
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 

«Україна потребує єдності між християнами, 
бо від цього залежить наша внутрішня 

духовна сила!» — Блаженніший Святослав 
 
У неділю, 20 січня 2019 року, у рамках Тижня молитов 
за єдність християн відбувся міжконфесійний 
молебень у храмі Святого Василія Великого УГКЦ. 
Разом молилися: Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, 
єпископи і священики Греко-Католицької та Римо-
Католицької, Православної, Лютеранської, 
Вірменської та інших Церков, які спільно з 
християнами всього світу солідаризуються у своєму 
бажанні єдності християн. 
Слід зауважити, що головною темою розважання і гаслом 
цього екуменічного Тижня є слова зі старозавітної Книги 
второзаконня: “Прямуй до справедливості та шукай 
правди” (16, 18–20). Спільну молитву організувала Комісія 
УГКЦ для сприяння єдності між християнами.Проповідником 
був владика Ігор Ісіченко, Архиєпископ Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ. У проповіді він роздумував над 
словами: “Прямуй до справедливості та шукай правди”. За 
його словами, український народ перебуває у тривалому 
паломництві до обіцяної землі.“Справедливість та правда —
 це те, що має привести в обіцяну землю Його народ. Це 
дається нам у Церкві Христовій і це те, що ми можемо 
принести у нашу країну”, — вважає владика Ігор Ісіченко. А 
згодом додав: “Творити справедливість — ось покликання 
Церкви”.На його погляд, часом у суспільства виникає 
спокуса замість правди використовувати її симулякри (від 
лат. simulacrum — подоба, копія). Однак саме в Євангелії ми 
віднаходимо правду, яка є незмінною. І немає кращого 
свідчення про Церкву, ніж стосунки всередині цієї ..(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. Тим. 1, 15-17. Єв. Лк. 18, 35-43. 
6:30 – Утреня – о. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур  
 6:00в. – Св. Літургія – о. О. Юрик  
             

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

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап. Koл. 3, 12-16.  
 Єв. Лк. 18, 18-27. 
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¾  
 
   Катехетична наука для батьків i 
зацікавленихвідбувається кожної п’ятниці  
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків,  
516 The Kingsway.  Всіх запрошуємо! 
 

¾ ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО СВЯТОГО 
ПРИЧАСТЯ: лекції для дітей, які не є учнями 
цілоденної школи Патріярха Йосифа Сліпого, а які 
хочуть приступати до Першого Святого Причастя з 
учнями школи повинні звертатися до п. Зоряна Стеха 
за чис. тел. 647-978-2181. 

 
¾ Дискусійний Клюб при нашій парохії 

зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 29 січня о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 
 

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. 
 

¾ Комітет Українок Канади запрошує 
українську громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке 
відбудеться в неділю 10-го лютого 2019 о год. 
3:00 пoп. в Пластовому Домі ім. Гуцуляків, 516 
The Kingsway. Цьогорічне Свято Героїнь 
присвячується  Медсестрам-героїням у 
боротьбі за Україну. У програмі візьме участь 
український драматичний театр “Заграва“. Вступ: 
дорослі $20.00, шкільна молодь і студенти      
$10.00. Опісля кава і солодке. 
 

¾ Безплатний курс вивчення 
англійської мови (ESL class) проводиться по 
четвергах о год. 7:00 веч. в церковній залі 
Катери св. Йосафата, 110 Franklin Ave. Офіційної 

реєстрації не вимагається. Проводить заняття  
п. Володимир Пристай. Запрошуємо всіх 
бажаючих. 
 

¾ Лицарі Колюмба  запрошують 
мужчин на реколекції в англійській мові  від 
п’ятниці  вечора 22 лютого до неділі полудня 24 
лютого на Горі Марії в Анкастер. Головний 
доповідач: o. Богдан Чолій, парох св. Кирила і 
Методія, Ст. Кетеренс. За інформаціями просимо 
дзвонити до Wally Denyszyn, 905-275-6199. 
 

¾ Лицарі Колюмба, ім. Шептицького 
запрошують на Superbowl 53 в неділю  
3 лютого о год. 4:30 поп. в Knights of Columbus 
Hall, 195 Park Lawn Rd. Kвитки: $35. для 
дорослих, $25. для студентів. За інформація 

¾ му просимо дзвонити на 416-259-8932 
(John Gula) aбо 905-847-2417 (Jerry Chopiany). 

 
 

                        Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Петро Вовк           100. 
Люба Байса           100. 
Славомир і Данута Кренца      200. 
Христина Сохоцька        200. 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая       3000. 
Iрина Пальчук         200. 

 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

 
 30  I     8:00р.   бл. п. Maрію і Григорія 
                                              Реплянських 
 30  І     6:00в.   бл. п. Кир Корнилія 
                                            Пасічного 
  2  ІІ    10:00р.  бл. п. Теклю Соломон 
  2  ІІ     5:00в.   бл. п. Володимира Чорнія (1р.) 
  4  ІІ  5:00в.  бл. п. Йосифа Теплого (39р.) 
  8  ІІ  8:00р.  бл. п. Марію і Григорія 
                                            Реплянських 
 9  ІІ    10:00р.  бл. п. Богданну і Івана 
                                             Стефанюків 
                      
                        (Закінчення)                  
  Церкви. 

Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у 
своєму слові до присутніх висловив слова вдячності 
за участь у цій події, яка об’єднує християн України 
та дарує “щирість перебування у спільній 
молитві”.За його словами, єдність між християнами 
є Божим ділом, а символом єдності є Святий Дух. 
“Україна потребує єдності між християнами, бо від 
того, наскільки ми єдині, залежить наша внутрішня 
духовна сила!” — наголосив духовний лідер греко-
католиків. На його думку, українцям варто 
звертати увагу саме на те, що нас єднає. 
  

Департамент інформації УГКЦ 

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.   
В неділю 3 лютого буде остання нагода вирівняти 
членські внески у церковній залі. 

mailto:bucior%D0%B0@rogers.com


 
Предстоятелі УГКЦ та ПЦУ висловилися за 

поглиблення співпраці між Церквами 
 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав переконаний, що 
сьогодні з’явилася нова нагода для діалогу УГКЦ з 
Православною Церквою України. Також він 
вважає можливим єднання з Православною 
Церквою України. Про це Предстоятель УГКЦ 
заявив 17 січня під час презентації книжки 
«Діалог лікує рани». 

«Ми не говоримо про об’єднання Церков в єдину 
структуру, як це сталося на Об'єднавчому Соборі 
українського православ'я. Ми говоримо про єднання 
в ім’я спільного блага, спадщини, єдиної 
європейської, незалежної, соборної держави», – 

сказав Блаженніший Святослав.Глава УГКЦ 
відзначив, що для цього потрібно разом розробити 
дорожню карту й накреслити конкретні кроки. «Я 
думаю, що саме в Україні вимальовується цікава 
перспектива для вселенського екуменічного діалогу 
в контексті нових можливостей. Адже сьогодні між 
Католицькою та Православною Церквами 
відбувається інтенсивний діалог у формі Змішаної 
православно-католицької богословської комісії. Наша 
Церква вже є її членом», –  наголосив архиєрей, 
висловивши сподівання, що Православна Церква 
України також долучиться до цього діалогу, який з 
православного боку ініціював Вселенський Патріарх. 
«Разом ми маємо можливість показати світовому 
християнству, що екуменічний діалог між УГКЦ і 
ПЦУ можливий. Адже сьогодні він відсутній в Україні. 
Проводяться тільки особисті зустрічі, спілкування в 
різних форматах. Тому розпочати його – це виклик і, 
можливо, перший крок у нашій дорожній карті», – 

підкреслив Предстоятель.Відтак Митрополит 
Епіфаній, який був учасником презентації, 
висловився за поглиблення співпраці з УГКЦ. «Ми 
розпочинаємо перші кроки нашої співпраці, хоча до 
цього часу у нас також була співпраця. 
У майбутньому ми також будемо продовжувати наш 
діалог, співпрацю. Ми ж християни, повинні разом 
творити добро. Ми хочемо розпочати добру плідну 
співпрацю між  Православною та Українською 
Греко-Католицькою Церквою, яка раніше 
існувала, але ми хочемо її поглибити, щоб разом 
спільно в подальшому співпрацювати», – зазначив 
Предстоятель ПЦУ.Він запросив Главу УГКЦ на свою 
інтронізацію, яка відбудеться 3 лютого.          

 
 

«2019 рік повинен стати роком діалогу», – 
Блаженніший Святослав презентував у Києві 

книгу «Діялог лікує рани» 
 
17 січня у Києві відбулася презентація книжки 
«Діялог лікує рани» Отця і Глави УГКЦ 
Блаженнішого Святослава. Книжка написана у 
стилі інтерв'ю Предстоятеля УГКЦ редактору 
польського Католицького інформаційного 
агентства  
«Це спілкування виникло з однієї важливої потреби. 
В останні два-три роки українсько-польські 
відносини переживають непростий період. У певний 
момент на рівні істориків, дипломатів цей діалог ніби 
зайшов у глухий кут. Ми начебто перестали чути 
одне одного. Хоча ми вважаємо наших польських 
братів стратегічними партнерами у розбудові нашого 
європейського дому. І ось з'явилася ініціатива з 
польської сторони, щоб розпочати діалог на рівні 
віруючих сердець», – розказав Блаженніший 
Святослав.Предстоятель УГКЦ переконаний: 
незважаючи на те, що книжка була розрахована на 
польського читача, вона буде цікавою й український 
аудиторії, адже у ній йде мова й про важливість 
діалогу в будівництві незалежної України.На думку 
Блаженнішого Святослава, без діалогу немає 
справжньої людини. «Ми, християни, віримо, що 
Господь Бог створив людину в контексті діалогу з 
Ним. Людина може бути собою справжньою лише 
тоді, коли вона вступає в діалог. Передусім з Богом, 
своїм творцем. Такий діалог ми називаємо молитвою. 
Проте також діалог потрібен і з іншою людиною», – 

наголосив він.Предстоятель УГКЦ зазначив, що саме 
2019 рік  повинен стати роком діалогу.У презентації 
взяли участь Предстоятель Православної Церкви 
України, Митрополит Київський і всієї України 
Епіфаній, народні депутати України, чинні та колишні 
представники уряду, іноземні дипломати, громадські 
діячі,  а також Президент України Петро Порошенко. 
«Діалог не тільки лікує рани. Думаю, що буде друга 
книга, що далі робить діалог. Не берусь нав'язувати 
свою точку зору, але він точно будує. На моє глибоке 
переконання, він будує Українську Церкву і 
Державу… Я встиг прочитати вашу книжку ще зі 
Львова. І з більшістю цих подій згоден», – зазначив 
у своєму виступі Глава Держави, порадивши усім 
уважно прочитати книжку Блаженнішого Святослава. 

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 – 416-458-0978 
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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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


	«Україна потребує єдності між християнами, бо від цього залежить наша внутрішня духовна сила!» — Блаженніший Святослав

