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◊ Неділя 30-тa по Зісланні Св.Духа. Глас 5. ◊

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

Ап. Koл. 3, 12 – 16.
Єв. Лк. 18, 18 - 27.

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

Глава УГКЦ про підсумки 2018 року: «Цей рік показав,
що українці навчилися перемагати»
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви
Блаженніший Святослав в інтерактивній програмі
«Живого ТБ» підбив підсумки 2018 року, що минає.

www.saintnicholas.ca

сумом констатую, що віддали своє життя за нашу свободу і
незалежність понад сто наших солдатів і воїнів. Близько
поранень»,

–

сказав

tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428

змагалася за те, щоб гідно оборонити свою незалежність. «Із

зазнали

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

оffice@saintnicholas.ca

Предстоятель відзначив, що у 2018 році Українська Держава

восьмиста

23 грудня 2018 р.

Блаженніший

Святослав.Архиєрей нагадав, що 25 листопада відбулася
агресія Російської Федерації щодо наших моряків. «Ми
сьогодні особливо вболіваємо за долю наших хлопців, які
потрапили в полон. Ми закликали вірних і духовенство до
окремої посиленої молитви за Україну. Бо в декотрих
областях України ми живемо у воєнному стані. Про це треба
пам'ятати», – наголосив Глава Церкви.

Парафіяльна Канцелярія
Години праці:
Понеділок – П'ятниця
9:00-1:00 і 2:00-4:00

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Наступна неділя
Ап. Кол. 3, 4-11 Єв. Лук. 14, 16-24.

6:30 – Утреня – о. Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – о. O. Kaчур
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук
11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай
6:00в. – Св. Літургія – о. О. Лящук

Водночас Блаженніший Святослав із жалем відзначив, що

Свята

українці очікували більш серйозних кроків нашої держави і
влади в боротьбі з корупцією. Ми вітали створення цього
антикорупційного суду. Але, на жаль, серйозних зрушень у
цьому

напрямку

не

відбулося.

«Дуже

драматичною,

–

вважає Предстоятель УГКЦ, – стає сьогодні масова еміграція
людей з України. Це теж одна з тематик, на яку наша Церква
звертає велику увагу, розуміючи, як непросто творити гідні
обставини та умови, щоб люди могли лишатися у своїй країні
і тут працювати. Але також ми намагалися зрозуміти, яким
чином супроводжувати наших людей, зокрема молодь, у
нових країнах, де вони починають осідати»……….

8:00р. – Св. Літургія
10:00р.– Св. Літургія
6:00в. - Св. Літургія
6:00

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо, у церковній залі можна вирівняти
членські внески ($40.), відібрати конверти на
2019 р. і при цій нагоді відібрати напис на шибу
(жовтого кольору) – це дозвіл на паркування на
парафіяльній площі і на вулицях біля парафії. Написи
будуть видаватися тільки членам нашої парохії.

o. Василя Брони (духовника, поета, співака,
музиканта, виконавця всесвітньої відомої пісні
“Maмина Молитва”), і виступи церковного хору
церкви свв. Петра і Павла, музичного камерного
ансамблю і солістів. Після концерту кава і солодке у
Arthur Steed Hall. Kвитки: $25. перед концертом 416419-8278,
416-233-9700,
$30.
при
дверях.
Підтримаймо нашого гостя з України численною
участю!!

НАСТУПНОЇ НЕДІЛІ ПРОСИМО
ВІДІБРАТИ СОБІ ПРОСФОРУ НА СВЯТ
ВЕЧІР !
РІЗДВЯНИЙ ВІСНИК ВЖЕ ЗНАХОДИТЬСЯ У ПРИТВОРІ

РАДІЮТЬ
НЕБО
І
ЗЕМЛЯ!
Капеля
Бандуристів Канади та Ансамбль Бандуристок
Північної Америки запрошують всіх на СПІЛЬНИЙ
РІЗДВ’ЯНИЙ КОНЦЕРТ в неділю 30-го грудня 2018 о
год. 3:00 поп. в Toronto Centre for the Arts, 5040
Yonge St. Квитки у відділах Укр. Кред. Спілки або в
касі (Box Office) і особисто, тел: 416-250-3708, або
онлайн:
tocentre.com/events/heaven-earth-rejoice.

ЛУКЖК відділ св. о. Миколая запрошує
всіх на Щедрий Вечір в п’ятницю 18-го січня
2019, o год. 6:00 веч. Квитки можна придбати при
недільній каві і в канцелярії. (416-504-4774). Вступ
$30, Молодь (7-12) $15, Діти до 6 р. безплатно.

Церковний
хор
храму
iм.
св.
о. Миколая Чудотворця ласкаво просить усiх
парафiян та гостей на 13-тий рiчний концерт
урочистого
вiдспiвування
коляд.
Концерт
вiдбудеться в суботу, 26-го сiчня 2019 р. пiсля
Вечiрної
Служби
(яка
скiнчиться
приблизно
о год. 6:45). Задум дириґентки, Жанни Зiнченко,
став рiчною традицiєю, i хористам дуже приємно в
рiздвяному часi зiйтися в родинному колi нашої
парафiї. Рiвночасно, користаємо з нагоди допомогти
дiтям в Українi . При кавi присутнi зможуть зложити
пожертви на “Джерело” — регабiлiтацiйний центр у
Львовi.

Катехетична
наука
для
батьків
i
зацікавлених відбувається кожної п’ятниці
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків,
516 The Kingsway. Всіх запрошуємо!

Ліґа Українських Католицьких Жінок,
відділ св. о. Миколая висловлює велике спасибі
всім членкиням і добровольцям, які причинилися
до успіху нашого базару. Заохочуємо до дальшої
співпраці.
Запросіть колядників до хати!
12 та 13 січня група парафіян-колядників буде
відвідувати з колядою домівки наших парафіян. Для
того, щоб колядники вступили й до вашої хати,
просимо зголошуватися до 10 січня до Зоряна та Юлі
Стех (647- 978- 2181 або 416 -731 - 4501). Прибуток
з коляди призначений на потреби та розвиток
храму.
Лицарі Колюмба ім. Слуги Божого Андрея
Шептицького запрошують на Традиційний Свят
Вечір 6-го січня о год. 6:00 веч. у залі церкви св.
Димитрія 135 La Rose Ave. Квитки:$45. i $35., діти до
6 років безплатно.
Просимо звертатися до Івана Ґули за чис. тел.
416-259-8932.
Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор
запрошують на Різдвяний Концерт в неділю,13
січня 2019 р. в 3:00 поп. в Islington United Church, 25
Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. West). На
концерті виступлять: музичний колектив Гомерляс і
хор Прометей. Після концерту: прийняття (кава і
солодке). Вступ при дверях або можна дзвонити
на числа тел: 416-763-2197 або 416-246-9880 або
глянути на елекронну пошту
nykola@vesnivka.com.
Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під
мист. кер. маестра Ігоря Магеги запрошують
українську громаду на РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ в
неділю 13 січня 2019 о год. 3:30 поп. у Humber

Valley United Church, 76 Anglesey Blvd. (Islington &
Anglesey). Святочна мистецька програма включає
виступ гостя з Тернопільської обл. України

ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!

в пам’ять Іванни Лобай
Марія Уляна Смеречинська
100
Володимир і Люба Оленич
100.
о. Александер і доб. Олена Лящук
100.
Татяна Рудзик
100.
Христина Цурковська
100.
Мирося Щепанська
150.
Павло і Ірина Чумак
500.
Богдан і Христина Колос
100.
(в пам’ять Романа Ковалика)
Богдан і Христина Колос
100.
(в пам’ять Володимира Метелиці)
Юрко Мусій і Віра Гомонко
250.
Ганя Сенів
400.
(в пам’ять Йосефіни Сенів)
Пожертви на Ремонт Огрівання
Роман Кулик
1000.
24
26
26
26
27

ПО М И Н А Є М О

ХІІ
ХІІ
ХІІ
ХІІ
ХІІ

29 ХІІ
2 І

8:00
9:00
1:00
5:00
9:00

ранку
ранку
поп.
поп.
ранку

5:00 поп.
10:00 ранку

†

П О М Е Р Л ИХ

бл. п. Василя і Анну Зінь
бл. п. Романа Голода
бл. п. Ірену Мороз (40д.)
за померших в родині Шевців
бл. п. Василя Турчмановича і
Марію Чорномас
бл. п. Наталку Швець (1р.)
бл. п. Михайла (5р.) і
Марію (6р.) Некируй

Слова в різних куточках нашої країни. Тобто ця
(Закінчення)
Загалом Глава Церкви оцінив прогрес у державі на
трійку з плюсом. «Хоча є надія. Цей рік показав,
що українці навчилися перемагати. Навчилися
розпочинати певні справи і доводити їх до кінця»,
–
вважає
Блаженніший
Святослав.Водночас
Предстоятель зауважив, що наша Церква цього
року пережила дуже бурхливий розвиток. Ми
посвятили багато храмів у Центральній, Південній,
Східній Україні. Відбувається, за його словами,
позитивний динамізм мирянської активності в
нашій Церкві.
Департамент інформації УГКЦ

тематика об’єднала різні верстви населення та

2018 рік був молодіжним роком, коли вся
Вселенська Церква намагалася послухати
молодь", — Блаженніший Святослав про
підсумки року

Євангеліє є найстаршим рукописним Євангелієм

Тисячотридцятиріччя Хрещення Русі-України, Рік
Божого Слова, Папський Синод на тему молоді та
Об’єднавчий Собор — ці події надзвичайно
сколихнули українців та демонструють, що 2018
рік був вкрай важливим для церковного та
суспільного життя.

Синод на тему “Покликання і місія молоді в

На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ у середу,
19

грудня,

у

прямому

ефірі

інтерактивної

програми “Відкрита Церква”, під час якої він
окреслив підсумки року, що минає.“Це рік був
надзвичайно інтенсивний та насичений багатьма
гарними, добрими й плідними подіями. Передусім
цього

року

Володимира

спадкоємці
святкували

хрещення

1030-річчя

князя

Хрещення

Русі-України. Це була тема багатотисячних прощ,
різного роду зустрічей, конференцій. Це була
нагода для спілкування християн України з матір’ю
Церкви — Церквою Константинополя, яка зробила
важливий крок для України, зокрема кілька днів
тому. І цей рік, де-факто, завершився цікавою
подією

—

Об’єднавчим

Собором

православної

сторони Київського християнства”, — зазначив на
початку програми Предстоятель.А згодом додав:
“Друга тема цього року — ВРЦіРО оголосила цей
рік

Роком

Божого

Слова.

Українське

біблійне

товариство було оргкомітетом, яке допомогло нам
пережити Рік Божого Слова, особливо відчути
духовне, культурне, історичне багатство, а також
слухання Божого Слова, історії Київської Церкви”.
Глава УГКЦ згадує, як на Софіївському майдані
відбувся марафон безперервного читання Божого
Слова, відтак сталася акція переписування Божого
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

представників різних Церков України.“У контексті
року Божого Слова нам вдалося презентувати для
українського

контексту

факсимільне

видання

Галицького Євангелія, яке було написане у Галичі
1144 року. Галицьке Євангеліє допомогло нам
відкрити нашу тисячолітню культуру слухання,
переписування, читання Божого Слова, а відтак
зрозуміти, наскільки глибоким є києво-галицьке
коріння Київського християнства, бо Галицьке
Київської Церкви ще домонгольської доби”, —
підкреслив

духовний

лідер

греко-католиків.

Блаженніший Святослав згадав і про Папський
сучасному

світі”.

“Безперечно,

2018

рік

був

молодіжним роком, коли вся Вселенська Церква
намагалася

послухати

молодь,

зрозуміти

її

потреби. Уявіть собі, чи була десь у світі якась
структура, яка б на весь місяць відклала всі свої
справи й намагалася слухати, розмовляти та бути
уважною

до

проблем

сучасної

молоді?

А

це

сталося в лоні Католицької Церкви. Таким чином в
Україні, зокрема разом між РКЦ і УГКЦ, відбулися
різні

зустрічі

з

молодіжними

душпастирями,

організаціями, спільнотами для того, щоб наша
молодь відчула, що вона є невід’ємною частиною
своєї Церкви”, — наголосив Глава УГКЦ.Крім того,
архиєрей розповів про ІІІ Всеукраїнський з’їзд
мирян у Києві. За його словами, завдяки З’їзду
стало зрозуміло, що наша Церква є молодою і
динамічною, що вона не просто згадує події 1030річної давнини, а живе тими цінностями та несе їх
у майбутнє. Ще однією важливою подією 2018
року

було

святкування

сторіччя

відновлення

української державності. З цієї нагоди єпископи
Києво-Галицького

Верховного

Архиєпископства

УГКЦ видали окреме послання, у якому закликали
вірних

Церкви

та

усіх

людей

доброї

волі

“приєднатися до подячних молитов Господеві, за
ласкою

якого

була

відновлена

i

збережена

державність нашого народу, хоча світові потуги не
раз перекреслювали та ставили її під сумнів,
бажаючи приректи нашу незалежну державу на
забуття і небуття”.

Департ. інформації УГКЦ

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978

Я

Stephen Werbowyj LL.M
Barrister / Mediator
Mediation of Estate Disputes

416-233-9461

1199 The Queensway, Toronto

416-839-4179
416-259-8533

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

LYNETT
ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

FUNERAL HOME

Free estimate Best Price Best quality Proudly Serving Catholic Families since 1914
3299 Dundas Street West
(1 Block East of Runnymede)
416-767-1176

647-407-4826

Paul Chumak, J.D., Q.C.
Barrister-at-Law
Кримінальне правo
Порушення правил їзди

Criminal Law
Driving Offences

2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto
(at Rnnymede)
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524

