
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: «Слухаючи кандидатів у 
президенти, спитаймо в них не про те, що 

вони мають, а якими вони є» 
 
Ми, як народ, як держава, станемо кращими, коли 
збудуємо краще суспільство, в якому молодь не буде 
більше шукати повноти життя поза Україною, а зможе 
жити вповні в себе вдома. Таку позицію висловив 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних у 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового. 
 
У сьогоднішньому євангельському читанні ми чуємо 
розповідь про зустріч Христа з багатою чоловіком, який 
приходить до Христа з одним питанням: «Учителю добрий, 
що маю робити, щоб успадкувати життя вічне?» «Продай 
усе, що маєш і йди за мною», – сказав Христос. 
Відповідь Ісуса Христа, пояснює проповідник, показує 
цілком іншу перспективу: щоб жити вповні – треба бути 
добрим, як Бог є добрий. 
«Бути добрим як Бог, – сказав Предстоятель, – означає не 
просто імітувати виконання певних приписів. Щоб бути 
подібним до Бога, треба давати, бо таким є наш Бог. Ми 
віримо в Бога, який нічого не бере, а є джерелом всякого 
добра. Він дає все, що нам потрібно». 
«Лише тоді, – переконує Глава Церкви, – коли ми даємо, –
 даємо те, ким ми є, усе, що маємо в матеріальному 
видимому світі, лише тоді живемо на повну. І відчуваємо, що 
більше щастя давати, аніж брати». «Не мати, а бути – є 
рецептом щастя і способом жити вповні», – наголосив 
духовний лідер українців. Сьогоднішній світ, за словами 
проповідника, часто живе………..(ст. 3)……….. 
 
 

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. Tим. 4, 9-15. Єв. Лк. 19, 1-10. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур  
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р,я. Лобай 
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук  
 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. Тим. 1, 15-17.  
 Єв. Лк. 18, 35-43. 
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 Дириґентка та ми, члени парафiяльного хору 
складаємо щиру подяку Отцевi Пароховi за 
пiдтримку нашого почину влаштовування 
концертy, як i всiм парафiянам та гостям, котрi 
прибули на вiдспiвування коляд, i за грiмку пiдтримку 
при спiвi "Бог Предвiчний." Ми певнi, що почули нас 
усiх основноположник парафiї о. Богдан Липський та 
всi попереднi усопшi та живi парохи та служителi 
храму нашого, ще й сам покровитель його,  
св. о. Миколай Чудотворець. 
Ми особливо i сердечно вдячнi за пожертви на 
харитативну орґанiзацiю “Джерело” - зiбрано $4,760. 
Вiдколи цим способом ми долучилися до пiдтримки 
львiвського регабiлiтацiйного центру зiбрано i 
передано добродiйцi п. др. Зенi Кушпетi $35,702.00. 
Кiнчаємо  коротку вiстку висловом одушевлення, що 
надалi закорiнюються та розвиваються новi й старi 
традицiї при нашому храмi, на славу Iсуса Христа, 
Спасителя душ наших. 
 
З пошаною, 
Парафiяльний Хор 
 

 
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 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 5 лютого о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 
 
 

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 сьогодні 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 інформаціями 
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. 
Ігор Томків           100. 
Ірина Пальчук          200. 
Анонімно           556. 
                  На Ремонт Огрівання 
Александра Ковалик       200. 

 
  

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

 
  4  ІІ  5:00в.  бл. п. Йосифа Теплого (39р.) 
  4  ІІ      7:00в.        бл. п. Юрія Бориса (22р.) 
  8  ІІ  8:00р.  бл. п. Марію і Григорія 
                                            Реплянських 
 9  ІІ    10:00р.  бл. п. Богданну і Івана 
                                             Стефанюків 
19 ІІ       7:00в.  бл. Володимира Сибидла 
20 ІІ  6:00в.  бл. п. Стефана Горлача 
21 ІІ  5:00в.  бл. п. Марію Ґелей (40д.) 
23 ІІ     10:00 р.  бл. Марію Світу 
                      
 

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.   
Сьогодні  остання нагода вирівняти членські 
внески у церковній залі. 

mailto:bucior%D0%B0@rogers.com


в ідолопоклонстві успіху. Треба бути успішним за 
всяку ціну, навіть способом приниження чи 
знищення свого ближнього. Переступити через усе, 
щоб зробити добру кар'єру. 
«А щоб стати успішним політиком, слід переступити 
навіть через гідність людей, яких хочеться 
перетворити на електорат, якими треба 
маніпулювати, щоб мати більше голосів, посісти 
краще місце в парламенті чи ще в якомусь теплому 
кріслі. Але той, хто так чинить і так живе, уже 
вмирає. І ніколи те, що він узяв у ближнього, не 
зробить його вповні людиною. Не дасть йому ніколи 
життя, тим більше життя вічного», – переконує Глава 
Церкви. 
Проповідник пригадав один з основних месиджів, які 
лишив нам Блаженніший Любомир, – бути людиною. 
«Важливість бути, а не мати – є осердям 
християнської духовності. Бо найбільшим скарбом 
для Бога є не те, що ми маємо як люди, а те, ким ми 
є. Мати скарб на небі – означає стати кращою 
людиною», – просить замислитися проповідник. 
Предстоятель УГКЦ вважає, що ці слова сьогодні є 
закликом до українського суспільства. Ми вже 
відчуваємо, як в Україні почалася виборча кампанія. 
«Скільки сьогодні різних кандидатів, – каже 
Блаженніший Святослав, – себе нам пропонують. Але 
слухаючи їх, спитаймо себе та їх не про те, що вони 
мають, а якими вони є. Бо ми, як народ, як держава, 
станемо кращими, коли збудуємо суспільство, в 
якому молодь не буде більше шукати повноти життя 
поза Україною, а зможе жити вповні в себе вдома. 
Тоді, коли побачимо, що той спадок, який нам лишив 
наш народ, наші батьки, полягає в єдиних Христових 
словах: «Іди за мною».«Будь людиною, яка справді 
розуміє, що саме Бога треба ставити на перше місце, 
а тоді, як каже приказка, усе стане, на своє місце», – 

побажав кожному Блаженніший Святослав. 
                               Департамент інформації УГКЦ 
 

Глава УГКЦ зустрівся з новообраним 
президентом Світового конгресу 

українців Павлом Ґродом 
 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав зустрівся з 
новообраним президентом Світового конгресу  
 
 
 

українців паном Павлом Ґродом та 
новообраною управою Конгресу. 
До управи СКУ належать: Стефан Романів, перший 
заступник президента СКУ, Анна Кісіль, другий 
заступник президента СКУ, Андрій Футей, третій 
заступник Президента СКУ, Павло Садоха, 
регіональний представник СКУ в Західній Європі, 
Віра Коник, регіональний представник СКУ в Східній 

Європі та Сергій Касянчук, директор представництва 
СКУ в Україні. 
Під час зустрічі сторони обговорили шляхи співпраці 
між Українською Греко-Католицькою Церквою та 
Світовим конгресом українців. 
У розмові було підкреслено, що УГКЦ фактично є 
основою українського світу, тобто основою єдності 
українців, які живуть у різних країнах світу, але 
плекають свою тотожність як національну, 
культурну, так і релігійну. Сторони погодилися, що і 
УГКЦ, і СКУ мають разом йти за українцями та давати 
їм належну душпастирську опіку. А також допомогти 
їм зберегти свою культурну і національну тотожність. 
Також Глава УГКЦ з очільниками СКУ обговорили, як 
можна краще скоординувати мирянський рух, який 
би міг втілювати традиційне гасло патріархального 
руху «За єдність Церкви і народу». «У сьогоднішніх 
обставинах, у яких живе Україна, у яких живе 
світове українство це гасло набирає нового 
глибокого змісту і є своєрідним пророчим завданням, 
яке нам залишив Патріарх Йосиф», – сказав 
Предстоятель УГКЦ. 
На кінець зустрічі Блаженніший Святослав подарував 
панові Павлові Ґроду ювілейну медаль з нагоди 
тисячоліття Софії Київської. «Мудрість Київської 
Церкви, яка лягла в основу нашої державності і 
нашої національної і церковної тотожності є сьогодні 
тим фундаментом, на якому ми можемо будувати 
наше майбутнє», – пояснив Глава УГКЦ. Також усім 
учасникам подарували пам’ятну медаль з нагоди 
освячення Патріаршого собору Воскресіння 
Христового, «бо саме цей собор є сьогодні 
унікальним осердям українського світу». 
  

                                      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 


	Глава УГКЦ: «Слухаючи кандидатів у президенти, спитаймо в них не про те, що вони мають, а якими вони є»

