
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 до 100-ліття відновлення 
соборності українського народу: «Влада – це 
служіння людям, лінощі – чи не найбільший 

із гріхів» 
 
Етика суспільних відносин, сформована в контексті 
софійної логіки нашої історії, визначає особливе місце 
для провідника народу. Функція державної влади та 
суспільного проводу в київській традиції набуває 
властивих саме їй ознак. 
 
Таку думку висловив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав у 
своєму Посланні з нагоди століття відновлення соборності 
українського народу під назвою «Наша Свята Софія». 
Предстоятель пригадує, що в «Повчанні» Володимир 
Мономах відзначає: великий князь не керується у своїй 
діяльності лише власним інтелектом і загальнолюдським 
досвідом. Він шукає Божих орієнтирів, мудро визнаючи 
примат Божественного Промислу над власною волею. 
«Влада – це передусім служіння, що спонукає до турботи 
про довірений Богом люд, особливо ж про вдів і сиріт, про 
убогого та немічного. Лінощі – чи не найбільший із гріхів. 
Кожна людська діяльність має бути невтомною й осяяною 
Божою благодаттю. Саме тому князь звертається в молитві 
до Бога з проханням зміцнити його серце мудрістю. Моральні 
та богословські чесноти лежать в основі його особистого 
життя та суспільного служіння», – мовиться у Посланні. 
«У нашій софійній системі цінностей саме Божий народ 
залишається носієм Божої Премудрості, а відтак – голосом, 
здатним нагадувати князеві про його священну місію та 
застерігати від зловживання владою»,……..(ст. 2) 
 

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. Кол. 3, 12-16. Єв. Лк. 18, 18-27. 
6:30 – Утреня – о. . Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур  
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
 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. Eф. 4, 7 – 13.  
 Єв. Мт. 4, 12 - 17. 
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                    ОГОЛОШЕННЯ 
 
 

 
 
 
 
 

 
¾    Щиросердечна подяка усім, які 

причинилися до успішного переведення 
Щедрого Вечора! Нехай Бог благословить діло  
Ваших рук! 

 
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 при нашій парохії 

зустрічаьться у вівторок 23 січня о год. 10:30 
ранку у парохіяльному будинку. Запрошуємо 
парохіян, прихожан і гостей до численної участи! 
 
 
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 201 
 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. 
 

¾ Українсько-Канадський 
Документаційний Центр, Канадський Інститут 
Українських Студій і Інст.св. Володимира 
запрошують на доповідь д-р Оксани Кісь на тему 
“Українки в Ґулаґ-у: коли вижити означало 
перегмогти” в четвер 31 січня 2019 о год. 7:00 
веч. в театрі св. Володимира, 620 Spadina Ave. 
 
 

¾ Катедра св. Володимира (УПЦ) 
запрошує на доповідь/дискусію на тему “From 
Assisted Suicide to Organ Donation: Contemporary 
Ethical Issues Facing the Christian Church.” Головний 
доповідач Dr. Jeff Saranchuk, Assistant Professor of 
Surgery, Faculty of Medicine, University of Manitoba. 
Respondent Rev. Dr. J. Buciora. Доповідь 
відбудеться в неділю 3 лютого о год. 12:30 поп. в 
Культурному Центрі св. Володимира, 1280 Dundas 
St. W. Oakville. За інформаціями звертатися до о. 
Ярослава за чис. тел. 905-855-7757 або на адресу  

buciorа@rogers.com. 
 
                        Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Maрія Кузан           100. 
Люба Пендзей          300. 
            (в пам’ять Богдана Пендзея) 
Марія Крамарчук         100. 
Рома Стасина          100. 
Марта Реплянська         100. 
Роман Харак          100. 
Володимир і Надія Луців      200. 
 

    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 21   І      9:00р.  бл. п. Михайла Годчака  
                                                             (11р.) 
 21  І     10:00р.  бл. п. Надію Кренчіпрох   
                                                          (40д.)                       
 26  I     9:00р.   бл. п. Дем’яна Торупку (9р.)                  
                     
                   ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлася у Бозі на Україні бл. п. Марія Світа 
(69р.). Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних. 

                        
                        (Продовження) 

вважає духовний лідер українського народу. 
У Посланні також відзначається, що важливим 
відгомоном Божої Премудрості в історії 
українського народу, підхопленим Київською 
Церквою, є беззаперечна повага до знань. 
Митрополит Андрей якось відзначив: «Всі українці 
високо цінують науку та освіту». Сам митрополит і 
його наступники докладали чималих зусиль, щоб в 
українському народі не згасла жага до мудрості. 
«Адже знання, – переконує Глава Церкви, – 
провадять до глибшого розуміння себе самого та 
довколишнього світу, дозволяють людині плідно 
взаємодіяти з дійсністю. Наука та освіта 
допомагають народові захистити свою 
самобутність, вберегти власну душу, творити 
квітуче майбуття. Просвіта є запорукою 
економічного розвитку та соціального прогресу». 
Блаженніший Святослав відзначає, що особливим 
чином наш народ і його Церква стали свідками 
воплочення у власну історію Премудрості Божої в 
невимовних стражданнях і гоніннях, з вірністю та 
гідністю перенесених заради Христа та Його 
справедливості.«Ми – Церква мучеників за Божу 
Істину. Випробовування, що рясно спадали на 
долю українського народу, ставали місцем 
об’явлення Божої сили та мудрості. Вони зіткали 
нашу самобутність, визначили нашу ідентичність», 
– написав Архієрей.Глава УГКЦ цитує слова світлої 
пам’яті патріарха Йосифа Сліпого з його 
пастирського послання до духовенства нашої 
Церкви, написане ще в Красноярському краю, у 
якому порівнює історію Церкви Христової з 
«хрестоносним походом» праведників і мучеників 
за Божу Істину. «А серед того     (ст. 3)……….  

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.   
 



 
хрестоносного походу окремий ряд становлять 
визнавці нашої Греко-Католицької Церкви… Там 
бачите і Ваших дідів і прадідів, батьків і 
кревних, численних Ваших духовних дітей, 
друзів і знайомих… За тими гідними, достойними 
і святими предками ступаєте і Ви зі своїми 
важкими хрестами, падаєте під ними не раз і не 
два, щоби знову повстати. Всі вони у Вашій 
боротьбі за Церкву та її єдність, у двиганні 
Вашого важкого хреста духом і молитвою з 
Вами!” Софія Київська – це також мудрість 
нашого народу, що об’являється в час 
страждань і надає силу переобразити біль і 
смуток гонінь у невимовну радість вірності 
Христові, у духовну звитягу над силами страху 
та мороку, у тріумф воскресіння. Наша Церква 
завжди усвідомлювала свою місію перед 
власним народом і цілим світом сповіщати 
Євангеліє…». 

Департамент інформації УГКЦ 
 

 
Глава УГКЦ: «Коляда - плід воплочення 

Євангелії в українську народну 
культуру» 

 
Ми з історії знаємо, що коляда – це тісто 
нашої національної культури, яке було 
перемінене закваскою Святого Євангелія. 
Про це 14 січня сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав під час останнього 
дня десятого ювілейного різдвяного 
фестивалю «Коляда на Майзлях» в Івано-
Франківську. Різдвяний фестиваль «Коляда 
на Майзлях» отримав сьогодні статус 
міжнародного. 
За словами Предстоятеля, коляда є особливою 
рисою нашої національної тотожності. «Ми бачимо, 
– сказав Блаженніший Святослав, – що ті 
старовинні прабатьківські звичаї, ще 
передхристиянські наші обряди наповнилися 
євангельським змістом і перетворилися на коляду, 
– коляду, яка в різні часи виконувала різну 
функцію».Часом, вважає архиєрей, коляда 
перетворювалася на маніфестацію народної 
самобутності, навіть іноді народної сатири, коли 
ми висміювали різного роду загарбників, різного 
роду вади в нашому житті.Одну з таких колядок 
привезли на фестиваль з Покуття. Гості почули 
переспівану історію Україну через призму Різдва 
Христового. «Гадаю, багато з вас пам’ятають, як, 
зокрема в комуністичних часах, колядка була 
маніфестом протесту проти безбожної влади. 
Колядка була способом самовираження для 

захисту найціннішого, що має український народ – 
віри в Бога», – сказав Глава Церкви. 
Цей фестиваль показує, за словами Предстоятеля, 
що колядка виконує ще одну функцію в житті 
нашого народу – вона робить плідною українську 
душу. І тоді ми з вами здатні передати віру в Бога 
наступним поколінням. Тобто робимо все те, щоб 
Господь Бог народився в душах наших дітей, 
нашої молоді, аби вони не тільки навчилися 
колядувати, а перейняли через ту колядку дар 
вічного життя. Таким чином колядка стає наче 
маніфестом вічності. Стає тією силою, з якою 
український народ іде вперед. Більше того – 
єднається своєю вірою з іншими 
народами.Духовний лідер українців відзначив, що 
йому було приємно сьогодні слухати, як гості з 
Молдови співали «Добрий вечір тобі, пане 
господарю» українською мовою.Глава Церкви 
подякував за це колядникам з Молдови. 
Фестиваль завершується, але Блаженніший 
Святослав попросив не завершувати колядувати. 
«Переступаєте поріг ваших сусідів, рідних, 
близьких, переступайте поріг з колядою. Бо 
колядуючи, ви творите нову місію, перемінюєте те, 
чим ми живемо сьогодні. Коли ми колядуємо, 
перемагає добро, перемагає все те, що ми 
називаємо різдвяними побажаннями добра і 
всякого гаразду. Нехай Україна прославляє між 
нами колядкою народженого Спасителя», – 
закликав Глава УГКЦ. 
  
***Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» 
було започатковано у 2010 році при монастирі 
Царя Христа отців василіан УГКЦ м. Івано-
Франківська. Головною метою фестивалю є 
відновлення, збереження та поширення різдвяних 
традицій, коляд, щедрівок, а також обмін 
творчими досягненнями мистецьких колективів. 
Натхненниками заснування фестивалю були 
творчі колективи парафії за підтримки світлої 
пам’яті єпископа Івано-Франківського УГКЦ 
Софрона Мудрого. 
За всі ці роки із сольними концертними 
програмами виступило понад 300 колективів. 
Географія фестивалю теж значно зросла за 
останніх три роки. На фестивалі колядували 
колективи з Києва, Дніпра, Одеси, Кривого Рогу, 
Донецької, Луганської, Дніпропетровської, 
Запорізької, Харківської, Волинської, 
Тернопільської та Львівської областей, а також з 
Латвії, Литви, Румунії, Польщі та Молдови. 
Символом фестивалю є велика вертепна зірка. 
Департамент інформації УГКЦ 
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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 
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555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


	Глава УГКЦ до 100-ліття відновлення соборності українського народу: «Влада – це служіння людям, лінощі – чи не найбільший із гріхів»

