
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 

  
«Християнин любить навіть ворога», — Глава 

УГКЦ про відмінність чистої любові від 
пожадливої 

 
Господь любить нас чистою, щирою і безкорисливою 
любов’ю, тобто Всевишній зовсім не очікує від нас 
взаємності. Адже Бог любить нас не через наші добрі 
вчинки чи наші заслуги, оскільки Він полюбив наc ще 
перед тим, як ми могли бути добрими. Зокрема саме 
через таку світлу любов Господь віддав за нас своє 
життя. 
 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час прямого ефіру 
програми «Відкрита Церква» на тему альтруїзму, а також 
пояснив у цьому контексті, чим відрізняється справжня, 
чиста любов від пожадливої. 
Відповідаючи на запитання про різницю між щирою та 
пожадливою любов’ю, Блаженніший Святослав пригадав 
Ісуса Христа на Тайній вечері, коли Господь жертвував себе 
своїм учням, встановлюючи Тайну Євхаристії. 
«Немає більшої любові за ту, хто своє життя віддасть за 
своїх друзів. Варто зауважити, що така сама ідея присутня 
навіть і в молитві за Україну, яку ми так часто співаємо, —
 “Боже великий, єдиний”. У цій молитві є такі слова: “В 
чистій любові до краю Ти нас, Боже, зрости!” Поняття 
“любов” сьогодні спотворене. Ми часто собі уявляємо, що 
любов — це щось таке, що хтось для нас зробив. А це 
егоїзм, тобто любов до себе. Недарма кажуть у народі, що в 
кожного руки згинаються до себе. Це нечиста, пожадлива 
любов, яка вбиває іншого і робить його жертвою задля 
себе!» — наголосив очільник греко-католиків.  (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. Р. Лобай 
 8:00 –   Св. Літургія – o. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00в. – Св. Літургія- о. О. Лящук 
 7:00в. – Вечірня – о. О. Лящук 

 
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. Кор. 6, 12 - 20. 
 Єв. Лк. 15, 11 - 32 . 
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             ОГОЛО ЕННЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¾ Кляси підготовки до Торжественного 

Святого Причастя починатимуться вкоротці. 
Якщо хтось ще не зголосив дітей просимо звернутися 
до п. Зоряна Стеха на  на число телефону 
 647-978-2181 до 16 лютого. 

 
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 Комітет Українок Канади запрошує 

українську громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке 
відбудеться в неділю 18-го лютого 2018 о годині 3:00 
поп. в Пластовому Домі ім. Гуцуляків при вулиці 516 
The Kingsway, Etobicoke. Цьогорічне Свято Героїнь 
присвячується пам’яті Віри Свєнціцької, 
мистецтвознавця, довголітнього працівника 
Національного музею у Львові, яка була засуджена і 
заслана до Сибіру за патріотичну активність. У 
програмі візьме участь український драматичний 
театр “Заграва“. Вступ дорослі $20.00, шкільна 
молодь і студенти  $10.00. 
 

¾ З табору ДП до Канади: Святкування 70 
ліття 3-ої Xвилі Української Іміґрації до Канади 
відбудеться в неділю 25 лютого 2018 р.  
о год 2:00 поп. в приміщенні УНО, 145 Evans Ave.  
В програмі виставка, архівні фото,  документальний 
фільм;  доповідач проф. Любомир Луцюк. Вступ: 
10.00 

 
¾ Bishop Velychkovsky Pilgrimage to 

Ukraine – a spiritual journey following a martyr’s 
lifе July 8-29 2018.  Просимо зацікавлених 
звертатися на чис. тел. 1-204-338-7321 (о. Іван 
Сіянчук, Mary Jane Kalenchuk) або на адресу 
info@bvmartyrshrine.com. 
  

 

            Ж Е Р Т В О Д А В І  
  Складаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.       Нехай Предобрий Господь                       
благословить і винагородить! 
 Христина Вінтоняк           200.00 
    (в пам’ять батьків Люби 29р. і Дмитра -50р.) 
 
          Пожертви на ремонт огрівання 
Станіслав і Марія Купибіда     500.00 
Марія Колос          500.00 
Павло і Марія Турко        702.00 
Оля Гуль           100.00 
Ярослав і Софія Слойко      140.00 
Петро і Анна Пастушок       500.00 
Христина Вінтоняк        100.00 
Соня Соломон          500.00 
Стефан Пісоцький        100.00 
Мирон і Олена Дилинські      240.00 
Alexandrina Ionescu             1000.00 
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И  
7   ІІ   9:00 ранку            бл. п. Теклю Соломон 
8   ІІ   8:00 ранку            бл. п. Марію і Григорія 
                                                 Реплянських 
10 ІІ   8:00 ранку            бл. п. Андрія і Анну 
                                                         Борис 
10 ІІ   9:00  ранку           бл. п. Богданну і Івана 
                                                            Стефанюк 
13 ІІ   9:00 ранку            бл. п. Теклю Соломон 
14 ІІ   9:00 ранку            бл. п. Гриця Кузьму 
17 ІІ   9:00 ранку     бл. п. Володимира  
                                                            Метелицю 
   
   В І Н А Я  †  П А М ’ Я Т Ь  

 Упокоїлася у Бозі бл. п. Текля Соломон (86р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. Вічна Їй 
Пам’ять! 
 

Подяка ерковного ору: 

Дириґентка та члени парафiяльного хору складаємо 
щиру подяку Отцевi Пароховi за пiдтримку нашого 
почину влаштовування концертy, як i всiм парафiянам 
та гостям котрi прибули на вiдспiвування коляд, i за 
грiмку пiдтримку при спiвi "Бог Предвiчний." Ми певнi, 
що почули нас усiх основноположник парафiї о. Богдан 
Липський та всi попереднi усопшi та живi парохи та 
служителi храму нашого, ще й сам покровитель його, 
св. о. Миколай Чудотворець. 

Ми особливо i сердечно вдячнi за пожертви на 
харитативну орґанiзацiю “Джерело” - зiбрано $4,500. 
Вiдколи цим способом долучилися до пiдтримки 
Львiвського регабiлiтацiйного центру зiбрано i передано 
добродiйцi п-і Зенi Кушпетi $31,142.00. 

Кiнчаємо оцю коротку подяку  одушевленням нашого 
чину, що надалi закорiнюються та розвиваються новi й 
старi традицiї при нашому храмi, на славу Iсуса Христа, 
Спасителя  душ наших.                        
                           З пошаною, Парафiяльний Хор 

 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
19 лютого. онеділі підчас Великого 
Посту служать Великопосну Вечірню о 
год. 7:00 вечора. Пригадуємо нашим 
парохіянам, щоб  подавати імена померлих до 
пом'яників на Парастас-Сорокоусти,  який 
почнеться  служити в п’ятницю 23 лютого. 
 Пригадуємо нашим парохіянам не 
замовляти Божественні Літургії св. Йоана 
Золотоустого в середу і п'ятницю в часі 
посту, з огляду на те, що в тих днях, згідно з 
нашим Східним  обрядом, служать Літургію 
Ранішeoсвячених  Дарів  о год. 6:00 вечора. В 
п’ятницю також служать Парастас-Сорокоусти. 

 

mailto:nykola@vesnivka.com


  За словами Предстоятеля, християнин любить 
навіть ворога, бо відчуває, що Бог його так 
полюбив і так йому багато дав, що він просто не 
має права не поділитися цим з іншими. Навіть 
більше, коли ми ділимося з іншими, то ці Божі 
скарби помножуються. Однак, коли ми їх 
затримаємо тільки для себе, то погубимо. 
«Чиста любов — це любов, яка кличе нас до 
жертовності задля іншого: я жертвую собою задля 
іншого, а не іншим задля себе. На мою думку, усім 
нам потрібно вчитися чистої любові. Ми повинні її 
черпати. Ми можемо любити чистою любов’ю, 
коли пізнаємо та переживемо її на власному 
досвіді любов Бога до нас!» — наостанок 
підсумував Блаженніший Святослав. 
                                    Департамент інформації УГКЦ 
 

Глава УГКЦ до студентів: «Коляда – 
справжній народний катехизм, який 

висловлює глибокі таїнства простими, 
але чудовими словами» 

 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав 1 лютого взяв 
участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі 
«Студентська коляда», який щороку відбувається 
в Київському кооперативному інституті бізнесу і 
права. 
 
Предстоятель УГКЦ насамперед подякував 
студентам за те, що вони плекають, за його 
словами, один із найбільших скарбів 
християнської культури нашого народу – 
українську коляду. «Коляда – це щось таке, що 
всіх нас єднає. Нам сьогодні доводиться шукати, 
що нас об'єднує, що об'єднує різні частини 
України, навіть що об'єднує різні християнські 
конфесії. І безперечно, це коляда. Інколи ми одне 
одного не розуміємо і не можемо разом молитися, 
але ми можемо разом колядувати», – сказав 
Блаженніший Святослав.Навіть більше, вважає 
Глава Церкви, сьогоднішнє свято показує, що 
українська колядка своєю культурою, глибиною 
виходить за межі України. «Щиро вітаю наших 
гостей із Білорусі, із Гомеля. Ми очікуємо, що до 
нас долучатимуться гості і з інших країн. І цей 
студентський фестиваль, який ми називаємо 
всеукраїнським, невпинно рухається до того, аби  
бути міжнародним», – припустив Предстоятель. 
Архиєрей відзначив те, що християнська  
 
 

скарбниця коляди плекається саме нашим 
студентством. Бо ж в Україні передусім колядують 
молоді люди. «Напередодні Різдва, – розповів 
Блаженніший Святослав, – я був здивований 
статистикою. На одному з телеканалів було 
опитування: чи ви колядуватимете цього року на 
Різдво? П'ятдесят два відсотки респондентів 
відповіли «так». А ведучий програми відзначив, 
що, порівняно з минулим роком, цей відсоток зріс 
на десять. За це ми вдячні передусім українській 
молоді. Тому хочу вас привітати, що ви, 
українська молоде, вчите Україну колядувати і 
поширюєте своїм мистецтвом, своїм завзяттям, 
своєю красою колядку в нашому народі». 
Також Глава Церкви подякував, що, відкриваючи 
цей фестиваль, студенти згадали блаженнішого 
Любомира. «Властиво, він був батьком цього 
фестивалю. Блаженніший Любомир завжди 
особливо ставився до молоді, зокрема до 
студентів. Пригадую, як в Оперному театрі в Києві 
святкували його 75-ліття, з президентом, з іншими 
поважними людьми. Він зі сцени сказав такі 
слова: «Знаєте, я вже старший чоловік, тому маю 
право бути диваком: я б хотів свій день 
народження святкувати не з вами, а з молоддю. Те 
саме він повторив, коли ми святкували його 80-
ліття. Продовжувати ці фестивалі – це найкращий 
спосіб, як ми можемо виявити вдячність 
Блаженнішому Любомирові», – вважає Глава 
Церкви.«І дай Боже, аби ці всеукраїнські чи 
міжнародні фестивалі української коляди, 
можливо, були названі іменем блаженнішого 
Любомира», – побажав Предстоятель, а у 
відповідь пролунали оплески.Насамкінець 
Блаженніший Святослав додав, що коли сьогодні 
ми часом відчуваємо, що Різдво може 
перетворитися на свято без Бога, коли свято 
народження Христа часом перетворюється на 
святкування без новонародженого, саме колядка 
навчить сучасну українську молодь змісту цього 
свята.«Коляда – це є справжній народний 
катехизм, який висловлює глибокі таїнства Божого 
промислу простими, звичайними, але такими 
чудовими словами. Тому колядуйте!» – закликав 
Глава УГКЦ.                   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 

 



 
Я  

 

 

 

 

 

 
 

  
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 
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