
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: «Ми маємо шукати шляхів переходу 
на григоріанський календар» 

 
Святкування Різдва – це не є питання дати. Це питання 
переживання певної події. Переживання Божої 
присутності між нами. Ми маємо шукати шляхів 
переходу на григоріанський календар. Про це заявив 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав в інтерв’ю радіо «Свобода». 
 
«При цьому треба усвідомлювати, що мусимо перейти разом, 
аби ця зміна календаря не зруйнувала внутрішньої єдності 
жодної з Церков», – додав Блаженніший Святослав. 
Предстоятель зауважив, що сьогодні, 25 грудня, велика 
частина вірних Греко-Католицької Церкви святкують Різдво в 
різних куточках земної кулі. Користаючи з нагоди, Глава 
Церкви привітав усіх синів і дочок УГКЦ з цим святом. 
«Христос народився! Нехай Господь Бог, який народжений 
сьогодні у Вифлеємі, буде нашою надією, нашою силою 
будувати краще майбутнє», – побажав він.Глава Церкви 
зауважив, що коли ми говоримо про зміну дати Різдва, то 
йдеться про зміну цілого календаря.Крім Різдва, ідеться, 
зокрема, про День захисника України, що нині відзначається 
14 жовтня – у день християнського свята Покрови Богородиці 
за юліанським календарем; саме цей день традиційно 
сприймався як день українського козацтва, а також як 
символічний день заснування Української повстанської армії. 
В разі переходу на григоріанський, чи новоюліанський 
календар, свято Покрови буде 1 жовтня.Блаженніший 
Святослав пояснив, що коли ми святкуватимемо Різдво 25 
грудня, це означатиме, що Богоявлення, тобто велике 
освячення йорданських вод, буде 6 січня, не …………..ст. 3 
 

 Ап. Koл. 3, 4-11. 
 Єв. Лк. 14, 16-24. 

   

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. Євр. 11, 9-10, 17-23, 32-40. 
Єв. Мт. 1, 1-25. 
6:30 – Утреня – Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
9:30 –  Св. Літургія – Владика Браєн 
                                     Байда 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 (до 31 грудня):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 Rd. (north of Dundas St. 
West).  На концерті 
виступлять: Квартет NewEns з Львова і 
сопрано Катя Хартова.  Після концерту: кава і 
солодке. Kвитки: при дверях, дзвонити 
на числа: 416-763-2197,  
416-246-9880, або  nykola@vesnivka.com. 

 
 Хори Левада і Оріон (УМА) 

Торонто під мист. кер. Ігора Магеги 
запрошують на унікальний РІЗДВЯНИЙ 
КОНЦЕРТ в неділю  12 січня 2020 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 
солодким. www.levadaorion.com. 

 
 Old 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. 
 
 Церковний хор храму iм. св.  

о. Миколая Чудотворця ласкаво просить усiх 
парафiян та гостей на 14-тий рiчний концерт 
урочистого вiдспiвування коляд. Концерт 
вiдбудеться в суботу, 25-го сiчня 2020 р. пiсля 
вечiрної Служби. 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.  

 
 Лицарі Колюмба ім. Андрія 

Шептицького і С.Т. Україна запрошують на 
Маланку 2020 в суботу 25 січня 2020 в  
Renaissance by the Creek, 3045 Southcreek Rd., 
Misssissauga. Kвитки: Iвaн (416-259-8932) , 
council@kofsheptytsky.com 

                
                  Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
  
 Складаємо щиросердечну  подяку    
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить  і винагородить! 
 
Петро Вовк          100. 
Стефан Котурбаш        100. 
Володимир і Люба Оленич     150. 
Анна Міґус і Віра Мисак      160. 
Віра Гомонко і Юрко Мусій     250. 
Юрій і Марла Дашко       100. 
Галина Ґоджик         300. 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь      1100. 
Рената Дашевич        500. 
            (в пам’ять мами Антоніни Бойко) 
Люба Ройко          1000. 
Марія Гогольь         200. 
            (в пам’ять Михайла Гоголя) 
Роман і Христя Федорович     250. 
Родина Соколик        300. 
     (в пам’ять Ярослава Соколика -3р. ) 

 
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
 
 4    І   10:00 ранку  бл. п. Ярослава Соколика 
                                                                (3р.) 
21   І     6:00 веч.  бл. п. Андрія Сенців 
29   І   6:00 веч.  бл. п. Розалію (25р.) і 
                                  Василя (28р.) Барабаш 
30  І      8:00 ранку     бл. п. Марію і Григорія 
                                   Реплянських       
 

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 
6-ій вечора. 
Квитки на цілий стіл, або на 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/


                       (Закінчення)  
19. Миколая – 6 грудня. 
«Є поняття так званого новоюліанського 
календаря, коли так звані нерухомі свята, як-от 
Різдво, святкують за новим стилем, себто за 
григоріанським календарем. А рухомі свята, які 
пов'язані з пасхальним циклом, і саме свято 
Пасхи залишається за старим, юліанським, 
способом вираховування цього дня», – розповів 
він.За словами Блаженнішого Святослава, це 
лише дисциплінарні питання, які встановлені 
передусім церковною владою. І оскільки вони не 
належать до суті християнської віри, яка є 
незмінною, а йдеться про календар, то їх можна 
його змінювати. І це повинно служити для якоїсь 
мети.«Перехід на інший календар багато в чому 
залежить від свідомості самих людей: щоб люди 
розуміли, що перехід на новий стиль не означає 
переходу на несправжні дати. Ідеться про певні 
зміни, які б мали послужити кращому 
святкуванню певних подій», – резюмував 
Предстоятель УГКЦ.   Деп. інформації УГКЦ 

 
Блаженніший Святослав: «Покора – це 

не самозаперечення, а здатність визнати 
правду перед Господом» 

 
 Покора – це не самозаперечення. Покора 
– це не плекання комплексу провини чи 
неповноцінності. Покора – це здатність 
визнати правду, зокрема перед Істиною. 
Ми, як християни, віримо, що Істиною є 
Господь. А для того щоб я справді міг бути 
свобідним, мушу бути покірним і визнати, 
що є добрим. 
 
На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав у прямому ефірі 
програми «Відкрита Церква». Співрозмовником 
Предстоятеля стала головний редактор 
Київського бюро «Радіо Свобода» Інна 
Кузнецова.«Для того щоб зростати й досягнути 
певного рівня зрілості, я повинен навчитися 
чомусь одному казати «так», а іншому – «ні». Бо 
якщо ти не вмієш говорити «ні», то твоє «так» 
тоді нічого не варте. Адже коли хворий хоче 
одужати, то він мусить визнати наявність 
хвороби, тобто упокорити себе перед цим 
фактом. І лише тоді він може звільнитися від  
 
 

хвороби», – зазначив духовний лідер греко-
католиків. 
На запитання, чи часто йому доводиться 
говорити «ні», Блаженніший Святослав 
відповів: «Абсолютно, зокрема собі. Наприклад, 
коли ти вибираєш щось одне, то багатьом іншим 
можливостям мусиш казати «ні». Ми повинні 
справді вміти вибирати і за наш вибір нести 
відповідальність».  
                                                             Деп. інформації УГКЦ 

 
Глава УГКЦ: «Процесу об’єднання з 
ПЦУ немає» 
 
Процес об’єднання Української Греко-
Католицької Церкви та Православної 
Церкви України не відбувається, зазначив 
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав в 
інтерв’ю «Радіо Свобода». 
 
«Процесу об’єднання немає. Він не відбувається. 
Сьогодні, коли говоримо про ПЦУ, ідеться про її 
входження у сопричастя з іншими помісними 
православними Церквами. І це є її пріоритетом. 
Між нами є поки що обмін деклараціями про 
готовність опрацьовувати дорожню карту», 
– сказав Глава УГКЦ. 
Також в інтерв’ю говорили про стосунки з 
Українською Православною Церквою в єдності з 
Московським патріархатом. На запитання про те, 
що стоїть на заваді в процесах об’єднання, які є 
протиріччя з УПЦ (МП), Блаженніший Святослав 
відповів, що є дуже багато, можливо, різних 
інтерпретацій історії, зокрема історії Церкви. 
«Коли йдеться про УПЦ (МП), ми маємо дуже 
спорадичні контакти і діалогу як такого немає. Я 
ще ніколи не міг мати особистої зустрічі з його 
блаженством митрополитом Онуфрієм, хоча ми 
багато разів про це просили і висловлювали своє 
бажання», – розповів Глава УГКЦ. 
                                   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 

 

http://news.ugcc.ua/interview/r%D1%96zdvo__tse_ie_chas_koli_mi_v%D1%96dchuvaiemo_shcho_rad%D1%96st_usuvaie_strah__blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_v_%D1%96ntervyu_dlya_rad%D1%96o_svoboda_88290.html
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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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