
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 

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ КАНАДИ 

З НАГОДИ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 2016/2017 
 

Всечесним Отцям, 
Преподобним Ченцям і Черницям, 

Семінаристам та Вірним 
Української Католицької Церкви в Канаді: 

 
Христос Рождається! Славімо Його!  
 
Народ, що в пітьмі ходить,  
побачив світло велике;  
над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло.  
(Іс. 9,2)  
 

У Навечір’я Свята Різдва Господа нашого Ісуса Христа ми співаємо 
З нами Бог під час Великого Повечір’я. Ця чудова пісня пробуджує в нас 
віру, надію, і любов, знаючи, що предвічний Бог так любить нас що й 
послав Свого Єдинородного Сина, щоб бути з нами. Бог став чоловіком, в 
особі Ісуса Христа, Який, в усіх Його вчинках і ділах, показав нам невпинну 
ЛЮБОВ і МИЛОСЕРДЯ Свого Отця.  
 

Коли Папа Франциск відкрив Рік Милосердя, він висловив свою 
надію, що всі вірні Церкви зможуть віднайти і зазнати у своєму житті цю 
невпинну любов і милосердя Бога. Роздумуючи про минулий рік, однак, 
ми бачимо що багато подій відбулося, і тривожиться наше серце. Ми 
бачили світлини з лісової пожежі, яка зруйнула тисячі споруд в Форт Мак-
Мюррей. Ми плачимо за Україною, де бої продовжуються, з дуже великою 
втратою життя. Ми співчуваємо мільйонам біженців, які покинули Сирію, 
побоюючись за своє життя. Просто нам жах, що наш уряд останнім часом 
легалізував самогубство з медичною допомогою. Можливо й ми особисто 
пережили якусь трагедію або зазнали якогось смутку у нашому житті. Ми 
можемо бути схильні запитати себе: Чи Бог справді серед нас? Якщо так, 
де знаходяться Його любов і милосердя?  

 

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 – о. О. Лящук 
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. Євр. 11,9-10,17-23,32-40. 
 Єв.  Мт. 1-25. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
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! 

В нашій парохії минулого 2015 року: охрестили – 
29 дітей, повінчали – 11 подружніх пар, а 
відійшло у вічність від нашої парохіяльної 
спільноти 35 осiб. 

Кляси підготовки до Торжественного Святого 
Причастя починаються в новому році. Прошу 
зголосити дітей до 22го січня п. Вірляні Щуці на 
e-mail: virlana@rogers.com або число телефону 
647.680.4656. 
 
Церковний хор храму iм. св. о. Миколая Чудотворця ласкаво 
просить усiх парафiян та гостей на 11-тuй рiчний концерт 
урочистого вiдспiвування коляд. Концерт вiдбудеться в 
суботу, 28-го сiчня 2017 р. пiсля Вечiрної Служби (яка 
скiнчиться приблизно о год. 6:45 вечора). Задум дириґентки, 
Жанни Зiнченко, став рiчною традицiєю, i хористам дуже 
приємно в Рiздвяному часi зiйтися в родинному колi нашої 
парафiї. Рiвночасно, користаємо з нагоди допомогти дiтям в 
Українi . При кавi присутнi зможуть зложити пожертви на 
“Джерело” — регабiлiтацiйний центр у Львовi.   
     
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.  

 
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. 
 
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 Монтреалем 
(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)                      2,500.00 
Павло й Ірина Чумак                 500.00 
Хор Веснівка                                                                              600.00 
Марта Винницька               1,000.00 
Марія Марущак                    200.00 
Стефанія Кісик-Драбик           100.00 
Марія Ковалюк             100.00 
Іван Дувалко              100.00 
Андрій Дзюбак             100.00 
Стефан Пісоцький             100.00 
Петро Вовк               500.00 
Надежда Брукало і Юрій Кусь         100.00 
Ярослав і Оксана Соколик          250.00 
Люба Осьмак              100.00 
Олег і Ольга Турчманович          200.00 
Віктор Москалюк і Христя Ковальська       500.00 
     ( в пам’ять бл. п. Стефанії Москалюк) 
Ігор Томків               100.00 
Катерина Кравс             200.00 
Роман і Христина Федорович         250.00 

 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

02    І     5:00 вечора бл. п. Владислава Дзюревич (40-ий день) 
16    І     6.00 вечора     бл. п. Марію Теплу (40-ий день) 
21    І     8:00 ранку       бл. п. Миколу і Анну Кренцу 
21    І     9:00 ранку       бл. п. Константина Медвідського (26-та річ.) 

 
 

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


Коли Бог став чоловіком – в часі коли Ісус 
Христос народився – це було в бідній, схованій 
печері, а ніч була глибока. Світло З-Нами Бог 
просвітило цю зимну, темну печеру і дало тепло для 
всіх присутніх – для Марії і Йосифа, для пастухів, і 
навіть для тварин. І так само сьогодні в нашому 
неспокійному світі з усіма його проблемами. Бог не 
покинув нас! Світло З-Нами-Бог далі світить 
скромним, дивним чином. Ми бачимо Господнє 
милосердя в людях, які, багато разів і чудовими 
способами, дали допомогу тим, що постраждали від 
пожежі в Форт Мак-Мюррей і в людях, які посилають 
допомогу родинам полеглих воїнів в Україні і які 
підтримують капеланів на передовій. Ми бачимо це, 
коли наші священики відвідують хворих, подаючи їм 
розраду і надію через Святу Тайну Єлеопомазання. 
Ми бачимо це, коли ті моляться за мир у всьому світі 
і коли ті намагаються принести мир, прощення і 
любов іншим. Ми бачимо це серед священиків, 
черниць і катехитів, які навчають людей про Бога і 
стараються, щоб ці люди зростали у вірі.  

Ми бачимо це в щоденних вчинках матерів і 
батьків, які працюють і дбають про своїх дітей. І ми 
бачимо це в усіх конкретних вчинках любови, які 
звичайні люди проявляють, слухаючи слів Ісуса 
Христа: бо голодував Я, і ви дали Мені їсти, спраглим 
був, і ви Мене напоїли, не мав одягу, і ви Мене одягну, 
хворів, і ви Мене відвідали, у в’язниці був Я, і ви 
прийшли до Мене. Отож, хай не тривожиться наше 
серце! У це Різдво заспіваймо З нами Бог палкіше ніж 
будь-коли! А потім продовжмо робити це правильно, 
дозволяючи світло Христа світити через нас, у всіх 
наших словах і ділах, щоб любов і милосердя Бога 
могли перетворити наш світ і принести надію, мир, і 
радість.  

Дорогі брати і сестри в Христі! Прийміть наші 
поздровлення і вітання з нагоди цього Свята Різдва 
Спасителя нашого Ісуса Христа! Нехай кожен день 
прийдешнього року буде сповнений Його світлом і 
миром. Так як новонароджене немовля приносить 
радість і любов родині, хай народження Еммануїла З 
нами Бог принесе радість і любов у ваших родинах і у 
вашому житті.  

 
+ Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит 

Вінніпезький 
+ Давид Мотюк, Єпарх Едмонтонський 
+ Стефан Хміляр, Єпарх Торонтонський 

+Кен Новаківський, Єпарх Нью-
Вестмінстерський 

+ Браєн Байда, ЧНІ, Єпарх Саскатунський 
+Михаїл Вівчар, ЧНІ, Єпископ-емерит 

Саскатунський 
+ Северин Якимишин, ЧСВВ, Єпископ-емерит 

Нью-Вестмінстерський 
 

Євр. 11, 9-10. 17-23. 32-40. 
 
 «Вірою Авраам, поставлений на пробу, приніс у 
жертву Ісаака» У цьому апостольському читанні 
багато разів подано приклади того, як через віру 
біблійних осіб Бог діє в історії. Як Бог діяв через віру 
серед вибраного народу у Старому Завіті, так само 
проявляв себе і в часі Нового Завіту, так діє і тепер.  
Загалом у житті кожного з нас є цей вибір: або ми 
живемо вірою, покладаючись на Бога, і тоді живемо 
чесно, справедливо, свято, або ми не живемо вірою, і 
тоді живемо грішно, неправедно, без Бога.  
Віра – це не є щось стале, яке ми раз і назавжди в 
собі сформували, розвинули і маємо впродовж усього 
життя. Віра – щось завжди динамічне, вона або 
зростає, або занепадає в конкретних обставинах 
нашого життя. Тому наша віра – це показник якості 
наших стосунків із Богом.  

 
Преосв. Венедикт, єпископ Львівський 
 
Як на початку дівственна земля на слово Боже 

видала нам рай, не прийнявши в себе насіння, так і 
Діва, не прийнявши чоловічого сімени, зродила нам 
Христа. І коли єврей запитає тебе: «Як родила Діва?», 
то скажи йому: «Як дівственна земля зродила ті 
чудесні дерева»      Cв. Іван Золотоустий, Чому 
перший чоловік названий Адамом?  

 
Hеділя перед Pіздвом Xристовим – святих отців 

 
Попередньої неділі Христова Церква 

поминала пам’ять усіх свв. праотців, аж до Мойсея. 
Нині свята Церква почитає окремою службою тих 
святих отців Старого Завіту, від яких Ісус Христос 
походив по плоті, а далі святих пророків, які 
провістили Його прихід і закликали жидів до покаяння. 
Особливо почитаємо нині пам’ять святих Мойсея, 
Ісуса Навина, царя Давида, Самуїла, усіх пророків, 
трьох юнаків Ананії, Азарії і Мисаїла, праведну 
Сусанну, праведного Єлеазара і сімох братів 
Макавейських, а ще священика Маттатію і його синів, 
яких називають Макавеями, які в ІІ столітті до Різдва 
Христового стали в обороні Божого закону та 
поневоленого жидівського народу і, після численних 
війн, звільнили народ із сирійської неволі. 

Усіх тих, які святістю життя вже у Старому 
Завіті засіяли зерна глибокої віри і надії на Господа, і 
яких ми повинні наслідувати, нині вшановує свята 
Церква і немовби возводить перед нами той довгий 
час чекання, який називаємо Старим Завітом. 
Сповнилися обітниці Господа Бога, сповнилися слова 
пророків, минули тисячі літ покаяння – приходить 
хвиля, коли Бог глянув на світ цей і помилував його, 
пославши Христа Спасителя й Ізбавителя нашого. 
 



 
Я  
 

 

 

 

  
 

 
 

  
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 

 

 


