
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 

 Глава УГКЦ: «Сьогодні ми бачимо Христа, який 
являється над новою Україною, який бере на 

себе наші сльози, наші страждання» 
 
Історія нашого народу показує, що кожного разу в 
кожному історичному моменті, коли український 
народ потребував переміни, коли ми у нашому серці 
відчуваємо, що так дальше жити не можна, ми 
приходимо до джерела історичного буття, але 
найперше до джерела християнської віри. Про це 
сьогодні сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
проповіді до вірних в Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового на свято Богоявління 19 січня 2018 року. 
 

З Главою Церкви співслужили владика Богдан (Дзюрах), 
Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, та владика Йосиф 
(Мілян), Єпископ-помічник Київської архиєпархії. 
Найперше Предстоятель привітав усіх вірних з цим великим 
святом. «З усього серця вітаю вас з великим святом, святом 
Богоявління Господнього. Святом, яке наповнює нас надією, 
надією на відродження і життя. Показує нам, що Бог є серед 
нас, з нами і в нас», – сказав Блаженніший Святослав. 
За словами проповідника, сьогодні над Йордан приходить 
Христос. У нечисті води Йордану, у найнижчому місці на 
земній кулі, сходить, радше низходить Христос. Те дивне 
Боже низходження наче показує нам, що вічний Господь і 
Бог так низько сходить до людини, як низько вона могла 
впасти… Момент занурення Христа в йорданські води  був 
моментом, коли агнець Божий, чистий і непорочний бере на 
себе гріхи всього людства, всі ті гріхи, які люди лишили в тій 
воді, коли їх виявляли перед Йоаном.   (ст.3) 
 

 

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. О. Лящук 
 8:00 –   Св. Літургія – o. O. 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 поп.  
                    
                Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р.–  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Еф. 4, 7 - 13. 
 Єв. Мт. 4, 12 - 17 . 
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             ОГОЛО ЕННЯ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
¾ ирші Сходини ЛУКЖК. 

 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 иросердечна подяка усім, які 

причинилися до успішного переведення 
едрого Вечора. Дякуємо організаторам, учасникам 

мистецької частини і усім присутнім, які підтримали 
захід ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая! Нехай Предобрий 
Господь благословить діло Ваших рук! 
 

¾ Неділя 21 січня –“Неділя Рожі”: Лицарі 
Колюмба ім. А. ептицького переведуть сьогодні 
збірку у притворі нашої церкви після кожної Св. 
Літургіїі. Просимо підтримати збірку на охорону 
людського життя (проти абортів і евтаназії). 

 
¾ ерковний хор храму iм. св. о. Миколая 

удотворця ласкаво запрошує усiх парафiян та 
гостей на 12-тий 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 
“Джерело” — реабiлiтацiйний центр у Львовi.   
Задум дириґентки, Жанни Зiнченко, став рiчною 
традицiєю.  Хористам дуже приємно в рiздвяному часi 
зiйтися в родинному колi нашої парафiї. До зустрічі! 

 
¾ Українські Молодіжні Ансамблі (хори 

"Oріон", "Левада", 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. 

 
¾ ор Веснівка і оловічий Камерний ор 

запрошують  на Kонцерт в першу річницю смерти 
Зеновія Лавришина в неділю, 4 лютого 2018 р. o 
год. 3:00 поп. в Humber Valley United Church, 76 
Anglesey Boulevard.    Участь беруть:  др. Тарас 
Філенко, Люба Лавришин, Діана Лавришин, Павло 
Фондера, Микола Стадник, Ольга Білейчук, Хор 
“Благовість” при церкві св. Покрови.   
Вступ вільний. Можна скласти пожертви на видання 
музичних творів З. Лавришина. За інформаціями 
звертатися на:  416-763-2197, 416-246-9880 або 
на  nykola@vesnivka.com. 
 

¾ Суспільнa Службa Українців Канади, 
продовжує проект "Жити з гідністю". Доктор 
Ростислав Шемечко буде обговорювати тему 

знущання над старшими людьми.  
Лекції відбудуться: сьогодні в Українській 
Православній церкві св. Димитрія, 24 січня  - у 
будинку Івана Франка, та 31 січня   в 
Українському Домі для Сеньйорів ім. свв. Петра та 
Павла. Для дальшої інформації телефонуйте в 
Суспільну Службу (416) 763-4982 або 
звертайтеся  на адресу toradmin@ucss.info". 

 
¾ Holy Name of Mary College School, 

приватна католицька школа для дівчат 
запрошує на День Відкритих Дверей в суботу 3 
лютого від 10:00 ранку до 2:00 поп. За 
інформаціями звертатися на 905-891-1890 Х103 
або на www.hnmcs.ca. 

 
            Ж Е Р Т В О Д А В І  

  Складаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.       Нехай Предобрий Господь                       
благословить і винагородить! 
Люба Келебай і Wayne Evans                      200.00 
Maрія Шацька          160.00 
Ірина Гарас           100.00 
Володимир і Ольга Семенюк     100.00 
Володимир і Люба Оленич      250.00 
Анна Івасиків  John Shea      100.00 
Mирослава Щепанська       150.00 
Марія Тарнавська         250.00 
Христина Ґула          100.00 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь   100.00 
Люба Осмак          200.00 
Анна Годчак          200.00 
             (в пам’ять Михайла Годчака-10р.) 
Роман і Патриція Маланчій      100.00 
д-р Володимир Сілецький і Слава Івасиків 500.00 
Богдан і Христина Колос       100.00 
Зенон і Соня Поточні        200.00 
Юлія Облак           100.00 
Юрій і Галина Пилипець       100.00 
о. Олег Качур і доб. Марянна      100.00 
Віра Микитин          100.00 
д-р Ігор Таращук         400.00 
Рома Опалевич         100.00 
Марія Крамарчук         100.00 
Романна Стасина         100.00 
 
           Пожертви на ремонт огрівання 
Марта Реплянська        500.00 
Ольга Ковальчук         100.00 
Василь і Марія Домарецькі      500.00 
д-р Володимир і Світляна Медвідські    1000.00 
БУКК, відділ св. о. Миколая       5000.00 
Євген Дранка          200.00 
 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И  
30  І  8:00 ранку             бл. п. Марію Реплянську 
30  І   6:00 веч.     бл. п. Кир Корнилія 
3   ІІ   4:00 поп.              бл. п. Йосифа Теплого 
                                                               (38р.) 
8   ІІ   8:00 ранку           бл. п. Марію і Григорія 
                                                 Реплянських 
14 ІІ   9:00 ранку           бл. п. Гриця Кузьму 
 
 

  В І Н А Я  †  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. Марія Макіщук (92р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. Вічна Їй 
Пам’ять 

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.   

mailto:nykola@vesnivka.com
tel:(416)%20763-4982
mailto:toradmin@ucss.info


«Рука Йоана затремтіла, – розповів Глава УГКЦ, – 
коли побачила Христа. Чому? Бо до того часу він 
хрестив тих, які виявляли свої гріхи, а ось перед 
ним стоїть безгрішний. Приходить Хтось, Хто 
відкриє і об’явить над Йорданом найглибші 
таємниці самого Бога. Замість гріхоявління над 
Йорданом, ми бачимо Богоявління. Чути з неба: це 
Син мій улюблений. А Дух Святий сходить над 
Христом у вигляді голуба. 
«Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи 
світу». «Думаю, ця фраза, яка виявляє нам 
ісповідь віри Йоана в те, кого він охрестив, ким є 
Христос, для нас з вами є сьогодні життєдайною. 
Кожен з нас, мабуть, уже пережив або ще 
переживе момент оновлення, освячення нового 
народження. Цим моментом, коли Господь Бог 
дарує людині нове народження з води і духа, є 
Таїнство святого хрещення. Таїнство, коли людина 
позбувається усіх гріхів, особистих і 
успадкованих. Над її головою розкривається небо. 
Отець каже мені і вам: ти є мій син, моя доня 
улюблена, у тобі моє благовоління, а Дух Святий 
сходить на людину, роблячи її храмом Святого 
Духа», – зазначив проповідник. 
«Сьогодні ми бачимо Христа, – вважає духовний 
лідер греко-католиків, – який являється над 
новою Україною. Христа, який бере на себе гріхи 
України, але разом з ними і бере на себе наші 
сльози, нашу біль, наші страждання. Бере їх на 
себе для того, щоб забрати їх від нас. Натомість 
дарувати нам відчуття, що Бог є з нами і в Бозі ми 
непереможні».За словами проповідника, сьогодні 
над українським Йорданом Христос відкриває нам 
джерело сили і перемоги над злом. «Бо так, як у 
водах Дніпра колись на зорі історії нашого народу 
був переможений диявол і його слуги, так у водах 
Дніпра оновленої України дарується нам перемога 
над сучасними нашими ворогами, над усім тим, що 
спричиняє нам болі й страждання і дає нам 
відчуття, що так далі жити не можна. Сьогодні ми 
можемо пережити початок нового життя», – 
просить замислитися Глава Церкви.«Усі ви, що в 
Христа хрестилися, в Христа зодягнулися», – каже 
нам апостол Павло. «Нехай у цей день Україна 
зодягнеться у Христа. Усі ті, які були охрещені  
 
 
 

благодаттю Святого Духа в ім’я Отця і Сина, і 
Святого Духа нехай відкриють ту силу, яку Бог 
уже вклав у наше нутро. Нехай сьогодні 
окропленням цієї свяченої йорданської води Божа 
сила, Божа благодать і Боже просвічення 
пронизить нашу землю, наші серця, наше 
суспільство так, як вода обмиває усю земну кулю і 
дає усім нам життя», – побажав Блаженніший 
Святослав.Після Літургії Глава Церкви традиційно 
освятив у Дніпрі воду.                     Департ. УГКЦ 

 
Єднаймося в молитві під час ювілейного 

Тижня молитов за єдність християн 
 
50 років тому було розпочато відомий на 
весь християнський світ Тиждень молитов за 
єдність християн. Півстоліття – це, без 
сумніву, важлива дата, яка несе в собі 
мудрість, накопичену роками. Цю гарну 
екуменічну традицію підтримуємо і в Україні, 
виявляючи бажання спільно молитися за 
єдність християнства. 
У неділю, 21 січня 2018 року, 
о 18:00 міжконфесійна молитва відбудеться 
в храмі Святого Василія Великого Української 
Греко-Католицької Церкви за адресою: м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 7 (біля Львівської площі). 
Очолить Молебень Блаженніший Святослав, Глава 
УГКЦ, у співслужінні з єпископами 
та духовенством Римо-Католицької, Православних 
та Протестантських Церков.Під час молитви зі 
словом-проповіддю до усіх присутніх звернеться 
Апостольській нунцій в Україні, Архиєпископ 
Клаудіо Ґуджеротті, який, зважаючи на тему 
цьогорічного Тижня молитов за єдність християн, 
буде розважати над словами величальної пісні, 
записаної у старозавітній Книзі Виходу (15, 1-21) -
 «Твоя правиця, Господи, прославилась у силі». 
Цей клич запропонували християни регіону 
Карибів, бажаючи звернути увагу 
на «справедливу правицю Бога», що допоміг 
місцевому населенню звільнитися з рабства 
та здобути свободу. Ця всесильна Господня рука 
додає сьогодні надії і відваги кожному народові, 
що актуальне для нашої держави та наших 
Церков, які вірять, що «правиця Божа діє у нашій 
землі, сіє зерно свободи, надії та любові»  

Комісія УГКЦ сприяння єдності християн 
 

 
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 

 

 


	Глава УГКЦ: «Сьогодні ми бачимо Христа, який являється над новою Україною, який бере на себе наші сльози, наші страждання»

