
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 

Собор Пресвятої Богородиці 

За християнською традицією, наступного дня після великого свята завжди 
святкуємо пам’ять осіб, причетних до цього свята. По Різдві Господа нашого 
Ісуса Христа ми вшановуємо Пресвяту Богородицю. Хто, як не вона, була 
найбільше причетна до народження нашого Спасителя? Якби в час 
Благовіщення Богородиця не сказала «так», то що було б із людством тепер? 
Це годі собі уявити й усвідомити. Як одне «так» Богородиці перемінило весь 
світ! Здавалося б, це таке незначне й коротке слово, проте наскільки важливе й 
вчасне.  
Так і в нашому житті – немає речей неважливих. У цьому світі важливе 
абсолютно все, усе глибоко пов’язане й випливає одне з одного. Наші вчинки, 
наші слова й навіть наші думки мають великий вплив на буття всесвіту. Кожен 
з нас або примножує добро в цьому світі, або примножує зло.  
Богородиця через свій вчинок – одне «так» – стала учасницею спасення всього 
людства. І так само через нас, здавалося б, простих людей, Бог хоче робити 
великі діла. Пресвята Богородиця і всі святі є для нас як прикладом, так і 
доказом того, що Бог може робити великі речі через тих, хто довіряє Йому.  
Первомученика й архидиякона Стефана 
На третій день Різдвяних свят святкуємо спомин про первомученика Стефана. 
Ще святкуємо Різдво, а водночас – пам’ять мученика. Звичайно, для людської 
свідомості складно поєднати й зрозуміти, як можна святкувати день чиєїсь 
муки. Але ми, християни, з погляду своєї віри розуміємо, що земна, фізична 
смерть – це народження для неба, народження для вічності з Богом.  
Згадуючи терпіння первомученика Стефана, замислюємося, що християнство 
не завжди може бути легке, просте, у рожевих тонах. Як і в Ісуса Христа було 
Різдво – день радості для неба та землі, але був час страждань і терпінь, так і в 
житті кожного з нас бувають святкові дні, піднесені переживання, і бувають 
важкі моменти, падіння, невдачі, помилки, терпіння, страждання, муки.  

Одне, що для нас важливо і в радісні, і в сумні часи, – 
завжди бути з Господом! Бо якщо Господь перейшов через 
все, то й кожен із нас, хто є з Христом, також має з Ним 
перейти через все.  

 Преосв. Венедикт, єпископ Львівський 

 

 

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. Гал. 1,11-19. 
 Єв.  Мт. 2, 13-23. 
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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! 

 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. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 В неділю, 8 січня 2017, о годині 3:30 по 

полудні в Українському Католицькому Соборі 
Успення Пресвятої Богородиці, 3625 Cawthra Rd. 
Українські Молодіжні Ансамблі (хори "Oріон", 
"Левада", оркестра "Аванґард") , під мистецьким 
керівництвом Романа Ясінського, дириґент Жанна 
Зінченко, влаштовують Різдвяний 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). На концерті виступають гості: Валентина і 
Роман Бутенко, Ігор і Aдріянна Артемяк, Сонечко. 
Після концерту зустріч при каві і солодкім 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. 
 
 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! 

 Люба Пендзей                350.00 
 Наталка Гузар                                          150.00 
 Юрій Пилипець                                         500.00 
 Роман Пилипець                                       500.00 
 Ярослав і Христина Суржиця                     100.00 
 Ігор і Галина Магега                                  200.00 
 Евгенія Швець                                      10,000.00 
                  (в пам’ять Родини Піцюрів) 
 Володимир Оленич                                    250.00 
 Соня Прокопоець                                      150.00 
 Таня Когут                                                100.00 
 Стефан Пісоцький                                     100.00 
 Юрій Мусій                                                200.00 
 Катерина Климців                                      300.00  
 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 
16    І     6.00 вечора        бл. п. Марію Теплу (40-ий д.) 
21    І     8:00 ранку         бл. п. Миколу і Анну Кренцу 
21    І     9:00 ранку         бл. п. Константина        
                                       Медвідського (26р.) 
28   І     10:00 ранку        бл. п. Уляну  Бурій 

 
                      
                       ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ 
 
Упокоїлися у Бозі Стефанія Панас (89р.), Лідія 
Гнайда (82р.), Марія (з дому Луців) Дзьоба (72р.),  
бл. п. Ярослав Соколик (91р.).   Душі Покійних 
поручаємо молитвам наших вірних. Вічна Їм Пам’ять! 

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


Собор Пресвятої Богородиці 
Свята Церква закликає нас нині віддати честь і поклін 
Пренепорочній, Пресвятій Діві Марії – Матері Христа 
Спасителя. Не людським язиком оспівати Її славу. Не 
людському перу описати її силу, Її могутність. Там, в убогому 
вертепі, перед Нею святе Дитя, а Вона – Його Матір, Матір 
самого Бога. Вона повиває святе Дитя пеленами і кладе на сіні. 
“О Маріє, – каже святий Вернард, – поклади святе Дитя у ясла, 
повий Його пеленами; пелени мого Спасителя мені цінніші, як 
усяка суєта, а ті ясла мені дорожчі, як золотом і бісером 
прикрашений царський престол!”  
Першою молитвою, якою земля привітала Христа Спасителя, 
була молитва Пресвятої Богородиці. Тою молитвою Мати 
Христова просила, без сумніву, і за цей грішний рід людський, 
який знайшов у Ній свій покров і єдину надію. Скільки слабких 
сил наших, стільки старалися ми у кожному відповідному місці 
цієї книги воздати славу Пренепорочній Діві і Матері Божій та 
приводити до Неї всіх, бо Вона є джерелом ласки, джерелом 
життя й утіхи, надією на спасіння. І нині лиш одне можемо 
сказати: спішімо до Пресвятої Богородиці! Ідім до Неї з плачем, 
але й з упованням. Ми – Її діти, Її серце сповнене любови до 
нас, те серце, яке проштрикнуло сім мечів. Минає день, минає 
життя. Зайде і наше сонце, “прийде година, для всіх єдина”, 
коли на смертному ложі представиться нам усе інакше. А тоді, 
хто за нас заступиться, як не Богородиця. Хто оборонить, як не 
Мати?  
А нині прославляймо і величаймо Її славу та Її гідність; Вона 
сповнена благодаті, Вона пестить і плекає на руках свого Сина, 
Вона голубить Його, Вона найближча до Бога, Вона годує Його. 
Припадімо до тих ясел своїм духом, а хоч грішні ми, хоч 
осквернені і негідні, та нині Вона радо і ще ревніше 
заступиться за нас, Вона випросить нам помилування і 
прощення провин, якщо хочемо щиро покаятися у наших 
гріхах.  
Нині свята Церква також вшановує пам’ять утечі Пресвятої 
Богородиці з Дитям Ісусом і зі святим Йосифом до Єгипту. 
“Якже вони вирушили в дорогу, ангел Господній з’явився вві сні 
Йосифові й каже: «Устань, візьми Дитятко і Його матір, і втікай 
в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод 
розшукуватиме Дитя, щоб Його вбити». Вставши Йосиф, узяв 
уночі Дитятко та Його матір і пішов у Єгипет, де перебув до 
смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: 
«З Єгипту я покликав мого Сина». Тоді Ірод, побачивши, що 
мудреці з нього насміялись, розлютився вельми й послав 
повбивати у Вифлеємі й по всій його окрузі всіх дітей, що мали 
менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від 
мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія: 
«В Рамі чути голос, плач і тяжке ридання: то Рахиль плаче за 
дітьми своїми й не хоче, щоб її втішити, бо їх немає». Якже 
вмер Ірод, ангел Господній з’явився вві сні Йосифові в Єгипті і 
каже: «Встань, візьми Дитятко та Його матір і повернись в 
Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя Дитятка». 
Устав він, узяв Дитятко та Його матір і прийшов в Ізраїльську 
землю, але, почувши, що в Юдеї царює Архелай замість Ірода, 
батька свого, побоявся іти туди. Попереджений же вві сні, він 
пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, 
що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що 
Назорей назветься” (Мт. 2, 13-23).  
У передмісті Геліополісу (сьогодні Каїр) Пресвята Родина, 
згідно з переданням, мешкала аж до свого повернення до 
Назарету. Той побут Божого Дитяти не залишився для Єгипту 
без наслідків. “Був він, – як каже святий Йоан Золотоустий, – 
посівом тої святости, яка тут пізніше зацвіла. Єгипет був 
ревніший у служінні Богові, ніж Палестина. Якщо сьогодні 
пройдете пустелею Єгипту (йдеться про часи, коли жив Йоан 
Золотоустий), то знайдете там 600 ангельських хорів в 
людських тілах (автор має на увазі велике число монахів, що 
провадять ангельське життя), знайдете множество мучеників і 
Богу посвячених дівиць, побачите, що насильна влада диявола 

там є подолана, диявольські забобони викоренені, а 
найпіднесеніші чесноти прикрашають не лишень мужів, але й 
жінок, які, подібно до мужів, з невимовною сміливістю борються 
проти диявола і проти нападів цілого пекла.  
Уже через кілька місяців від страшної хвороби загинув Ірод. Він 
у невимовних муках закінчив грішне життя. Терплячи нужду і 
долаючи небезпеки, Пресвята Родина повертається з чужого 
краю. “І за що Пречиста Діва терпить усі ці прикрощі і нужду, – 
питає святий Йоан Золотоустий, – чи за те, що породила 
Спасителя світа? Тож і ми не будьмо малодушні, якщо гонять і 
переслідують нас за те, що ми сповнили свій обов’язок. Бо ж 
приклад Пресвятої Богородиці наочно вчить нас, що 
страждання є невід’ємними товаришами всякої чесноти”.  
Про дитинство Христа Спасителя святе Євангеліє каже дуже 
стисло: “Хлоп’я ж росло й міцніло, сповнюючися мудрістю, і 
Божа благодать була на Ньому. Батьки Його ходили щороку в 
Єрусалим на свято Пасхи. І як Йому було дванадцять років, 
вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні, і вони 
поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі; батьки ж 
Його про те не знали. Гадаючи, що Він у гурті, вони пройшли 
день дороги й аж тоді почали Його шукати між родичами та 
знайомими, а, не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб 
там Його шукати. Через три дні знайшли Його у храмі, як Він 
сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що Його 
слухали, чудувались його розумові й відповідям. Побачивши 
Його, вони були здивовані, й сказала Йому Його мати: 
«Дитино, чому Ти це так зробив нам? Ось батько Твій і я, 
боліючи, Тебе шукали». Він же відповів їм: «Чого ж ви мене 
шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця 
мого?» Але вони не зрозуміли слова, що Він сказав їм. І Він 
пішов з ними й повернувсь у Назарет і був їм слухняний. А 
мати Його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав 
мудрістю, літами й ласкою в Бога та людей” (Лк. 2, 40-52).  
Про подальше життя Христа Спасителя, аж до хвилі Його 
прилюдного виступу, Євангелія нічого не згадують. На 
тридцятому році життя Христос Спаситель почав навчати і 
проповідувати, тривало це три з половиною роки, аж до тої 
миті, коли свою науку Він запечатав смертю на хресті. 

Cв. Іван Золотоустий, Гомілія  на Різдво Христове 

Про подальше життя Христа Спасителя, аж до хвилі 
Його прилюдного виступу, Євангелія нічого не згадують. 
На тридцятому році життя Христос Спаситель почав 
навчати і проповідувати, тривало це три з половиною 
роки, аж до тої миті, коли свою науку Він запечатав 
смертю на хресті. Бачу незвичайне я дивне таїнство: 
пастухи наповнюють звуками мій слух, голосячи не 
пустинну пісню, але співаючи небесний гімн. Ангели 
співають, архангели оспівують, херувими взивають, 
серафими величають, всі торжествують, бачачи Бога на 
землі і людину на небесах; Високого - вдолі, згідно з 
Його планом, а низького вгорі - по Божій любові до 
людей. Сьогодні Вифлеєм став небом, замість зір 
прийняв співаючих ангелів, а замість сонця незбагненно 
явилось сонце правди. Не питай, як це сталося, бо де 
Бог хоче, там уступають закони природи... Що сьогодні 
зродила Його Діва, це знаю, і що Бог зродив Його без 
часу, в те вірю, але спосіб народження я навчився 
величати мовчанням, у тиші.  
Чи може щось рівнятися з цим святом? Бог на землі, а 
людина на небі, ангели служать людям, люди 
спілкуються з ангелами та іншими небесними Силами. 
Демони тікають, смерть побита, рай відкритий, клятва 
знята, гріх зник, провини прогнані, істина зійшла на 
землю. Природа, від якої херувими берегли рай, сьогодні 
злучилася з Богом. 
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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 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 


