зачепити щось одне, а завтра - 

щось інше. 

• У молитві, коли ми зустрічаємося з Господом, 

то пізнаємо, що є справжнім добром. 

• Важливо перед молитвою знайти час 

втихомиритися і усвідомити присутність 

Бога, усвідомити те, хто я є, перед Ким стою, 

а не відразу братися за молитву. Неуважність 

під час молитви випливає з нашого 

неусвідомлення того, перед Ким ми стоїмо. 

• Важливо увійти у зміст молитов, що 

відмовляємо. Бо вони не написані за столом, 

це не праця науковців, а досвід святих, який 

вони пережили і передали словами. Тому 

важливо вчитуватися в слова молитви. 

• Ми багато говоримо слів у молитвах, але часто 

в них не віримо, бо вони не співзвучні з тим 

відчуттям, що ми маємо в собі. Тому  важливо 

брати ті молитви, які ми хочемо сказати 

Богові. Бо не Він їх потребує, а ми потребуємо 

Бога. 

• Наша молитва повинна переходити в наше 

життя. А ми, коли не можемо знайти 

правильного рішення, повинні повертатися до 

молитви. Це взаємопов’язано. 

• Протягом дня ми повинні мати миті, коли 

повертаємося до Бога, коли відновлюємо з 

Ним стосунок. 

• Нам тяжко прославляти Бога, коли щось 

складне стається в нашому житті. Однак ми 

повинні навчитися бачити Бога за всім, що 

відбувається в житті...Тоді кожна мить буде 

прославлена. 

• Коли ти зустрів Бога в молитві, то не можеш 

пройти попри Бога, який  є в людях, у їхніх 

потребах. 

Бог ласкавий і милосердний, поводиться з нами 
довготерпеливо, часто нам різними прикладами на те 
саме вказує, щоб душа, порушена врешті багатством і 
ревністю тих наук, скинула з себе довголітні грішні 
звички (св. Василій Великий, Про Божий суд).  
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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 

 

 


