
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 

Блаженніший Святослав: “Жива парафія” — основна 
подія нашої Церкви, яка  

визначить наш спосіб життя і душпастирства на багато 
років вперед 

 
Стратегія “Жива парафія” стала загальноцерковним 
рухом УГКЦ. Ба більше, цією чіткою візією цікавляться 
інші Церкви для покращення свого служіння людям. 
Адже Церква повинна бути насамперед живою 
спільною для людей, а не тільки інституцією. 
 
На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший 
Святослав у своєму слові до присутніх під час Всецерковної 
зустрічі координаторів програми “Жива парафія — місце 
зустрічі з живим Христом”, яка нещодавно відбулася у 
Львові.“Зустріч координаторів стратегії “Жива парафія”, які 
зібралися з усього світу в Патріаршому домі, є ключовою 
подією в житті нашої Церкви, яка визначить наш спосіб 
життя і душпастирства на багато років вперед... Тема мого 
виступу отримала назву: “2020, а що далі?”, — зазначив 
Глава Церкви.Він вважає, що процес під назвою “Жива 
парафія” перетворився на загальноцерковний рух. Адже у 
парафіях знають, що така стратегія існує; знають, що 
парафія повинна бути живою. 
“За ці роки я зміг представити нашу стратегію “Жива 
парафія” Папі Венедикту XVI. Коли він побачив нашу  
стратегію, то сказав: “Це якраз те, що я хочу зробити у 
Вселенській Церкві під назвою “Нова Євангелізація”. А коли 
я цю стратегію показав Папі Франциску, він відповів, що це 
є те ж саме, що він називає душпастирським наверненням. 
Тобто ми абсолютно не пасемо задніх. Коли рік тому 
відбулася остання Пленарна зустріч   (ст. 3) 
 

ST. NICHOLAS 
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Toronto, Ontario, M6J 2P4 
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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 
Ап. Кол. 3, 12-16 Єв. Лук. 18, 18-27 
 6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур   
 6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
             

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

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап. Koл. 3, 4 – 11. 
 Єв. Лк. 17, 12 - 19. 

   
 
       
       
    

6   
 

  
 
118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXIX  ч .50          ◊ Неділя 29-Ta  по Зісланні Св .Духа.Св. Глас 4.  ◊             16  грудня 2018  р.                                                                                     
           
 

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



ОГОЛОШЕННЯ 
 

Вівторок 18 грудня навечіря свята св. Миколая, 
архиєп. Мир Ликійських – Вечірня з Литією  
 о год.  6:00 вечора 
Середа 19 грудня – свято св. Миколая, архиєп. 
Мир Ликійських. Утреня о год. 7:00 ранку, 
Божественні Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку і 
6:00 вечора. 
П’ятниця 21 грудня - Навечір'я Свята Зачаття 
Пресвятої Богородиці св. Анною - Вечірня з Литією 
о год. 6:00 вечора. 
Субота 22 грудня - Свято Зачаття Пресвятої 
Богородиці св. Анною. Божественні Літургії о год. 
8:00 i 10:00 ранку і 6:00 вечора. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¾ Катехетична наука для батьків i 

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

¾ Дискусійний Клюб розпочав свою 
діяльність. Слідуюча зустріч буде у вівторок 22 
січня 2019 о год. 10:30 ранку у парохіяльному 
будинку. Запрошуємо парохіян, прихожан і гостей 
до численної участи! 
 
 
¾ 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. 

¾ 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.  
 

¾ 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  
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 416-
419-8278, 416-233-9700, $30. при дверях. 
Підтримаймо нашого гостя з України численною 
участю!! 

¾ 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. 

                                                             
                 Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну подяку   
парохіянам.   Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 

                  в пам’ять Іванни Лобай 
 Леся Яциковська             100 
  
Петро Чередник          100. 
               (в пам’ять Василя Пастушак) 
Рената Дашевич          500. 
Христина Ковальська і Віктор Москалюк    1000. 
Катерина Мудра          500. 
Антонія Бойко           100. 
Наталія Гайдук           300. 
Пластовий Курінь Вовкулаки      410 
             (в пам’ять Зенона Мазуркевича) 
Ігор і Галина Магега         100. 
Марія Бескідна           100. 
Марія Кузан            200. 
Богдан і Анна Карпінські       100. 
Галина Ґодзик           300. 
Леонід і Христина Терпляк       150. 
Марія Качмар           100. 
Христина Д ержко         150. 
Александра Ковалик         100. 
          (в пам’ять Володимира Метелиці) 
Пожертви на Ремонт Огрівання 

  Марія Бескідна          100. 
 
       ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
 17 ХІІ   9:00 ранку    бл. п.  Васия Турчмановича 
                                                      Марію Чорномас 
20 ХІІ    6:00 веч.    за померших в родині 
                              Піцюрів і бл п. Зенона Горечого 
24 ХІІ    8:00 ранку    бл. п. Василя і Анну Зінь 
26 ХІІ    9:00 ранку    бл. п. Романа Голода 
26 ХІІ    1:00 поп.    бл. п. Ірену Мороз (40д.) 
26 ХІІ    5:00 поп.    за померших в родині Шевців 
                        

Храмовий Празник святкуємо сьогодні:  
Архиєрейська Божественна  Літургія 
 о год. 11:30 ранку, празничний обід о год. 1:15 
поп. у церковній залі. Просимо  до  численної 
 участи!  
 

 Повідомляємо, що від цієї неділі 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.   
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                      (Закінчення) 
Конгрегації для Східних Церков, то нашою 
стратегією “Жива парафія” зацікавилися чимало 
Церков. Ця ідея, важлива модель виходить за межі 
нашої Церкви”, — розповів духовний лідер греко-
католиків. 
Ба більше, Предстоятель поділився певними 
думками, гіпотезами щодо того, як би він міг 
відповісти на питання: “А що далі?”. 
“По-перше, за ці 10 років ми справді доклали усі 
наші ресурси та зусилля для того, щоб оживити 
парафію. В центрі нашої уваги була (схема) 
“парафія — священик — люди”. Проте парафія не 
існує як відокремлене, незалежне тіло. Вона є 
невіддільною інтегральною частиною церковної 
спільноти. Постає питання: як саме ця парафія 
відчуває чи живе у сопричасті з іншою парафією в 
одній єпархії; яким чином ця парафія відчуває 
своє сопричастя і єдність зі своїм єпископом? 
Тобто ми бачимо, що тепер є велика небезпека 
фрагментації наших єпархій”, — зауважив 
Блаженніший Святослав.А згодом додав: “По-
друге, командою по впровадженню стратегії 
повинна бути Патріарша курія. Тепер буде 
відбуватися процес передачі повноважень, але в 
цьому  контексті, Патріарша курія повинна 
змінитися. Зараз вона переживає реформу і має 
відповісти на питання: “Якої Патріаршої курії 
тепер потребує наша Церква?”. Якщо йдеться про 
майбутнє, то функцію, яку виконує владика Кен 
Новаківський, буде виконувати адміністратор 
Патріаршої курії”.На думку очільника греко-
католиків, наступний інструмент, який допоможе 
сформулювати стратегію “Живої парафії” — це 
Патріарший Собор, який відбудеться у 2020 році. 
Тема Патріаршого Собору “Єдність Церкви, еміграція і 
глобальний вимір УГКЦ”. А центральною темою 
Синоду Єпископів УГКЦ у 2019 році якраз буде 
присвячена єдності Церкви.Предстоятель у своєму 
слові до присутніх зауважив, що Церква повинна бути 
передусім спільнотою для своїх вірних: “Молодь на 
Папському Синоді влучно зазначила: “Нам не так 
потрібна Церква як інституція, нам потрібна Церква як 
спільнота, яка б нас прийняла і супроводжувала”. 
Спільнота — це щось таке тепле, близьке, особове. А  
інституція — завжди щось абстрактне, безособове. 
Спільнота виникає внаслідок сопричастя. Що нас 
робить спільними? Питання ідентичності є надто 
важливим. Зараз люди ідентифікують себе з тією чи 
іншою парафією і Церквою цілком інакше, ніж це було 
10 років тому. Я пригадую слова владики Петра 
Стасюка, який зазначив: “Що нас ідентифікує як єдину 
Церкву в усьому світі? Вже не мова, навіть не 
національна ідея, а спільна Літургія, яка є виявом 
нашої віри”.“Тож якою ви хочете бачити нашу Церкву у 
2030 році? Які є механізми досягнення стратегії? 
Якими є інструменти для втілення того, якими ми 
разом хочемо бути в майбутньому?..” — наприкінці 
закликає до роздумів Блаженніший Святослав. 
                                                                  Деп. УГКЦ 

Синод Єпископів УГКЦ: «Батьки є 
першими вчителями Божого Слова» 

•  
З таким закликом Синод Єпископів Української 
Греко-Католицької Церкви у своєму Посланні 
«Боже Слово і катехизація» до духовенства, 
монашества та мирян. 
Синод розглянув стан проголошення Слова 
Божого та катехитичного служіння і висловив 
визнання і вдячність священикам, богопосвяченим 
особам, катехитам, батькам – усім, хто щиро 
присвячує себе проголошенню Божого Слова та 
бере участь у навчанні і передаванні святої віри. 
За християнське виховання своїх вірних, 
вважають отці Синоду, відповідає вся Церква, бо, 
як матір, вона дбає про народження до нового 
життя в Христі та зростання у вірі кожної людини. 
Уся Церква покликана ділитися своєю вірою та 
проповідувати Євангеліє спасіння, але кожен 
виконує цю місію відповідно до місця свого 
служіння в церковному Тілі. Ми прагнемо, щоб усі 
вірні, сповнені радістю зустрічі з живим Христом і 
належності до церковної парафіяльної спільноти, 
жили та ділилися вірою у воскреслого Христа. 
«Сім’я – домашня Церква, батьки – перші 
вихователі віри», – наголошують члени Синоду 
УГКЦ. 
Єпископи водночас висловлюють щиру вдячність 
батькам, бабусям і дідусям, хресним, які 
передають живий скарб віри з покоління в 
покоління. «Ми пам’ятаємо, що впродовж важких 
десятиліть комуністичного режиму саме наші сім’ї 
були тим простором дії Святого Духа, не 
підвладним атеїстичній пропаганді, - простором, 
де плекали і зберігали віру в Бога та вірність 
Христовій Церкві», – мовиться у Посланні. 
У всі часи, незалежно від зовнішніх обставин, 
переконують владики, сім’я, як домашня Церква, 
була, є і буде першим середовищем плекання і 
передавання віри. Тому і сьогодні скеровуємо 
погляд і увагу на сім’ю, щоб допомогти їй, а 
передусім батькам, поглибити своє духовне життя, 
щоб вони були здатними передавати дар святої 
віри своїм дітям і внукам. У цьому важливому 
завданні батькам повинні допомагати хресні 
батьки, дідусі, бабусі, їхні родичі, друзі, школа, 
парафіяльна спільнота. Кажемо «допомагати», бо 
замінити сім’ю в цьому відповідальному завданні 
не може ніхто. 
«По-християнськи виховуйте дітей, створюйте в 
сім’ї особливу атмосферу спільної молитви – 
моліться разом перед святими іконами, святкуйте 
неділі і свята, беручи участь зі своїми дітьми в 
парафіяльній Божественній Літургії. Святкуючи 
разом, плекайте християнські родинні звичаї та 
традиції, виховуйте в дітей християнські погляди 
на життя та розвивайте в них відчуття належності 
до церковної парафіяльної спільноти і свого 
народу», – закликають єпископи родини вірних. 
«Ви є першими вчителями віри для своїх дітей, 
виховуйте їх прикладом власного життя і словом 
молитви», – просять батьків єпископи УГКЦ. 

http://ugcc.ua/documents/bozhe_slovo_%D0%86_katehizats%D0%86ya__poslannya_sinodu_yepiskop%D1%96v_ugkts_2018_roku_84740.html
http://ugcc.ua/documents/bozhe_slovo_%D0%86_katehizats%D0%86ya__poslannya_sinodu_yepiskop%D1%96v_ugkts_2018_roku_84740.html


 
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 

 

 

 


	Блаженніший Святослав: “Жива парафія” — основна подія нашої Церкви, яка  визначить наш спосіб життя і душпастирства на багато років вперед

