
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: «Законопроєкт 0931 є небезпечним 
для свободи слова» 

 
Ми мусимо вчитися бути толерантними, тобто 

поважати думку іншого навіть тоді, коли вона не 
збігається з моєю. А цей закон про так звану 

недискримінацію є небезпечним тим, що може 
переслідувати інакомислячих. 

 
Таку позицію висловив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав у програмі 
«Відкрита Церква» на «Живому ТБ», коментуючи 
зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт 0931. 
Предстоятель відзначив, що сам механізм цього 
законопроєкту під гаслом недискримінації є небезпечним для 
свободи слова. «Ми, на жаль, сьогодні живемо в культурному 
контексті постправди, де певні слова й терміни перебувають 
у стані мутації – підміни понять. І ось, говорячи про 
недискримінацію, на жаль, цей законопроєкт веде мову про 
права і свободи релігійних спільнот висловлювати в 
суспільстві свої переконання». 
У демократичному суспільстві, наголосив архиєрей, кожен 
має мати право на свободу думки, а також на свободу її 
висловлення. «У розряд інакомислячих, які можуть бути 
переслідувані за свої погляди, потраплять вірні різних релігій 
і конфесій», – констатував він. 
Блаженніший Святослав також зауважив, що Церкву турбує 
не тільки сам факт певних законопроєктів, а й відсутність 
діалогу і здатності слухати одне одного. «Часом є таке 
відчуття, що наші законодавці, працюючи в турборежимі, не 
слухають суспільство», – відзначив він.   (ст. 2….) 
 

 Ап. Гал. 4, 22-31 
 Єв. Лк. 8, 16-21 

   

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, 4-11.Єв. Лк. 14, 16-24. 
 
6:30 – Утреня – Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
6:00в.  – Св. Літургія – о. О. Лящук 
             

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

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ 
 
 28 листопада,  ми  розпочали 
передріздв’яний піст – Пилипівку, який триває 
до навечір’я Різдва Христового. Церковний припис 
наказує у цей час, у середу і п’ятницю стримуватися 
від м’ясних страв. До зустрічі Різдва Христового ми 
приготовляємо наше серце й душу молитвою, постом 
і святими Таїнствами. Через щире і ревне духовне  
приготування наше серце стане достойним того, щоб 
в ньому народився Ісус Христос своєю ласкою, 
любов’ю і миром. 

 
 
 
 
 

 
 БУКК, відділ св. о. Миколая дякує усім, які 

причинилися до приготування святкування 
парохіяльного празника минулої неділі. Нехай 
Предобрий Господь благословить!  
 
 Лицарі Колюмба ім. Андрія Шептицького 

запрошують на традиційний Свят-Вечір в понеділок 6 
січня о год. 6:00 веч. в залі церкви св. Димитрія,  
135 La Rose Ave.  
Kвитки: Іван Ґула   416-259-8932. 
 
 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний 

Хор запрошують на Різдвяний Концерт  
в неділю,12 січня 2020 р. о год. 3:00 
поп.  в Islington United Church,  
25 Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. 
West).  На концерті виступлять: квартет NewEns  
зі Львова і сопрано Катя Хартова.  Після 
концерту: прийняття (кава і солодке). Kвитки: 
вступ при дверях,  416-763-2197, 416-246-9880 
 nykola@vesnivka.com. 
 

Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під 
мист. кер. Ігора Магеги запрошують на 
унікальний Рiздвяний Концерт в неділю  
12 січня о год. 3:30 поп. в Humber Valley United 
Church, 76 Anglesey Blvd. (Islington & Anglesey). 
 В програмі: солісти славного гурту Соколи- Марія 
Шалайкевич і Михайло Мацялко, Народні Артисти 
України, та також Артуро Разґоєв, Сергій Данко, 
Сергій Стільмашенко, Інґа Філіпова. Квитки: $25. 
(416-233-9700 Oлеся, 416-419-8278 Maрійка, $30. 
при дверях, молодь до 16 років безплатно). 
Зустріч з артистами і хористами після концерту при 
каві і солодким. www.levadaorion.com. 

  
Оld Mill запрошує на традиційну 

різдвяну вечеру у вівторок 7 січня в Old Mill 
Toronto Dining Room (обідовий буфет 11:30-3:00, 
вечірний буфет 5:30-9:00). За резерваціями 

дзвонити на 416-207-2020 або через 
opentable.ca/old-mill-toronto. 

 
                     МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещеному Домініку Александрові 
Костюк, його рідним батькам і хресним батькам 
бажаємо Многії і Благії Літа!      

               Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
  Складаємо щиросердечну  подяку    
парохіянам. Нехай Предобрий 
Господь  благословить і винагородить! 

Петро Вовк             150. 
Дмитро і Анна Москаль        100. 
        (з нагоди 60 ліття подружнього життя) 
Оксана Бачинська-Wells        150. 
Петріо і Марія Біланюк        450. 
Роман Харак            150. 
Юрій і Марла Дашко         300. 
Andreas Deeder і Зоряна Дутчак        1415. 
Мирон Дилинський         200. 
Ігор Ґенґало            300. 
Марія Крамарчук          220. 
о. Олександер і добр. Олена Лящук    200. 
Володимир і Люба Оленич       150. 
Андрій Полянський         100. 
Ігор Скотар і Орися Свищ       500. 
Володимир Сливка          200. 
      (з нагоди дня народження Анни Пинянської) 
Марія Шацька           160. 
Марія Тарнавська          150. 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая         3000. 
Марта Винницька             1500. 
Prestige Troyanda Ltd.          250. 
Володимир і Анна Покрищак        200. 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
 23 ХІІ  6:00 веч.  бл. п. померших в родині 
                                                             Піцюрів  
24 ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Василя (29р.) і 
                                  Анну (22р.) Зінь 
26 ХІІ  9:00 ранку  бл. п. Романа Голода 
26 ХІІ  5:00 поп.  бл. п. Стефанію Шевців (14р.) 
 4  І    10:00 ранку  бл. п. Ярослава Соколика(3р.)               
                    
                    ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоївся у Бозі бл. п. Євген Подільчак (62р.). Душу 
Покійного поручаємо молитвам наших вірних. 
                       (Закінчення) 
  Глава УГКЦ вважає, що сьогодні в українському 
суспільстві дуже потрібний діалог як такий і з 
усіма. «Гадаю, Церкви повинні навчитися не 
насаджувати і не накидати комусь своїх 
переконань, а просто їх свідчити. Тобто ми 
абсолютно готові, аби комусь пояснювати наші 
переконання. Проте ми повинні мати на це право. 
Якщо законопроєкт у нас таке право забере, то ми 
опинимося в прикрих обставинах і не матимемо 
можливості вести такий діалог», – вважає 
Блаженніший Святослав.«Щоб не допустити будь-
якої дискримінації за будь-якою ознакою, ми, 
зокрема ВРЦІРО, готові співпрацювати», – 
наголосив він. Предстоятель переконує, що 
Церква хоче, аби цей законопроект міг 
послужити справжній недискримінації, а не лише 
інтересам лобіювань певної частини 
українського суспільства.   Деп. інф. УГКЦ 

Повідомляємо, що  у церковній залі можна 
вирівняти членські внески ($40.), відібрати 
конверти на 2020 р. і при цій нагоді відібрати 
напис на шибу (зеленого кольору)  – це дозвіл 
на паркування на парафіяльній площі і на вулицях 
біля парафії. Написи будуть видаватися тільки 
членам нашої парохії.   
 
ЩЕДРИЙ ВЕЧІР будемо святкувати в суботу, 
18 січня 2020  о год. 6-ій вечора. 
Квитки на цілий стіл, або індивідуальні місця 
можна купити в парафіяльній залі, у Тані Когут 
416-231-2687, або в канцелярії 416-504-4774. 

mailto:nykola@vesnivka.com
http://www.levadaorion.com/


 
Глава УГКЦ: «Ми не зможемо 

відповісти на виклики Церкви без 
нашого монашества» 

 
Хотів би, щоб монашество було численно 
представлене на Соборі 2020 року. Бо я не 
уявляю собі, як ми можемо відповісти на ті 
глобальні виклики перед нашою Церквою, 
яка швидко розвивається, без нашого 
монашества. Про це сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав у день Святого 
Миколая на зустрічі з вищими настоятелями 
та настоятельками монастирів, чинів і 
згромаджень УГКЦ. 
 

Предстоятель висловив побажання, щоб монахи 
та монахині обговорили тему собору у своїх 
спільнотах. «Бо коли наші єпархії та екзархати 
обиратимуть делегатів на Патріарший Собор, ми 
просимо, щоб було мінімум чотири делегати з 
кожної єпархії та екзархату: двоє мирян, одна 
богопосвячена особа і один священник. Мені 
буде дуже цікаво побачити, хто з яких спільнот 
богопосвяченого життя буде обраний делегатом 
на Патріарший Собор, – сказав Блаженніший 
Святослав і додав: – Коли ваші владики 
скликатимуть єпархіальні собори, дуже прошу 
вас, беріть у них участь. Якщо треба, то навіть 
домагайтеся своєї присутності». 
Глава Церкви відзначив важливість монашества 
в житті Церкви. «Якщо все церковне тіло піде 
вперед, а монашество відстане, наше церковне 
життя в новому часі буде не цілком цілісне. 
Навіть неповноцінне. Я б дуже хотів, аби ми 
рухалися за подихом Святого Духа туди, де Він  
 
 

нас поведе. Тому дуже вас прошу інтегруватися 
в той процес загальноцерковного соборування і 
зрозуміти, яка ваша роль і місія», – сказав він. 
Для когось, за його словами, місія буде молитися 
за тих людей, які розсіяні по всьому світі і не 
мають можливості доступу до свого священника, 
до своєї Церкви. Хтось має поїхати туди, де є ці 
люди, стати поруч і помогти їм пізнати Бога, 
допомогти їм не розчинитися, зберегти свою 
віру. 
Предстоятель нагадав, що цього року УГКЦ 
отримала новий екзархат в Італії. «Хто збудував  
 наш екзархат в Італії? Наші побожні жінки, які, 
приїхавши туди, просили священника. Якби не 
вони, які хотіли молитися, хотіли жити своїм 
літургійним життям, не стукали і не 
впоминалися, нічого б не було. Гадаю, те саме 
нас ще чекатиме в інших країнах; куди нас 
Господь запровадить, я не знаю», – зазначив 
Блаженніший Святослав. 
Глава Церкви відзначив також глобальний 
масштаб Церкви. Він розповів, що на наступний 
рік він запросив реколектанта до Київської 
Трьохсвятительської семінарії – отця Річарда Су. 
Він китайського походження і є настоятелем 
китайської греко-католицької парафії у 
Ванкувері. 
«Я його спеціально запросив, бо хто з нас в 
Україні коли-небудь бачив китайця-греко-
католика?! Хочу цим сказати, що наша Церква 
не є етнічним гетто. Ми відкриті до всіх культур і 
народів. Навіть більше, ми маємо чим 
поділитися. Ці питання хочемо осмислити в 
контексті підготування до Патріаршого Собору», 
– сказав духовний лідер українців. 
  
                     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 
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