
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 

        

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО 

СВЯТОСЛАВА 
 
Сьогодні ми знову ділимося невимовною радістю святого 
Різдва, яка наповнює серце кожного віруючого. Божий Син 
став одним із нас, взявши собі за матір Діву з Назарета... 
 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

Високопреосвященним і преосвященним архиєпископам та 

митрополитам, боголюбивим єпископам, всечесному 

духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим 

братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у 

світі сущим 

Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став 

бідним, бувши багатим, щоб ви його вбожеством розбагатіли. 

2 Кор. 8, 9 

Христос рождається! Славімо Його! 

Дорогі в Христі! 

Сьогодні ми знову ділимося невимовною радістю святого Різдва, 

яка наповнює серце кожного віруючого. Божий Син став одним із 

нас, взявши собі за матір Діву з Назарета. Син предвічного і 

всемогутнього Бога, Творця всього видимого і невидимого, 

народився в бідному вертепі та особисто зазнав всієї людської 

нужди. Це не тільки історичний факт, подія давно минулих років, а 

й наша дійсність. У цій події, що сталася у Вифлеємі Юдейському 

понад дві тисячі років тому, ми пізнаємо безмежну Божу любов до 

всього роду людського на всі часи: «Бог бо так полюбив світ, що 

Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не 

загинув, а жив життям вічним» (Ів. 3, 16). 

 

   

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. Р. Лобай 
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 6:00в. – Св. Літургія- о. О. Лящук 

 
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. Гал.4, 4-7. 
 Єв. Мт.2, 1 - 12. 
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¾ В нашій парохії минулого 2017 року: 
охрестили – 24 дітей, повінчали –  
9 подружніх пар, а відійшло у вічність від 
нашої парохіяльної спільноти 25 осiб. 

¾ Бажаємо усім парохіянам і прихожанам 
Веселих іздвяних вят та асливого 

ового оку! 

¾ В середу 27 грудня відправили Святу 
Літургію і Панахиду за упокій душі Василя 
Михайлюка. Вічна Йому Пам’ять! 

¾ ор Веснівка і оловічий амерний 
ор запрошують  на іздвяний онцерт 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 америй ор Дударик зі ьвова, 
сопранo аталя aтюшева і баритон авло 

ондера.  Ведуча: ада 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 країнські олодіжні Ансамблі 

(хори "Oріон", " евада", оркестра 
"Аванґард") , під мист. кер. Романа Ясінського 
влаштовують Різдвяний Концерт який 
відбудеться в неділю, 21 січня 2018,   
о год. 3:30 поп. в Українському Католицькому 
Соборі Успення Пресвятої Богородиці, 3625 
Cawthra Rd.  Беруть участь: Юнацька Капела 
Бандуристів ім. В. Зелінської "Золоті Струни", і 
Капеля Бандурyстів Торонта.  
Kвитки: : 416-896-5808. 

 
            Ж Е В Д А В І  

  кладаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.       ехай редобрий Господь                       
благословить і винагородить! 
 

Джері і Христина Суржиця                          300.00 
Леонід і Христина Терпляк      150.00 
Ігор і Тереса Стех         250.00 
     (з нагоди хрещення внучки Марти Анни) 
Віктор і Марія Кошарні       300.00 
Ілля і Дарія Долбан        100.00 
Хор Веснівка          600.00 
Роман і Рома Кулик           1000.00 
 
        

           ожертви на ремонт огрівання 
 
 
Ірина Пальчук         1500.00 

Марта Горбань           250.00 
Роман Колос          1000.00 
Ігор Томків             500.00 
Наталка Гузар            300.00 

      Марійка Кузан           500.00 
Павло і Ірина Чумак        1500.00 
Богдан і Таня Ониущук       1500.00 
Алексндра Ковалик          100.00 
Стефан Маслей           500.00 
Марія Марущак           200.00 
Марія Козар            200.00 
       (в пам’ять чоловіка і його мами Марії) 
Марта Винницька         1000.00 
Петро Вовк і Роман Вовк      5000.00 
Катерина Краус           300.00 
Лариса Тепла          2000.00 
     (в пам’ять дорогої мами Марії Теплої – 1р.) 
Володимир і Люба Оленич      1000.00 
Ірина Надія Кудла          200.00 
Оленка Сиротинська         100.00 
Данута Вархоль           500.00 
Андрій і Марія Ґеник-Березовські     300.00 
Катерина Воловець          200.00 
Андрій і Рома Мисаковець        500.00 
Дарія Ковалик і Юлія Метелиця      250.00 
            (в пам’ять Володимира Метелиця) 
Надя Борис            300.00 
Роман і Леся Грицишин          500.00 
Юрій і Галина Пилипець        500.00 
Анонімно             100.00 
Ірина Калинюк           750.00 
Маркіян Сілецький          500.00 
Роман Король            200.00 
Марія Біланюк          5000.00 
Павло Ткач             300.00 
Андрій і Катерина Дзюбак      5000.00 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь   2000.00 
Оксана Барчинська Уелс        250.00 
Слава Мисаковець          200.00 
 

      
           А Є       †           Е    
    
    10   І     6:00 веч.    бл. п.  Олексу Царинника (1р.) 
    30   І     8:00 ранку    бл. п. Марію Реплянську 
    30   І     6:00 веч.    бл. п. Кир Корнилія 
                               
 
 
 
 
 
 
 

овідомляємо, 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.   

ЕД  ВЕ І  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. 

 
 

mailto:nykola@vesnivka.com


Споглядаючи новонародженого Спасителя в бідному 
вертепі, у яслах на сіні, ми відчуваємо, наскільки Божа 
мудрість перевершує мудрість людську. У світлі 
різдвяної зорі сила, слава і багатство, що походять від 
людини, виглядають порожніми, минущими та 
малозначущими. Христос, Син Божий, задля нас став 
убогим і немічним, відмовився від небесної слави, щоб 
народитися як останній серед людей – нужденним, що 
немає де голови приклонити, як співає наша колядка: 
«…не в царськім палаті, а поміж бидляти...» Він задля 
нас «стає бідним, бувши багатим, щоб ми Його 
вбожеством розбагатіли» (пор. 2 Кор. 8, 9). Приймаючи 
людську нужду і неміч на себе, Син Божий підносить 
убогу людину до Господньої величі. 
У Різдві немов відбувається обмін дарами: Бог сходить із 
неба на землю, щоб людина вийшла на небо; Син 
Божий стає вбогим, щоб збагатити людину 

Примітно, що саме вбогі пастушки в околицях Вифлеєма 
стали першими адресатами цієї спасенної благовісті, яку 
і нам сьогодні сповіщає ангел Господній: «"І ось вам 
знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах". 
І вмить пристала до ангела велика сила небесного 
війська, що хвалила Бога й промовляла: "Слава на 
висотах Богу й на землі мир людям його вподобання"» 

(Лк. 2, 12-13). У Різдві немов відбувається обмін 
дарами: Бог сходить із неба на землю, щоб людина 
вийшла на небо; Син Божий стає вбогим, щоб збагатити 
людину. 
Коли нині живемо у світі, де жадоба матеріального 
збагачення нерідко переростає, за словами Святішого 
Отця Франциска, у «нове ідолопоклонство грошам», а в 
«економіці проявляється великий брак уваги до 
людини, що зводить людську істоту лише до однієї з її 
потреб – споживання» (Радість Євангелія, 55), ангел 
Різдва скеровує своє послання саме до вбогих і 
закликає їх, а заразом і нас прославити Бога, в якому 
вміщене справжнє і вічне багатство людини. Будучи 
з’єднаними з Христом, «в якому сховані усі скарби 
мудрості і знання» (Кол. 2, 3), християни постають 
перед світом «як бідні, які багатьох збагачують; як ті, 
що нічого не мають, а все посідають!» (пор. 2 Кор. 6, 
10). І ось у Різдві те багатство – життя з Богом і в Бозі – 
приходить до нас і стає джерелом нашої радості і надії, 
якими ми обдаровуємо одне одного. 
Нинішні «скоробагатьки» в Україні переважно є бідніші 
– і духовно, і культурно – за жебраків 

Попри злидні і випробування сьогодення, маємо 
визнати, що насправді існують різні види бідності – 
духовна, культурна, освітня, цивілізаційна і аж тоді – 
матеріальна. Убозтво сучасного світу частіше має не 
матеріальний, а духовний характер. Нинішні 
«скоробагатьки» в Україні переважно є бідніші – і 
духовно, і культурно – за жебраків. І ця духовна 
убогість, тобто віддаленість сильних цього світу від 
Бога, нерідко спричиняє соціальну несправедливість, 
згубне використання влади, корупцію та зловживання 
ресурсами, даними для загального блага. 
У такій ситуації не достатньо, щоб багачі призначили 
частину крихт зі свого стола як певну допомогу убогим. 
Потрібна переміна людського серця, яке допустило б до 
себе Боже світло і Божу благодать. Бо хто вважає себе 
рятівником бідних, а не несе Бога - той пропонує 
порожні ідеології, які лише використовують злидні  
 
 
 

людини з політичною метою і, насправді, не здатні їх 
усунути. За таких обставин бідні ставатимуть ще 
біднішими, а багаті далі наживатимуться. Лише той, хто 
стане багатим Богом, зможе преобразити власне життя 
та сприяти побудові справедливого суспільства, у 
центрі якого стоятиме людина, а не прибуток; загальне 
добро, а не егоїстичні інтереси окремих груп чи кланів. 
У Різдві Христос нас усіх робить багатими, насичує і 
підносить з усіх видів бідності, бо Він народжується у 
Вифлеємі для того, щоб кожну людину зробити своїм 
братом чи своєю сестрою – дитиною Божою, учасником 
вічних Божих благ. Ось чому Різдво – свято 
загальнолюдської солідарності, коли особа не багата, 
позбавлена «золота-дарів» цього світу, збагачує 
багатьох своїх ближніх «ціннішим даром» – «вірою 
серця і щирою любов’ю», як про це співаємо в наших 
колядках.  
Похиляймося над Христом, присутнім у наших 
нужденних братах і сестрах, даючи їм відчути близькість 
Бога 

Дорогі в Христі! Щоб гідно святкувати Різдво, ділімося з 
убогими – всякого виду бідності – тим багатством, яке 
ми, віруючі люди, посідаємо, насамперед духовними 
дарами, а відтак і матеріальними благами. Нехай 
прадідівська коляда, яка вітає Царя в бідному вертепі, 
буде для нас Божим заповітом наближатися до вбогих і 
збагачувати їх скарбами нашої святої віри. Похиляймося 
над Христом, присутнім у наших нужденних братах і 
сестрах, даючи їм відчути близькість Бога, який огортає 
кожного своїм безмежним милосердям і своєю 
безумовною любов’ю. Завітаймо з колядою до наших 
воїнів у місцях їхнього перебування – чи то в домівках, 
до яких вони повернулися після виконали святого 
обов’язку захисту Батьківщини, чи у військових 
частинах, чи на фронті. Навідаймося до постраждалих 
від бойових дій, приймімо до свого серця біль убогого та 
потребуючого – так ми приймемо Христа із Пресвятою 
родиною, збагатимо наш дім, родину та суспільство 
невичерпними Божими скарбами, «яких ані міль не 
точить, ані злодії не викрадають» (Мт. 6, 19-20). До 
цього кличе нас свята Церква, коли співає: 
«Приготуймося нині духом і поспішімось зустрінути 
чистими очима і добрими ділами Того, хто своїм 
чудесним народженням схотів прийти до своїх. Він 
народжується у Вифлеємі, щоб нас, позбавлених 
райського життя, зі свого милосердя, знову до нього 
ввести» (Стихира з Вечірні Неділі перед Різдвом). 
Дорогі браття і сестри, зі щирого серця бажаю кожному 
з вас, від наймолодшого до найстаршого, від 
найбагатшого на Божі дари до найбіднішого, в Україні і 
на поселеннях, справжньої радості дітей Божих, смачної 
куті, веселих свят Різдва Христового та щасливого, 
мирного і благословенного нового року! 
 
Христос рождається! Славімо Його! 
† СВЯТОСЛАВ 
Дано в Києві,  при Патріаршому соборі 
Воскресіння Христовогв день Святих 
преподобномученика Стефана Нового та мученика 
Іринарха, 11 грудня 2017 року Божого. 
 

 

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 
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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 

 

 


	РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА

