
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 

        
«У молитві – сила нашого народу і джерело 

спасіння», − Синод Єпископів УГКЦ 

Протягом останніх декількох років на долю нашого народу 
випали нелегкі випробування. Ці важкі й трагічні обставини 
виявили небувалу силу духу нашого народу, силу, яка 
випливає з молитви і довіри до Бога. Багато вірних нашої 
Церкви в найважчі моменти не припиняли народного 
молитовного чування. Завдяки витривалій молитовній 
підтримці, жертовності та відданості багатьох наших 
священиків, богопосвячених осіб і мирян ми щодня долаємо 
великі труднощі і рухаємося вперед. У молитві – сила нашого 
народу і джерело спасіння.  
Про це мовиться у Посланні «Молитва в житті Церкви» 
Синоду Єпископів УГКЦ 2017 року до духовенства, 
монашества та мирян. 
У Посланні єпископи діляться спільним напрацюванням щодо 
молитви, особистої та літургійної, в житті Церкви, після 
Священного Синоду УГКЦ у Львові (Брюховичах) 3 - 12 
вересня 2017 року, на якому було приділено значну увагу 
цьому центральному аспекту в житті Церкви. 
Насамперед наголошується, що передумовою християнської 
молитви є наше смирення перед Богом, визнання свого 
невміння спілкуватися з Творцем. «Справжня християнська 
молитва передбачає зустріч із живим Богом і встановлення 
особистого стосунку з Ним. Це може бути і мовчазне 
слухання Слова Божого, яке особливо потрібне в час 
інформаційного шуму та комерційного галасу, і прослава, і 
подяка, і смиренне благання, покаяння. Дуже важливим 
елементом цього стосунку є щирість і справжність. Особиста 
молитва християнина – це зустріч живої, реальної людини з 
живим Богом. ………………… 
     

 

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 
 6:30р. -    Утреня – о. Р. Лoбай 
 8:00 –   Св. Літургія – o. О. Качур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00 в – Св. Літургія -  o. О. Качур 
 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп.  
                    
                Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Кол. 3, 4 - 11. 
 Єв. Лк.14, 16 - 24. 
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¾ Молитовна  Група зустрічається щосереди  о 
год. 6:00 вечора.  Наступна зустріч  буде   
27-го грудня.   
  

¾ ор Веснівка і оловічий Камерний ор 
запрошують  на Різдвяний Концерт в неділю, 14 
січня 2018 р. в 3:00 поп. в Islington United Church, 25 
Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. West).  На 
концерті виступлять: оловічий Камерий ор 
Дударик з Львова, сопранo Наталя Мaтюшева і 
баритон Павло ондера.  Ведуча: Лада Даревич.  
Після концерту  кава і солодке. Квитки: при дверях,  
дзвонити на число тел. 416-763-2197 ,  
416-246-9880, або звертатися на  елекронну 
пошту   nykola@vesnivka.com. 

 
¾ Лицарі Колюмба ім. ептицького (5079) 

запрошують на традиційний Свят Вечір в суботу 
6 січня о год. 6:00 веч. в залі церкви св. Димитрія, 
135 LaRose Ave. Квитки: 416-259-8932 (Іван Ґула) 

                    
 
            Ж Е Р Т В О Д А В І  

  Складаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.       Нехай Предобрий Господь                       
благословить і винагородить! 
 
Зеня Каган                                                   100.00 
         ( в пам’ ять Володинмира Метелиці) 
Марія Світа                                                   250.00 
    
      Пожертви на ремонт огрівання 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая                   5000.00 
Орест і Тетяна Джулинські                       1000.00 
Ірина Голубець                                          150.00 
Галина Гарапин                                         300.00 
Susan Samila-Moroz                                    600.00 
Стефан і Анна Чорний                                500.00 
Зенон і Реґіна Кравс                                   400.00 
Марія Небесьо                                          1000.00 
Галина Мигаль                                           400.00 
Люба Пендзей                                            450.00 
Марія Більчак                                               50.00 
Христина Желтвай                                      500.00 
Ярмила Бука Гуцуляк                              25000.00 
Татяна Рудзик                                             100.00 
Зенон Лебедь                                              250.00 

Роман Винницький і Марійка Лялька          1000.00 
Соня Прокопець                                         150.00 
Зоя Трофименко                                         100.00 
Maрія Прус                                                 300.00 
 
     
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И  

     26 ХІІ       9:00 ранку   бл. п. Романа Голода 
   28 ХІІ       9:00 ранку   бл.п.  Василя Пастушака 
   29 ХІІ      11:00 ранку  бл. п. Андрія Коморовського 
                                                                         (40д.) 
   30 ХІІ      9:00 ранку    бл. п.  Марію (5р.) і 
                                            Михайла (50р.) Никируй 
  30 ХІІ      10:00 ранку  бл. п. Ліду (1р.) і Богдана (11р.) 
                                                 Гнайдів 
                                                   
       В І Н А Я  †  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. Наталія вець (72р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. Вічна Їй 
Пам’ять! 
 
 
                   (Продовження) 
 

Перед обличчям Творця віруюча людина не 

лукавить, не надягає на себе маски, бо не 

сумнівається в доброті й безумовній любові з боку 

Господа Бога», - мовиться у синодальному тексті. 

Властивою рисою християнської молитви є 

відкритість людини на Божу волю і готовність її 

прийняти. Тому молитву не слід розглядати як 

людські намагання переконати Бога, щоб Він 

здійснив  наші бажання. 

Християнин, як зазначається у Посланні, ніколи не 

є самотнім у молитві, він поєднаний із братами та 

сестрами в Христі. Згідно із запевненням Христа: 

«Де двоє, або троє зібрані в Моє ім’я, там я серед 

них». Тому для християнського життя дуже 

важлива спільна родинна молитва, а його 

вершиною і джерелом є Божественна Літургія. 

«Молитва – це співпраця людини з Богом, а тому 

вона нерозривно пов’язана з відповідальністю 

людини за своє життя, життя Церкви і за цілий світ. 

Кожен християнин, який з відкритим серцем 

звертається до свого Життєдавця і Господа у 

молитві, покликаний так само своїм життям 

будувати Церкву і поширювати у світі спасенне 

Боже діяння», – закликають автори документу. 

……………………..(ст. 3) 

Повідомляємо, що у церковній залі  
можна вирівняти членські внески ($40.), 
відібрати конверти на 2018 р.   і при цім 
відібрати напис  на  шибу  
(помаранчевого кольору)  – це дозвіл на 
паркування на парафіяльній площі і на 
вулицях біля парафії. Написи будуть 
видаватися тільки членам нашої парохії.   

ЕДРИЙ ВЕ ІР припадає в четвер, 
 18 січня 2018 р. Повідомляємо, що в неділю 
24 грудня починаємо продавати квитки. Можна 
закупити цілий стіл, або індивідуальні місця. 
Просимо звертатися до Тані Когут на число 
416-209-2047, або до парафіяльної канцелярії 
416-504-4774. 
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Слід пам’ятати, що колискою і першою школою молитви 

є християнська родина, яку ми традиційно називаємо 

домашньою Церквою. Синод єпископів заохочує батьків, 

а також катехитів і духовенство звертати велику увагу 

на виховання дітей до молитви, використовуючи під час 

навчання християнської віри в катехитичних школах, на 

проповідях і реколекціях багату духовну спадщину 

нашої літургійної традиції, особливо богослужбові 

тексти, в яких виражена віра Церкви і молитовний 

досвід святих.Послання Синоду Єпископів УГКЦ 2017 

року «Молитва в житті Церкви» від імені Синоду 

підписав Блаженніший Святослав 19 грудня 2017 року, 

у день Святого отця нашого Миколая, архиєпископа 

Мир Лікійських, чудотворця. Усім отцям-душпастирям це 

Послання доручено зачитати вірним після кожної 

Божественної Літургії у неділю, 31 грудня 2017 року.                         

Департамент інформації УГКЦ 

«Війна припиниться тоді, коли ми 
перестанемо жити так, ніби війни нема», ‒ 

переконаний Глава УГКЦ 

Війну не може виграти ні полководець, ні 
президент, ні навіть певна військова частина. 
Війну може виграти тільки народ. Якщо ми всі, як 
народ, зрозуміємо, що наша держава перебуває в 
стані війни, якщо ми не намагатимемося 
перекласти відповідальність за війну на чужі 
плечі, якщо ми не тікатимемо від цієї страшної 
дійсності і не житимемо так, ніби війни нема, тоді 
ми переможемо.  

Таку думку висловив Отець і Глава Української 

Греко-Католицької Церкви Блаженніший 

Святослав в ефірі програми «Відкрита Церква», 

відповідаючи на запитання про те, що потрібно 

нам, громадянам, робити, аби припинити війну в 

Україні.«Війна, – каже духовний лідер греко-

католиків, – це біда номер один у нашому домі. Це 

щось, що не дає нам можливості вільно рухатися 

вперед. Сьогодні український народ дуже 

зранений. Гадаю, що наслідки цієї війни ще не  

вповні проявилися. За даними міжнародного 

Червоного хреста і також за нашими даними, на  

 

 

 

окупованих територіях гуманітарна ситуація 

втричі погіршилася, порівняно з кількома 

попередніми роками. І не видно тенденції до 

покращення. Навіть більше, на Донеччині назріває 

колосальна екологічна катастрофа. Через 

затоплення шахт отруюються ґрунтові води. Цілі 

регіони будуть позбавлені питної води...» 

На думку Глави УГКЦ, щоб припинилася війна, ми, 

християни, насамперед маємо молитися за мир. 

Предстоятель нагадав, що Церкви України 

закликали і далі закликають до щоденної 

неустанної молитви за мир. В УГКЦ в такій молитві 

єднаються щовечора о 21:00. 

«Мир потрібно виблагати у Господа, – переконує 

Блаженніший Святослав. – Потрібно також 

будувати мир. Треба підтримувати українське 

військо, тому що наші воїни ‒ це ті, хто захищає 

мир, навіть зі зброєю в руках. Потрібно лікувати 

рани, які наносить війна, допомагати тим, що 

стали жертвами цієї війни. Нам слід протистояти 

всякій ненависті й не руйнувати себе зсередини». 

Крім того, на переконання Глави Церкви, щоб цю 

війну зупинити, ми повинні говорити правду про 

Україну і на міжнародній арені. Адже ми сьогодні 

спостерігаємо, зокрема в Європі, що про війну в 

Україні вже не пишуть газети, не говорять 

журналісти, її штучно замовчують. Ми всі повинні, 

особливо в час безвізу, говорити правду про події 

в Україні. Бо це гібридна війна, яка ведеться не 

тільки зброєю, а й неправдою. 

«Ми повинні вжити всі важелі для припинення цієї 

війни. Чи всі засоби в нас сьогодні є в руках? Не 

знаю. Але я переконаний, що від кожного з нас 

залежить те, щоб війна припинилася», – вважає 

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)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy_bUgrjq-4
http://news.ugcc.ua/news/sinod_iepiskop%D1%96v_ugkts_zaklikaie_svyashchenik%D1%96v_vigoloshuvati_p%D1%96d_chas_l%D1%96turg%D1%96i_okreme_prohannya_za_mir_voin%D1%96v_ta_postrazhdalih_75442.html
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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 

 

 


	«У молитві – сила нашого народу і джерело спасіння», − Синод Єпископів УГКЦ

