
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 

Обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа 
Ісуса Христа, згідно зі звичаями і традиціями закону Мойсея, 

приносять до обрізання на восьмий день. Здавалося б, Бог, Ісус Христос 
– і приймає людські приписи, закони. Цим самим Спаситель хоче 
підкреслити дуже важливу річ: наскільки важливо шанувати порядки, 
які маємо в Церкві, які маємо в суспільстві. Погляньмо, як часто ми 
нехтуємо багатьма речами. До дуже багатьох речей, ситуацій, маємо 
свої підходи, своє розуміння того, як би мало бути, як треба чинити. 
Так, закон існує, але для когось; правила існують, але для когось; 
постанови існують, але для когось. Ми дуже часто самі стаємо 
критерієм закону чи правди. А це дуже небезпечно! Ця подія вчить нас 
поваги до того, що є в Церкві, поваги до традицій у Церкві, поваги до 
того, що маємо в Переданні Церкви.  

 Преосв. Венедикт, єпископ Львівський 
 

Богоявлення Господнє 
Знаємо, що в час Хрещення Ісуса Христа до Йордану приходило 

чимало людей – очікували, щоб Йоан охрестив їх, бо хотіли очиститися 
від своїх гріхів. Ця вода немовби змивала весь той бруд, усі переступи 
та гріхи. Коли Христос прийшов на хрещення до Йоана, то Йордан був 
уже повний цих змитих гріхів. І Христос входить в ту просякнуту гріхом 
воду, переповнену гріховністю людей, які були перед Ним.  
Саме входження Христа показує нам, наскільки наш Бог входить у всі 
наші грішні ситуації, у наші проблеми, труднощі, у наші біди й клопоти. 
Дуже важливо пам’ятати, що Господь чекає на нас і коли ми очищені, 
переображені, перемінені, і коли приходимо до Нього брудні від гріха, 
і коли звертаємося зі своїми проблемами й труднощами.  
Бог приходить у все це й перемінює, переображує його своїм буттям. 
Тож уміймо приймати нашого Бога, уміймо зустрічатися з нашим 
Господом як у стані благодаті, так і в найбільших наших бідах, 
труднощах і проблемах!  

 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 – о. О. Качур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 - Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  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. 2 Тим. 4,5-8. 
 Єв.  Мр. 1,1-8. 
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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 на першому 
поверсі у парафіяльмому будинку. 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. 

 
 Ширші сходини ЛУКЖК відбудуться в неділю, 

29-го січня о год. 11:00 ранку у парафіяльному 
будинку. Просимо членкинь і радо вітаємо парафіян до 
участи! 
 
 Просимо членкинь ЛУКЖК взяти у церковній залі 

нове число журналу Наша Дорога. 
 
 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.   

     
 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! 

 БУКК                               100.00 
                (в пам’ять Ярослава Соколика) 
Таня Михайлиця                                         1500.00 
Михайло і Ґеня Пастушок                             100.00 
Мирося Щепанська                                      150.00 
Анна Дувалко і Андрій Полянський         150.00 
Христина і Богдан Колос                              200.00 
Данута Вархіль                                             150.00 
Орися Павич                                                 300.00 
Микола Роїк                                                  225.00 
Володимир і Люба Оленич                             250.00 
о. Олександер і добр. Олена Лящук              500.00 
Надя Борис                                                   100.00 
Павло і Оксана Комарницькі                          100.00 
Катерина Воловець                                       200.00 
             (в пам’ять усіх померших в родині) 
Михайло і Ґеня Пастушок                              100.00 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь                100.00 
д-р Олег і Анна Антонишин                           200.00 
Марія Тарнавська                                          250.00 
Борис і Анна Копистянські                            1000.00 
Леонід і Христина Терпляк                             100.00 
Василь і Рома Жила                                        200.00 
Роман і Патриція Маланчій                             100.00 
Зенон Поточний                                             300.00 
Орест і Тетяна Джулинські                             100.00 
Люба Kелебай і Wayne Evans                         200.00 
Роман Вовк                                                    100.00 
Петро Вовк                                                    100.00 
Оксана Николин                                             100.00 
Роман Харак                                                  200.00 
Ігор Таращук                                                 300.00 
Віра Микитин                                                 100.00 
Юрій Пилипець                                              100.00 
Леонід Ковбель                                              100.00 
Богдан Костів                                                 100.00 
Володимир Семенюк                                       100.00               
  
     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.) 
 17     І    8:00 ранку         бл. п. Стефанію Панас 
 20     І    9:00 ранку         бл. п. Михайла Годчака 
21    І     8:00 ранку         бл. п. Миколу і Анну Кренцу 
21    І     9:00 ранку         бл. п. Константина        
                                       Медвідського (26р.) 
21    І     10:00 ранку       бл. п. Еву Кекіс (1р.) 
27    І      7:00 вечора      бл. п. Юрія Борис 
28    І      9:00 ранку       бл. п. Дем’яна Торупку 
30    І       9:00 ранку         бл. п. Кир Корнилія Пасічного  
                      

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлися у Бозі: бл. п. Марта (з дому Луців) 
Дзьоба (72р.),  бл. п. Ярослав Соколик (91р.),  бл. 
п. Гаролд Батерсбі (94р.).  Душі Покійних поручаємо 
молитвам наших вірних. Вічна Їм Пам’ять! 

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


Святе Богоявлення Господа і Спаса нашого Ісуса 
Христа 

Коли Ісусові Христові виповнилося 30 років, 
розпочав Він своє божественне післанництво з того, що 
прийняв з рук св. Йоана Хрестителя хрещення в ріці 
Йордані. Святий євангелист Матей оповідає нам таке: 
“Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоана, щоб 
хреститися від нього; але Йоан спротивлявся йому, 
кажучи: «Мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти 
приходиш до мене?» Ісус у відповідь сказав до нього: 
«Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку 
правду». І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус 
зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і 
він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і 
зійшов на нього. І голос пролунав з неба: «Це Син мій 
любий, що Його я вподобав»” (Мт. 3 13-17).  

Свято Богоявлення – одне з найбільших 
християнських празників. Спаситель світу, безгрішний, 
приймає хрещення, як звичайний грішник. Бог дається 
охрестити себе власному сотворінню. Пресвята Тройця 
являється людям: Дух Святий сходить у вигляді голуба, 
чути голос Отця небесного, велике діло відкуплення 
людського роду освячується.  
Коли ми в Ім’я Пресвятої Тройці прийняли таїнство 
хрещення, то Бог Отець і до нас у тій хвилі сказав: “Це 
син мій, або донька моя”, – відкуплена кров’ю Сина 
мого, освячена ласкою Духа Святого, сотворена мною 
для вічного блаженства.  

Чи вкриває нас і сьогодні свята Божа ласка? Чи 
ще залишаємося ми дітьми Бога? Чи невинним серцем 
прославляємо святе Богоявлення, чи, може, ми 
осквернені гріхом? Застановімося, ким ліпше нам бути: 
синами Пресвятої Тройці і спасіння чи дітьми прокляття і 
рабами пекла? Якщо ж ми втратили одежу невинности, 
то є ще купіль жалю, є сльози покаяння. Є надія на Боже 
милосердя. Не забуваймо про це і не забуваймо про 
свої душі. Бо ж душу одну лиш маємо.  
Сьогоднішній празник давніше звався днем 
“просвіщення”, бо в день цей було хрещено 
оглашенних, а вони, як і всі, у св. хрещенні отримували 
ласку “просвіщающу” (просвітлення). Ісус Христос, 
згідно з переданням, після свого хрещення сам охрестив 
Пречисту Діву, святого Йоана Хрестителя, а потім 
апостолів. Хрещення Спасителя відбулося в п’ятницю. 
Місце, де Христос прийняв хрещення, лежить між 
Сартаною та Єрихоном. Це саме те місце, де Ісус Навин, 
багато століть тому, перейшов з народом ізраїльським 
сухою ногою через Йордан, а сталося це завдяки скинії 
завіту, котру священики тримали, стоячи в ріці так довго, 
поки весь народ не перейшов на другий берег. Хвилі 
Йордану в часі хрещення затрималися і не плили.  
Сьогодні в цей день відбувається торжественне 
водосвяття на річках, а вірні набирають свяченої води і 
зберігають її в домівках, віруючи, що вода та ніколи не 
зіпсується. Цей звичай сягає сивої давнини, ще святий 

Йоан Золотоустий пише: “Христос хрестився і освятив 
єство вод, і тому в празник хрещення всі, зачерпнувши 
опівночі води, приносять її додому і зберігають 
протягом цілого року. І вода та не псується, а часом рік, 
два і більше літ залишається придатною і нічим не 
поступається свіжо зачерпнутій воді”. У перших віках 
християни, як і ми сьогодні, в день Богоявлення 
Господнього спішили до церкви, відклавши всякі 
буденні справи. Ось що говорив святий Григорій 
Богослов у своїй проповіді на день Богоявлення: “Нині я 
пізнаю своє стадо, нині бачу церкву в гідній для неї 
красі, бо ви, полишивши буденні заняття, зійшлися на 
богослуження так велелюдно, що стало тісно, навіть 
престол облягли, а тим, що не знайшлося місця в церкві, 
зайняли всі входи, подібно бджолам, де одні у вулику 
трудяться, а інші біля вулика дзижчать”.  

Хай буде слава, честь і поклоніння Пресвятій 
Тройці, а нам життя вічне – амінь. По Йордані священик 
ходить “з кропилом”. Це також дуже старий звичай і дай 
Боже, щоб зберігався якнайдовше. Ми ж дбаймо, щоб у 
цей день наша хата була чиста й охайна, щоб діти наші 
добре знали, в пам’ять про яку подію священик 
окроплює всіх свяченою водою. І нам, батькам, приємно 
буде, якщо в цю хвилю діточки наші заспівають 
ангельськими голосочками: «Явився Єсси днесь 
вселенній і світло Твоє, Господи, знаменувалося на нас. 
Пізнавши Тебе, співаємо: Ти прийшов і появився – Світло 
недоступне.»  
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська 
Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року 
поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013  
 

«Христячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа» 
(Мт. 28:19. Чому в ім'я Отця? Тому, що Він початок 
всього. Чому в ім'я Сина? Тому, що Він Творець 
створіння. Чому в ім'я Святого Духа? Тому, що Він 
виконавча сила всього.  
Cв.Григорій Нісійський, Слово на Богоявління. 
 

Тиждень має сім днів. Тими сімома днями Бог 
поділився з нами так, що собі не взяв більше, а нам дав 
менше, і навіть не поділив їх порівно - не взяв собі три і 
не дав нам три, - але нам відділив шість днів, а для себе 
залишив один. А ти і в цей день не хочеш стриматися від 
життєвих справ, а поводишся з цим днем, як 
святокрадці, крадучи й використовуючи його на життєві 
клопоти тоді, коли він освячений і призначений на 
слухання духовних наук.  
Cв. Іван Золотоустий, Проповідь на Богоявління. 

Сьогодні, коли Господь усесвіту прийшов до 
своїх слуг, то хай і пани знижаться до своїх слуг у 
любові. Сьогодні, коли Багатий задля нас став убогим, 
то хай і багатий при своїм столі гостить убогих.  
Cв. Єфрем Сирійський, Різдвяні гімни.  



 
Я  
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