
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: «Очевидно, що Росія готова 
вкласти великі гроші у виборчу кампанію в 

Україні» 
 
Росія досі шукає спосіб завоювати Україну, використовуючи 
механізми демократичної держави. Це дуже небезпечна 
реальність. 
 

Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав в інтерв’ю польській 
Католицькій інформаційній агенції. 
Висловлюючись на тему виборчої кампанії в Україні, 
Предстоятель УГКЦ відзначив, що сьогодні українське 
суспільство нагадує йому великий вулкан, в якому співіснують 
різні світогляди, гарячі політичні дебати тощо. 
«Цей вулкан все ще вибухає, оскільки внутрішня політична 
напруга сильна. Найважливішим для України, на мою думку, є 
необхідність побудови реальної політичної системи», – додав 
Глава Церкви.За його словами, Україна ніколи не мала 
реальних політичних партій. «У нас були групи, сформовані 
певними політиками, підтримані певними олігархами. Це було 
джерелом політичної корупції. Бо якщо є уніфікація ділової 
олігархії і державної політики, то це джерело корупції. Ідеться 
не про добро людей і про цілий народ, а про добро певних 
груп, які піклуються про себе. Гадаю, після цих виборів прийде 
нова політична якість України. Надіюся на це», – сказав 
Блаженніший Святослав.Водночас Предстоятель зауважив, що 
сьогодні є серйозна небезпека для України. «Очевидно є 
держава, яка готова вкласти великі гроші в майбутню виборчу 
кампанію. І ця країна не Польща, ні Сполучені Штати, ні навіть 
Ватикан, це Росія. Це країна, яка досі шукає …………(*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.. Tим. 3, 10-15 Єв. Лк. 18, 10-14. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук  
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай  
 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. 4, 9-15.  
 Єв. Лк. 19, 1-10. 
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                    ОГОЛО ЕННЯ 
 
 

Понеділок, 11 лютого - Навечір'я Свята Трьох 
Святителів - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 
Вівторок, 12 лютого - Свято Трьох Святителів. 
Утреня о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00 i 10:00 ранку і 6:00 вечора. 
 

етвер, 14 лютого - Навечір'я свята Стрітення 
ГНІ  - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 
П’ятниця 15 лютого - Свято Стрітення ГНІ . 
Утреня  о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00 i 10:00 ранку і 6:00 вечора. 

 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
¾ Щиро дякуємо усім, хто цього року колядував 

та тим, хто приймав колядників у своїх домівках! 
Сердечно дякуємо за щедрі пожертви на розвиток 
нашого храму. ьогорічна коляда принесла  
$2,400. Хай Господь винагородить усіх 
сторицею!..Зорян Стех. 
 
¾ Наступні сходини церковної ради відбудуться в 

четвер  21 лютого 2019 о год.  7:00 вечора у 
парохіяльному будинку.  

 
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 ПЕР ОГО СВЯТОГО 
ПРИ АСТЯ: 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 19 лютого о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 
 
 

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. 
 

                          МНОГАЯ  ЛІТА ! 
 Новоoхрещеним Миколі Іванові Йосифові 
Дякун і Алісії Галині Кабаллеро і їхнім рідним 
та хресним батькам бажаємо многії і благії 
літа! 

               
                        Ж Е Р Т В О Д А В І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Андрій Дзюбак          100. 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь   100. 
Володимир і Люба Оленич      250. 
Марія Зачка           160. 
Таня Когут           100. 
Богдан Костів          100. 
Роман Харак          100. 
  

   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И   
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       8:00р.  бл. п. Михайла Вовка (5р.) 
23 ІІ      9:00 р.  бл. Марію Світу, Aнну Білоус, 
                                      Марію Марущак 
                      
                   ВІ НАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоївся у Бозі на Україні бл. п. Бернард 
Луцак(91р.). Душу Покійного поручаємо молитвам 
наших вірних. 

                                 Продовження 
спосіб завоювати Україну, використовуючи сьогодні 
механізми демократичної держави. Це дуже 
небезпечна реальність», – наголосив духовний лідер 
українців. 
На переконання Глави Церкви, Україна прагне 
сьогодні побудувати реальну європейську модель 
демократії. «В останні роки, – зазначив Блаженніший 
Святослав, – разом з іншими Церквами України ми 
ініціювали Національний форум трансформації 
України. Ми хотіли, щоб громадянське суспільство 
конкретизувало те, чого хоче від політиків ……….  

 

Традиційні Обіди:  
ленкині ЛУКЖК запрошують охочих пань 

допомогти нам готувати вареники, в суботу,  
23 лютого о год. 10:00 ранку, в церковній залі. 
 
У неділю, 24 лютого після кожної Святої Літургії 
в церковній залі буде продаж гарячих обідів: борщ, 
вареники, капуста, ковбаски, печиво тощо. 
Запрошуємо закупити обід для себе і родини. 
Просимо усіх підтримати діяльність ЛУКЖК!  

 ДО ІД ПРИЗНА ЕНИЙ НА БЛАГОДІЙНЕ   
ДІЙСТВО В УКРАЇНІ! 
 
 



                       (Закінчення) 
і від своєї держави. Ми задавалися питанням, яку 
модель нашого національного існування ми хочемо 
підтримати і здійснити. Ця модель визначається 
Копенгагенськими критеріями. Це критерії, згідно з 
якими та чи та держава може або не може бути 
допущена до Європейського Союзу». 
Мета Церков та інших організацій громадянського 
суспільства, за його словами, полягає в тому, що до 
влади в Україні не можуть прийти ті, хто не братиме 
відповідальності за впровадження такої моделі. 
«Переконаний, що більшість політиків мають шанси 
реалізувати цей проект. Інші не мають жодних 
шансів, якщо не буде великої політичної корупції з 
боку Москви. Українська громадська думка чітко 
заявляє, що ми хочемо бути суверенною державою, 
ми хочемо бути європейською державою, тому що ми 
– держава з цілком окремою культурою від Росії. Наш 
суверенітет повинен бути захищений і розвинений», 
– наголосив Блаженніший Святослав. 
 
Довідка 
Копенгагенські критерії. У червні 1993 року 
Європейська Рада на своєму засіданні 
в Копенгаґені визнала право кожної європейської 
країни вступати до Європейського Союзу. Для цього 
країна-кандидат повинна визнавати положення 
статті 6 пункту 1 Угоди про утворення Європейського 
Союзу. Має бути виконана низка вимог за трьома 
критеріями: 

• політичним: стабільність установ, які 
гарантують демократію, верховенство права, 
дотримання прав людини та захист прав 
меншин; 

• економічним: дійова ринкова економіка; 
• «членським»: зобов'язання, що випливають із 

факту вступу до ЄС, зокрема визнання його 
політичних, економічних та монетарних цілей. 

  
Департамент інформації УГКЦ 

 
   Лист подяки від Джерела: 

Дорога Пані Жанно,  Хористи, Отці та Парафіяни 
Храму, жертводавці та Приятелі дітей Джерела! 

Молодь, діти та працівники Центру з великою 
приємністю переглянули Ваш надзвичайно 
чудовий концерт Колядок! 
Дорога Пані Жанно, дякуємо щиро за Ваші такі 
теплі та сердечні привітання для усіх у Джерелі, 
які ми передали і переказали від Вас усім! Наші 
учительки та інші фахівці були дуже зворушені, 
особливо Вашими вітаннями! 
 
 

А яка гарна була коляда з чудовими дітьми, і 
хористи! А голоси які дзвінкі! Дуже дякуємо за те, 
що так щиро любите Україну, своїм талантом 
прославляєте Різдво Христове та уже 13 рік 
поспіль збираєте датки на підтримку дітей 
Джерела! 

Ми дуже зворущені  великою сумо. Коштів, що Ви 
зібрали! Передавайте від нас усіх подяки Вашому 
чудовому колективу, усім хористам та їхнім 
родинам, отцям та парфіянам Храму, Сестрам та 
усім щедрим жертводавцям! 

Щиро Вам усім дякуємо!!!З великою вдячністю,від 
імені усіх з Центру Джерело 
 
Наталя Сіреджук 

 
 
Поезія п-і Трофименко Жанні і Хорові: 
 
Вже повна церква – всі вже ждуть… 
З’являються солісти кількох слів - 
Ідуть, співають і свічки несуть, 
За ними всі хористи – повний спів 
Дзвінко сопрани, грімко бас, 
Альти з тенорами – нюанс – пеан, 
У Жанни запал не погас – 
В ніжних руках – там сили океан ! 
І несподіванка в цей час – 
Діти ідуть і – кожне з них мале 
А Жанна не забула й нас 
Господня Слава в колядках пливе 
На хвилях пісні у ефір 
Малесенькі злітають чудеса 
Високо, ген до ясних зір 
Несуться молитовні словеса 
 
Торонто, січень 26-го, 2019 
М.Б. Трофименко 

 

 

 

 

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 



 
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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


