
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 

   

«Ми не маємо будувати стіни на межі з 
окупованим Донбасом, але будувати мости», 

– Глава УГКЦ до Ігоря Козловського 
Коли ми чуємо заклики про відділення окупованих 
територій, про недоцільність стількох жертв, то наша 
відповідь на це: ми не маємо будувати стіни на межі з 
окупованим Донбасом, але будувати мости. 
 
Таке переконання висловив Блаженніший Святослав, Отець і 
Глава УГКЦ, під час зустрічі з українським вченим-
релігієзнавцем Ігорем Козловським, якого було звільнено з 
полону так званої ДНР напередодні Нового року. Зустріч 
відбулася 12 січня у резиденції Глави УГКЦ у Києві. Пан 
Козловський прийшов, щоб особисто подякувати 
Блаженнішому Святославу за усю підтримку, яку він 
отримував під час перебування в ув’язненні, а також за усі 
зусилля задля його звільнення. 
Див. також: «Я відчуваю, що Господь вас зберіг задля якоїсь 
особливої місії», – Блаженніший Святослав до Ігоря 
Козловського«У підвалах я розповідав про вас, про Церкву. 
Все це впливало на зміну свідомості моїх слухачів. Зі мною в 
ув’язнені перебували і кримінальні злочинці, і колишні 
бойовики так званої ДНР. Проте, вони мали багато запитань, 
адже переживали багато духовних проблем», – розповів п. 
Козловський. 
При цьому він зазначив, що ми будемо мати проблему з 
місцевим населенням, адже за роки окупації через постійну 
пропаганду відбулася зміна свідомості. «Нам потрібно 
повертати не тільки територію нашої країни, але й територію 
людських сердець», – сказав релігієзнавець.   (ст2.) 

 

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. O. Kaчур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
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 поп.  
                    
                Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р.–  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Кол. 2, 8 – 12. 
 Єв. Лк.2, 20 – 21, 40 - 52 . 
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             Я 

 
етвер, 18 січня - авечір'я огоявлення – арські 

аси о год. 7:30 ранку, о год.  9:30 ранку 
ечірня з ожественною ітургією св. асилія 
еликого ( елике одосвяття), о год. 5:00  поп.  
елике  овечер’я  . 

’ятниця 19 січня  - вято огоявлення осподнє- 
треня о год. 6:40 ранку,  ожественні ітургії  

о год. 8:00 i 9:30 ранку ( елике одосвяття) і 6:00 
вечора. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
¾ ирші ходини . 

 Повідомляємо, що наступні сходини ЛУКЖК 
відбудуться в неділю, 28 січня 2018. Свята Літургія 
о 9:30 ранку, а опісля сходини в парохіяльному 
будинку. Нагода вирівняти членську вкладку за 2017 
і 2018 рр. Просимо участь членкинь і гостям 
прихильницям раді! 

 
¾ ор еснівка і оловічий амерний ор 

запрошують  на іздвяний онцерт сьогодні о год. 
3:00 поп. в Islington United Church, 25 Burnhamthorpe 
Road (north of Dundas St. West).  На концерті 
виступлять: оловічий америй ор ударик зі 

ьвова, сопранo аталя aтюшева і баритон 
авло ондера.  Ведуча: ада аревич.  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 ерковний хор храму iм. св. о. иколая 
удотворця ласкаво запрошує усiх парафiян та 

гостей на 12-тuй рiчний концерт урочистого 
вiдспiвування коляд. Концерт вiдбудеться в неділю, 
28-ого сiчня 2018 р. о 2:00 поп..  При каві у 
церковній залі присутні зможуть  зложити пожертву 
на “ жерело” — реабiлiтацiйний центр у ьвовi.   
Задум дириґентки, Жанни Зiнченко, став рiчною 
традицiєю.  Хористам дуже приємно в рiздвяному часi 
зiйтися в родинному колi нашої парафiї. До зустрічі! 

 
¾ країнські олодіжні нсамблі (хори 

"Oріон", " евада", оркестра " ванґард") , 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. 

 
            І  

  кладаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.       ехай редобрий осподь                       
благословить і винагородить! 
Mирон і Люба Лесів                                      100.00 
Андрій Дзюбак           100.00 
Орест Джулинський         100.00 
Катерина Климців          100.00 
Марта Остапович          100.00 
Ярослав і Наталія Юрах        100.00 
Станіслав і Марія Купибіда       100.00 
Петро Вовк            100.00 
Оксана Ладвиґ           200.00 
       
           ожертви на ремонт огрівання 
Роман Харак           200.00 
Борис і Анна Копистянські         1000.00 
Василь і Рома Жила         500.00 
Богдан і Христина Колос       200.00 
Роман і Патриція Маланчій       300.00 
Андрій Полянський і Анна Дувалко    500.00 
Катерина Воловець           1000.00 
Ольга Садова           100.00 
д-р Олег і Анна Антонишин        1000.00 
Андрій і Лідія Лебедь          1000.00 
Павло і Оксана Комарницькі      250.00 
Андрій і Люба Байса             400.00 
Микола Роїк           260.00 
Александер і Наталія Колос      500.00 
Анонімно            100.00 
Марія Світа            300.00 
Йосиф і Анастазія Шостак       150.00 
Михайло і Александра Яців-Жураківські  200.00 
Анна Сухожак             1000.00 
Романна Опалевич         200.00 
 
         Є       †               
17  І  8:00 ранку    бл. п. Ірину Мигаль (5р.) 
20  І  8:00 ранку    бл. п. Дем’яна (8р.) і 
                                    Теодорів (40д.) Торубків 
20  І  9:00 ранку    бл. Михайла Годчака (10р.) 
20  І  10:00 ранку   бл.  п. Володимира 
                                       Метелицю (40д.) 
30  І  8:00 ранку             бл. п. Марію Реплянську 
30  І   6:00 веч.     бл. п. Кир Корнилія 
                      ( акінчення)    
Під час зустрічі обговорили також потребу для 
сучасної України мати проект розвитку. 
«Сьогодні ми, громадяни України, об’єднані як 
ніколи раніше. Але ми об’єднані не задля 
якихось вищих вартостей, чи цілей, а проти 
загарбника. Такий стан не буде тривати 
постійно. Тому нам потрібний проект розвитку 
країни, визначений шлях, яким ми спільно 
мали б йти», – зазначив Блаженніший 
Святослав.У відповідь п. Ігор сказав, що на 
його переконання шлях до деокупації Донбасу 
і повернення Криму лежить через розбудову 
України: «Дайте Україні збагатіти, щоб був 
добробут, впевненість у завтрашньому дні і 
зброя стихне».             Департамент інформації УГКЦ 

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.   

 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. 

 
 вага! вята ітугія на ордан буде 
відправлена о год. 9:30 ранку так як 
зазначено у іздвяному існику.  

mailto:nykola@vesnivka.com


В часи гонінь на Церкву саме сім’я 
врятувала її, тож зараз завданням 

Церкви є врятувати сім’ю!” — Глава УГКЦ 
 
У сучасному світі ми починаємо розуміти, що 
вміння і здатність бути батьком, матір’ю, сином чи 
донькою — терпить велику рану, кризу та біду! На 
жаль, більша частина дітей у світі живе без сім’ї, 
тобто вони не знають, що означає бути сином чи 
донькою. Свого часу, коли ці діти виростуть, то не 
будуть вміти бути ані доброю матір’ю, ані добрим 
батьком. 
 

Таку думку висловив Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав під час своєї проповіді до 
вірних у понеділок, 8 січня, у храмі при монастирі 
сестер Пресвятої родини в Києві. 
Глава Церкви на початку проповіді згадав вчення 
Григорія Богослова, який ще в IV столітті пояснював, 
що ми можемо зрозуміти і пізнати певну Божу й 
людську особу лише в тих стосунках, в яких вона 
перебуває з іншими. 
“Народився від Діви” — це слова, в яких все сказано... 
Загалом Григорій Богослов про Святу Трійцю казав, 
що ми маємо єдиного Бога і віруємо в Нього, бо 
маємо єдиного Бога Отця, а Той, що народився від 
Діви, є Сином Божим! Чому наш Бог є Отець? Тому 
що Він вічно народжує Сина. А чому Той, хто 
народився сьогодні, є другою Божою особою у 
Пресвятій Трійці та зветься Сином Божим? Бо Він має 
Отця. Проте в таїнстві Різдва Син Божий стає ще й 
Сином Марії, тож ми звемо її Богородицею — матір’ю 
Бога, бо вона породила Сина, який взяв на себе 
повноту людського життя”, — розважив над значенням 
основних слів — “народився від Діви” — цього дня 
очільник греко-католиків. 
На думку Блаженнішого Святослава, у 
сьогоднішньому Євангелії Йосиф та Марія 
розкривають зміст добрих батьків і доброго 
батьківства. Адже вони опікуються та охороняють з 
палкою любов’ю новонароджене Дитятко. Їхній 
приклад є особливо актуальним для сучасних батьків 
та дітей. 
“У сучасному світі ми справді вповні не розуміємо, що 
означає бути батьком або матір’ю, а наші діти мають 
ще навчитися, що ж означає бути добрими синами 
або дочками. Саме тому свято Пресвятої родини є  
 
 

таким важливим для дітей, чоловіків та жінок третього 
тисячоліття... Сьогодні Церква має навчити нас тому, 
як нам бути синами та доньками, батьками та 
матерями. Саме Церква тепер має допомогти 
українській родині! Ми часто кажемо, що в часи гонінь 
на Церкву саме сім’я врятувала її, тож зараз 
завданням Церкви є врятувати сім’ю!” — наголосив 
проповідник. 
За словами Предстоятеля, зараз спосіб комунікації 
між людьми стає все більш віртуальним (навіть у 
родині). Тож засоби, можна сказати, штучної 
комунікації здатні робити людські стосунки надто 
вразливими, особливо це позначається на наших 
стосунках з Богом. 
“Ми, як християни, повинні розуміти, що ми є синами й 
доньками не тільки земних батьків, а й нашого 
Небесного Отця! А як з Ним спілкуватися?! На жаль, 
сучасна людина і молодь не вміє молитися, не вміє 
спілкуватися з Богом. Саме тому в таких обставинах 
вразливості міжособових взаємин, такому невмінні 
бути сином, донькою, батьком або матір’ю — сестри 
Згромадження Пресвятої родини є вчительками 
справжніх та глибоких людських стосунків!” — 
зазначив Глава і Отець УГКЦ. 
Він також переконаний, що Згромадження сестер 
Пресвятої родини має особливе покликання, місію та 
завдання в сучасному суспільстві. “Я сьогодні хочу 
привітати сестер Пресвятої родини з їхнім святом!... 
Монастир сестер Згромадження зараз цілком виконує 
це завдання — бути доньками та синами свої батьків 
та Бога, а також навчає цьому й інших... І та правда, 
істина про людину і її стосунки нам відкриваються у 
таїнстві Різдва... Тому нехай наш Спаситель 
допоможе нам бути собою!” — наостанок 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)                                  •        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 

 

 


	«Ми не маємо будувати стіни на межі з окупованим Донбасом, але будувати мости», – Глава УГКЦ до Ігоря Козловського

