
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 

«Виховання і освіта є абсолютним 
пріоритетом душпастирського служіння 
УГКЦ», - Глава УГКЦ привітав спільноту 

Гімназії імені  
Шептицьких із 25-річчям 

 

Від самого початку Київська Церква була матір’ю й 

учителькою свого народу. Київська Церква ніколи 

не була до послуг «могутніх світу цього», але 

завжди чувала над душею свого народу і була 

служителькою Слова Божого – Євангелія. Тому 

освіта і виховання від самого початку християнства 

в Україні були пріоритетами пастирського служіння 

Церкви. 

Такими словами розпочав вітальне слово Глава і Отець 

УГКЦ Блаженніший Святослав до учасників Міжнародної 

науково-практичної конференції «Демократизація 

освітньої сфери України: католицька школа» 27 січня в 

УКУ. Додамо, захід відбувається в рамках святкування 25-

річчя створення першої греко-католицької школи в 

Україні – Гімназії імені Шептицьких у Львові. Участь у 

конференції, зокрема, взяли: Архиєпископ Клаудіо 

Гуджеротті, Апостольський нунцій в Україні, владика Ігор,  

                                                         (ст. 2) 

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. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
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. 1 Тим. 4, 9-15. 
 Єв.  Лк. 19,1 - 10. 
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                                       ОГОЛОШЕННЯ 
 Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде в 
середу  1 лютого, 2017 р.    

  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч буде у вівторок 31 січня, 
2017р. Заохочуємо приєднатися до групи і 
приємно провести час!           

 Кляси підготовки до Торжественного 
Святого Причастя починаються в новому 
році на першому    поверсі у парафіяльному 
будинку. Прошу зголосити дітей до 22-го 
січня п. Вірляні Щуці на e-mail: 
virlana@rogers.com або число телефону 
647.680.4656. 
 
 Повідомляємо, що підготовчі курси до 

св. Тайни Подружжя проводитимуться у 
нашій парафії в п’ятницю 10 лютого і в 
суботу 11 лютого. Зацікавлених просимо 
звертатися до канцелярії за чис. тел.  
416-504-4774.  

 
 
 Ширші сходини ЛУКЖК відбудуться в 

неділю, 29-го січня о год. 11:00 ранку у 
парафіяльному будинку. Просимо членкинь до 
участи і радо вітаємопарафіян! 
   

 
 Студія “Резонанс” запрошує на дитячий 

Вертеп –Мюзикал “Вифлеємська Ніч” в 
неділю  29 січня в неділю 29 січня о год. 12:30 в 
церкві Пресвятої Богородиці 3625 Cawthra Rd., 
Mississauga. Вхід за добровільними датками. 

 
 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. Бенедиктинців 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! 

      д-р Володимир і Світляна Медвідські          250.00 
             (в пам’ять Марти (Луців) Дзьоби) 
     

     Михайло Війтюк                                         100.00 
               (в пам’ять Марти (Луців) Дзьоби) 
     Михайло Ґадач і Марта Бошко                    200.00 
               (в пам’ять Марти (Луців) Дзьоби) 
     Ігор і Марґо Бошко                                     100.00 
                (в пам’ять Марти (Луців) Дзьоби) 
     Дейвид і Уляна Озвалд                               100.00 
                (з нагоди хрещення доні Емми) 
     Андрій і Люба Тарапацькі                           200.00 
               (з нагоди хрещення внучки Емми) 
     Василь і Рома Жила                                   100.00 
     Михайло Війтюк                                         100.00 
     Олег і Наталія Окунські                              100.00 
               (в пам’ять батьків Анни і Петра) 
     Роман Харак                                               100.00 
     д-р Христина Держко                                  500.00 
    Андрій Дзюбак                                             100.00 
       
                         МНОГАЯ  ЛІТА ! 
     Новоохрещеній Еммі Освалд, її рідним і 
хресним батькам    бажаємо    Многії  і Благії 
Літа! 
 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

  
30    І       9:00 ранку        бл. п. Кир Корнилія Пасічного  
30    І      6:00 вечора      бл. п. Василя і Розалію 
                                                Барабаш 
 1   ІІ       8:00 ранку       бл. п. Стефанію Панас 
 1   ІІ       4:00 поп.         бл. п. Марію Лисяк (40д.) 
 3   ІІ       8:00 ранку       бл. п. Стефанію Панас 
 4   ІІ      10:00 ранку      бл. п. Уляну Бурій Перовик  
                                                                             (1р.) 
 4   ІІ      11:00 ранку      бл. п. Богданну Стефанюк 
                                                                             (1р.) 
 4   ІІ        5:00 поп.        бл. п. Йосифа Теплого (37р.) 
 6   ІІ        8:00 ранку      бл. п. Марту Дзьобу (40д.) 
 8   ІІ        8:00 ранку      бл. п. Марію і Григорія 
                                                Реплянських 
11  ІІ       10:00 ранку     бл. п. Ліду Гнайду (40д.) 
11  ІІ        5:00  поп.       бл. п. Стефанію Панас (40д.) 
 
                      ВІЧНАЯ  ПАМ’ЯТЬ 
Упокоївся у Бозі бл. п. Олександер Царинник (52р.).  
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних. 
Вічна Йому Пам’ять! 
 
                          (Продовження) 

Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ, 
Христина Манн, президент СЕЕС (Комітет 
католицької освіти в Європі), Юрій Решетніков, 
заступник голови Громадської ради релігійних 
організацій при МОН, о. Кароль Манік, 
провінційний настоятель отців салезіан в Україні, с. 
Христофора Буштин, голова Комісії УГКЦ у справах 
освіти і виховання, та інші. 
«Сьогодні ми згадуємо і дякуємо Богу, а також 

історичним постатям за 25 років існування УГКЦ та 

греко-католицької школи у Львові», - вів далі 

Глава Церкви.  (ст.3) 
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Промовець запропонував поглянути в історичне 

українське минуле, у той час, коли засновувалася 

гімназія: «Цей ліцей  заснували у вересні 1991 

року, на зламі сторіч, коли ВРУ проголосила 

Декларацію про Незалежність, але народ ще 

очікував Референдуму про це. Наш ліцей 

зародився на зламі століть, коли наша Церква 

щойно виходила з підпілля і перед нею постали 

виклики, адже ми не мали де молитися, не мали 

церковних структур, священиків, але відчували, 

що з нами є Бог, який нас воскресив. У тих 

обставинах наші праведні мужі, зокрема владика 

Володимир Стернюк, визначили подальші 

пріоритети розвитку. Абсолютним авторитетом для 

тої Церква, яка воскресала, було виховання і 

освіта». За словами архиєрея, у ті часи нелегко 

було знайти ентузіастів, які б могли виконати це 

завдання. У своїх пріоритетах вже тоді УГКЦ за 

благословенням владики Мирослава Івана 

Любачівського, усе, що мала, інвестувала у 

створення католицького ліцею. «Очевидно, не 

було багато тих людей, які б могли виконати це 

завдання, але священики, зокрема монахи 

студити, отримали завдання не тільки 

підтримувати, а й чувати над цим ліцеєм. Обидва 

згаданих ієрархи скерували для підтримки і 

розвитку цього закладу найкращих», - додав 

Блаженніший Святослав. Він згадав перших 

духівників ліцею - о. Йосифа Міляна, який 

сьогодні є Єпископом-помічником Київської 

архиєпархії УГКЦ, о. Степана Менька, який 

тепер є Екзархом Донецьким УГКЦ. «Тож усе, що 

найкраще мала наша Церква в ті часи, вона 

подарувала цьому ліцеєві. Наші владики 

дивилися в майбутнє й інвестували в освіту і 

виховання…» - додав він. 

Серед людей, які першими прийняли цей  

 

 

заклик Церкви й почали працювати у цьому 

напрямку, була й перший директор ліцею п. 

Марія Кобилецька та товариство педагогів, які 

до неї долучилися. «Хочу подякувати 

монашеству, ченцям і черницям, які 

скеровували до ліцею своїх найкращих членів 

спільноти. Кожен клас мав тоді виховника чи 

виховницю із монашества», – подякував 

промовець.Гімназія кілька разів міняла своє 

місце перебування. Однак, як підкреслив 

Предстоятель Церкви, важливим етапом в 

діяльності школи був 1996 рік. Саме тоді була 

прийнята нова Конституція України і закони; 

тоді потрібно було знову переєстровувати 

заклад. «Блаженніший Любомир став батьком 

ліцею, бо особисто його підтримував і вболівав 

над тим, щоби католицька освіта в Україні 

могла вибудуватися в ланцюжок: католицький 

садок – католицька школа – католицький 

університет», - сказав Глава УГКЦ.Добрим 

приятелем ліцею став кардинал Крістоф  

Шенборн, Архиєпископ Відня, ординарій для 

вірних візантійського обряду в Австрії. «Дякую 

йому за підтримку цією унікальної інституції, 

яка стала прикладом для всіх інших починань в 

нашій Церкві. Вдячний владиці Ігорю за те, ще 

перейняв естафету опіки над ліцеєм», – склав 

слова подяки Глава УГКЦ.Історичним моментом 

для школи був і 2006 рік, коли владика Ігор 

поручив отцям салезіанам опіку над ним. Тоді 

 активно почав працювати для цієї справи о. 
Петро Майба, салезіанин. «Також вітаю з 
ювілеєм призначеного директором ліцею із 2015 
року о. Олега Ладнюка. Виховання й освіта є 
абсолютним пріоритетом душпастирського 
служіння УГКЦ. Чування над освітою – це 
будівництво майбутнього. Досвід ліцею є 
скарбом для всієї системи освіти і виховання в 
Україні», - підсумував Блаженніший Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ 

 
о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                         
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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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 

 

 


