
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 

 
«Різдво – це сімейне свято, коли ми 

відчуваємо, що Небесний Отець радіє з 
нами!» – Глава УГКЦ у своєму англомовному 

привітанні 
 

Мир, любов і світло – саме ці важливі цінності можуть 
стати найкращим подарунком від Божого Сина у 

період Різдвяних і новорічних свят для кожного з нас. 
 
На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав у своєму привітанні з Різдвом Христовим для всіх 
вірян, які відзначають це свято 25 грудня, тобто за 
григоріанським календарем. Варто зазначити, що 
Предстоятель уперше підготував відеопривітання 
англійською мовою. 
«Ми наближаємося до свята Різдва нашого Спасителя Ісуса 
Христа, тобто до тієї таємниці втілення Божого Сина, Божої 
любові, яка стане плоттю людської історії та одним із нас. 
Тож з цієї нагоди дозвольте мені висловити найкращі 
побажання кожному з вас», – такими словами звернувся до 
вірних Глава УГКЦ. 
«Різдво – це особлива сімейна подія, коли в наших сім'ях, у 
наших оселях ми відчуваємо, що Небесний Отець радіє з 
нами. У Його присутності Спаситель може принести нам 
Божий мир, любов і світло! Бажаю кожному з вас веселого 
Різдва і щасливого Нового року!» – радісно привітав 
Блаженніший Святослав усіх з Новорічними та Різдвяними 
святами. 
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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 
Ап. Євр. 11, 9-10, 17-23, 32-40. Єв. Мт. 
1, 1-25. 
 6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. O. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай   
 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. 14, 16 - 24. 
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¾    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. 

 
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 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.  

 
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 сьогодні 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. 
 

¾ 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.  
  

¾ Українські Молодіжні Ансамблі 
("Oріон", "Левада", "Аванґард") , під мист. кер. 
Романа Ясінського, влаштовують Різдвяний 
Концерт який відбудеться в неділю, 20 січня 
2019, о год. 3:30 поп. в Українському 
Католицькому Соборі Успення Пресвятої 
Богородиці, 3625 Cawthra Rd Також беруть 
участь Юнацька Капела Бандуристів ім. В. 
Зелінської "Золоті Струни", і Капеля Бандурyстів 
Торонта. Квитки: 416-896-5808. 

 
                               Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
 Із спадку Івана Вериги       2500.  
Петро Вовк            300. 
Мотрія Ільницька-Рів         130. 
Анонімно             100. 
Ліда Кудла             200. 
Теодор Колодій           200. 
Роман і Христина Федорович       200. 
Катерина Климців і Мирослава Cummings 500. 
Зоряна Дутчак          1325. 
Петро і Наталія Штурин        150. 
Орест Муж             100. 
Лора-Анн Пастушак          150. 
    (в пам’ять батька Василя Пастушак-2р.) 

       ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 2    І     10:00 ранку    бл. п.   Марію (6р.) і  
                                      Михайла   (51р.) Некируй 
 3    I     10:00 ранку  бл. п. Ярослава Соколика 
                                                                 (2р.) 

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.   
 

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

mailto:nykola@vesnivka.com


Папа: «Господь принесе полегшення 
любій Україні, що з нетерпінням прагне 

миру» 
У цьогорічному Різдвяному посланні 
Святіший Отець заохотив наново відкривати 
дар братерства, особливо бажаючи цього тим 
регіонам, які спраглі миру. 
«Нехай же Господь, який народжується, 
принесе полегшення любій Україні, що з 
нетерпінням прагне наново повернути 
тривкий мир, котрий усе ще запізнюється. 
Лише з миром, що шанує права кожного 
народу, країна зможе піднятися після 
зазнаних страждань та відновити гідні 
життєві умови для своїх громадян. Запевняю 
свою близькість християнським спільнотам 
цього регіону та молюся за те, щоб могли 
будуватися стосунки братерства та 
дружби», – сказав Папа Франциск, виголошуючи 
Різдвяне послання до Рима та до світу. 
Опівдні, 25 грудня 2018 року, Глава Католицької 
Церкви з’явився у центральній лоджії ватиканської 
базиліки Святого Петра в супроводі кардинала-
протодиякона Ренато Рафаелло Мартіно та 
кардинала Кевіна Джозефа Фарелла, префекта 
Дикастерії в справах мирян, сім’ї та захисту життя. 
Після виконання італійського та папського гімнів, 
Глава Католицької Церкви звернувся з 
традиційним посланням «Urbi et Orbi» 
Бог – наш Отець, а ми – брати й сестри 
Свої роздуми Святіший Отець присвятив темі 
братерства. Десять разів це слово прозвучало з 
його уст. «Що ж нам каже те Дитя, народжене для 
нас з Пречистої Діви Марії? Яким є загальне 
послання Різдва? Воно каже нам, що Бог є добрим 
Отцем і ми є братами й сестрами. Ця істина лежить 
в основі християнського бачення людства. Без 
братерства, яке нам дарував Ісус Христос, наші 
зусилля на користь справедливішого світу є 
неспроможними, а навіть найкращі проекти 
ризикують перетворитися на бездушні структури», 
– сказав він, промовляючи до паломників з різних 
країн світу, які заповнили площу Святого Петра, 
та до всіх тих, що в ці хвилини єдналися з нею за 
посередництвом засобів комунікації. 
Папа побажав братерства «між людьми кожного 
народу й культури», між «людьми відмінних ідей, 
але здатних взаємно шанувати та вислухати одні 
одних», між людьми різних релігій», адже «Ісус 
прийшов об’явити Боже обличчя всім, хто Його 
шукає». 
Відмінності – не втрата, а збагачення 
«Своїм втіленням Божий Син показує нам, що  
 

спасіння проходить через любов, прийняття, 
пошану до нашої убогої людської природи, яку всі 
ми поділяємо серед великого розмаїття етнічних 
груп, мов, культур… але ми всі брати й сестри в 
людській природі! Отож наші відмінності не є 
втратою чи загрозою, вони є багатством», – 
наголосив Папа, скеровуючи свою думку до тих 
частин світу, які особливо потребують «наново 
відкрити узи братерства, які єднають нас як 
людей і поєднують всі народи».Глава Католицької 
Церкви побажав відновити діалог та ступити на 
дорогу миру ізраїльтянам і палестинцям, віднайти 
братерство після цих довгих років війни «любій і 
розтерзаній Сирії». Він висловив сподівання, що 
перемир’я, досягнуте завдяки посередництву 
міжнародної спільноти в Ємені, принесе 
«полегшення багатьом дітям і населенню, 
виснаженому війною та голодом».Папа скерував 
свою думку до Африки, «де мільйони біженців і 
переселенців потребують гуманітарної допомоги й 
продовольчої безпеки», побажав зміцнення 
братерських узів, «які поєднують Корейський 
півострів», а Венесуелі – «віднайти згоду, щоб усі 
складові суспільства по-братерськи трудилися 
задля розвитку країни та підтримки найслабших 
верств населення». 
Солідарність з переслідуваними 
Святіший Отець також згадав народи, які 
«зазнають ідеологічної, культурної та економічної 
колонізації» та «братів і сестер, які святкують 
Господнє Різдво у важких, аби не сказати 
ворожих, ситуаціях, зокрема там, де християнська 
спільнота є меншістю, іноді беззахисною та 
невизнаною».«Нехай же мале та змерзле Дитя, 
яке сьогодні споглядаємо в яслах, захистить усіх 
дітей на землі та кожну слабку, беззахисну й 
відкинену, мов непотріб, людину. Щоб усі ми 
могли отримати мир та утішення з народження 
Спасителя, а відчуваючи, що нас любить єдиний 
Небесний Отець, і ми наново зустрілися та жили 
як брати й сестри», – побажав Глава Католицької 
Церкви, після чого розпочав проказування 
молитви «Ангел Господній», після якої уділив 
урочисте Апостольське благословення, яке 
супроводжувалося наданням повного відпусту. 

www.vaticannews.va 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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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 

 

 

 



 
                        


	«Різдво – це сімейне свято, коли ми відчуваємо, що Небесний Отець радіє з нами!» – Глава УГКЦ у своєму англомовному привітанні

