
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: «Повага до людини повинна бути 
основним принципом, з якого випливає все інше 

добро» 
 
Гідність людської особи є основною цінністю 
суспільного буття. Якщо ми хочемо бути гідним 
суспільством, то повинні поважати одне одного, 
незалежно від того, хто яку ідеологію сповідує, які 
переконання має. Таку думку висловив Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав у програмі «Відкрита Церква» на «Живому 
ТБ». 
 
Глава Церкви зазначив, що цінностей не можна когось 
навчити, цінності не можна пізнати на основі прочитаної 
книги чи якоїсь гарної бесіди. «Цінність необхідно пережити. 
Її відкриває лише особистий досвід, – досвід глибини добра, 
яке захоплює людину», – сказав він. 
На його погляд, є кілька базових цінностей, які можуть і 
повинні нас усіх об’єднувати. «Базовою цінністю, з якої 
випливає все інше добро, є гідність людської особи. Кожна 
людина самим фактом свого існування посідає гідність 
людської особи. Усяка зневага людського життя, всяке 
зневажливе ставлення до людської особи є ніщо інше, як 
переживання досвіду зла», – вважає Предстоятель. 
Немає такої людини, наголошує Блаженніший Святослав, яка 
б не була гідною, але вона потребує цю свою гідність відкрити 
й побачити. «Якщо ми зрозуміємо, – переконує Глава УГКЦ, – 
що кожна людина фактом свого існування, як істота, створена 
на образ і подобу Божу і вже в собі має цю найвищу гідність, 
тоді по-іншому будемо цінувати людей, людські стосунки. Ми 
тоді по-іншому будемо оцінювати свої вчинки. (ст. 2)…… 
 

 Ап. ЕФ. 4, 7-13   
 Єв. Мт. 4, 12-17.  

 

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. 4, 9-15 Єв. ЛК. 19, 1-10. 
6:30 – Утреня – Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
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 

Щиросердечна подяка всім, які причинилися до 
успішного переведення ЩЕДРОГО ВЕЧОРА і всім, 
які своєю присутністю підтримали цей захід. 
Особлива подяка членкиням ЛУКЖК, 
організаторам вечора. Нехай Предобрий 
Господь благословить діло Ваших рук на Многії і 
Благії Літа! 
          

 ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО СВЯТОГО 
ПРИЧАСТЯ: лекції для дітей, які не є учнями  
цілоденної школи Патріярха Йосифа Сліпого, а які 
хочуть приступити до Першого Святого Причастя з 
учнями школи повинні звертатися до п-і Наталі 
Штурин за чис. тел. 416-951-3030. Лекції будуть 
проводитися в неділю після Святої Літургії о год. 
9:30 ранку від 11:00-12:15 починаючи з 2 лютого. 
Інформаційні листки і розклад знаходяться у 
притворі церкви. 
 

 YВАГА! Епархіяльні підготовчі 
курси до подружжя проходитимуть 7 березня від 
8:00 ранку до 5:30 поп. в церкві св. Йосифа, 300 
River Oaks Blvd. East, Oakville. За реєстраційними 
анкетами звертатися на:admin@sjucc.ca. 
 
 Лицарі Колумба ім. Слуги Божого Андрея 

Шептицького  запрошують на Super Bowl 2-го лютого 
за адресою 195 Park Lawn Rd. Початок о год.4:30 поп., 
вечеря о год.6:30. Квитки: $35 дорослі, $25 cтуденти 
(13-18). Прямий ефір з США і необмежений буфет. За 
квитками звертатися до п. Івана Гули 416-259-8932 
або п. Ярослав Чопіяний 905-847-2417 або п. 
Гарольд Судейко 905-785-8395. 
 
 Ліґа Українців Канади запрошує Вас на 

доповідь в'язня сумління, Олега Сенцова, яка 
відбудеться у неділю 2-го лютого о год. 6:00 вечора 
в Old Mill Humber Room. Квитки можна 
придбати при вході ($20/квиток). Дохід події буде 
призначений на Фонд "Приятелі Збройних Сил 
України" FUDF Fund. 
 
 В неділю 9 лютого, о год. 1:00 по полудні 

(після Служби Божої) у  соборі св. Покрови, 30 
Leeds St., Toronto відбудеться ЮВІЛЕЙНИЙ 
КОНЦЕРТ з участю солістів гурту «СОКОЛИ», 
народних артистів України МАРІЇ  ШАЛАЙКЕВИЧ 
і МИХАЙЛА МАЦЯЛКА, а також  заслуженого 
артиста України, співака, композитора 
ВОЛОДИМИРА ВЕРМІНСЬКОГО та хорів 
«ЛЕВАДА», «ОРІОН» (YMA) TORONTO 
(керівник і диригент Ігор Магега).  Квитки при 

вході $20.00. Просимо численно підтримати 
земляків з України i місцеві колективи. 
 
 ДІЯСПОРА ПАМ’ЯТАЄ: Українсько-

Канадський Дослідчо-Документаційний Центр 
запрошує на виставку пам’ятників жертвам 
Голодомору у світі за адресою 620 Spadina. 
Виставка приватиме від понеділка до п’ятниці. 
 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

 Складаємо щиросердечну  подяку    
благословить  і винагородить! 
Андрій Полянський        250.
 Микола Роїк          300. 
Галина Бенеш          300 
Славомир і Данута Кренца      200. 
Микола Обаль          100. 
Орест Ковальський і Христина Желтвай 100. 
 Рома Стасина          100. 
Володимир і Лоюба Оленич     100. 
Лариса Тепла                1000. 
      (в пам’ять батька Йосифа Теплого -40р.) 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
29   І     6:00 веч.  бл. п. Розалію (25р.) і 
                                         Василя (28р.) Барабаш 
30  І      8:00 ранку   бл. п. Марію і Григорія 
                                 Реплянських 
30  І      5:00    бл. п. Кир Корнилія 
                                 Пасічного 
1    ІІ     9:00 ранку бл. п. Теклю Соломон (2р.) 
4    ІІ     5:00 поп.  бл. п Йосифа Теплого (40р.) 
8    ІІ     8:00 ранку  бл. п. Григорія і Марію 
                                 Реплянських  

                    
                          МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещеному Луці Комаровському, його 
рідним батькам і хресним батькам бажаємо 
Многії і Благії Літа! 
                           (Закінчення) 
Адже добрий вчинок мене будує, відповідає моїй 
гідності. Поганий вчинок мене принижує і 
певною мірою є моментом, коли я гублю ту 
гідність, яку отримав від мого Отця».«Моя повага 
до людини, – людини, яка носить у собі печать 
образу Божого, є і повинна бути 
основоположним принципом, з якої випливає все 
інше», – запевняє Предстоятель.Він розповів, що 
його інколи запитують, що є найбільшою 
цінністю Церкви, мабуть, маючи на увазі, якісь 
матеріальні блага. «А я завжди відповідаю: 
люди. Люди є нашим найбільшим багатством», – 
сказав Предстоятель.Він пригадав слова 
Блаженнішого Любомира, який умів 
висловлювати складні речі простими словами. 
Коли його спитали, що таке свобода, він 
відповів: «Це здатність чинити добро». «Але 
завжди це добро має на меті добро іншої людини. 
Ми відчуватимемо якісь вищі цінності, за які 
варто інколи пожертвувати собою, лише тоді, 
коли робитимемо добро іншій людині, коли та 
людина до нас не є байдужою і її добро ми 
відчуваю як власне. Таку позицію ми, християни, 
називаємо любов’ю», – додав духовний лідер 
українців.    Деп. інф. УГКЦ 

Повідомляємо, що СЬОГОДНІ, остатня неділя, 
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.   
Після цієї неділі можна буде полагодити ці 
справи У ПАРОХІЯЛЬНІЙ КАНЦЕЛЯРІЇ. 
Посвідки звільнення з податку будуть розіслані 
почтою наступного місяця. 



УГКЦ спільно з усією повнотою 
Католицької Церкви вперше відзначить 

Неділю Божого Слова 
 
У неділю, 26 січня 2020 року, Католицька 
Церква вперше відзначатиме Неділю 
Божого Слова, яку встановив Папа 
Франциск Апостольським листом у формі 
motu proprio «Aperuit illis», який було 
опубліковано 30 вересня 2019 року. Цього 
дня у Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового у Києві Блаженніший Святослав 
очолить Архиєрейську Божественну 
Літургію та звернеться до усіх з тематичною 
проповіддю. 
Неділя Божого Слова має екуменічне значення, 
зважаючи на те, що вона відзначається в той 
самий період літургійного року, що й День 
діалогу між євреями й католиками і Тиждень 
молитов за єдність християн. Встановлення цієї 
неділі є бажанням зробити ще один крок в 
екуменічному діалозі. 
На логотипі Неділі Божого Слова зображений 
Христос та Його учні на дорозі до Емаусу. Цю 
ікону написала сестра-бенедектинка з Єгипту 
Марі-Поль Фарран, що померла в травні 
минулого року. На іконі зображено Христа, який 
тримає в руках сувій – Святе Письмо, бо Він є 
сповненням Писань; поруч із Ним зображені 
двоє учнів, один з яких тримає в руках посох 
паломника; зірка символізує євангелізацію; 
напрямок стіп персонажів вказує на те, що вони 
прямують вперед, що означає постійний 
динамізм євангелізації. 
Ще однією подією того дня в УГКЦ 
буде міжконфесійний молебень, який 
відбудеться в рамках Тижня молитов за єдність 
християн. Початок спільної молитви в храмі 
Святого Василія Великого (Київ, Вознесенський 
узвіз, 7) о 18.00. 
 

Цього дня 30 років тому відбувся 
Надзвичайний Собор, який проголосив 

легалізацію УГКЦ 
 

Тридцять років тому, 23 січня 1990 року, у 
храмі Преображення у Львові за участю 6 

єпископів та понад 150 священників 
відбувся Надзвичайний Собор Української 

Греко-Католицької Церкви, який 
проголосив легалізацію УГКЦ в Україні. 

 
Очолив Собор місцеблюститель Глави УГКЦ 
архиєпископ Володимир Стернюк. 
Отці Собору потвердили неканонічність 
Львівського псевдособору 1946 року і його 
рішень та звернулися до органів державної 
влади з вимогою реабілітувати репресованих 
греко-католицьких священників, повернути 
незаконно відібране майно Церкви, 
зареєструвати церковну організацію Української 
Греко-Католицької Церкви. Повернення 
львівського храму Преображення Господнього 
у лоно УГКЦ (29 жовтня 1989 року) 
та проведений у ньому Собор ініціювали 
масовий перехід віруючих та храмів до УГКЦ. 

Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ 
Глава УГКЦ зустрівся з Послом Канади 

в Україні 
 
24 січня 2020 року в резиденції Глави 
Української Греко-Католицької Церкви у 
Києві відбулася зустріч Блаженнішого 
Святослава, Отця і Глави УГКЦ, із 
Надзвичайним і Повноважним послом 
Канади в Україні п. Ларисою Ґаладзою. 
Зустріч відбулася на прохання Посла, яка в 
листопаді 2019 року розпочала в Україні 
свою дипломатичну місію. 
На початку зустрічі Блаженніший Святослав 
привітав п. Ґаладзу з початком її служіння в 
Україні та побажав плідної праці для добра 
українського і канадського народів. Також Глава 
УГКЦ подякував за присутність у Патріаршому 
соборі під час хіротонії владики Степана Суса. 
Пані Посол подякувала Блаженнішому 
Святославу за його співчуття, яке він висловив у 
день авіакатастрофи українського літака в Ірані. 
«Важливо, що ваше співчуття було скеровано до 
всіх рідних і близьких загиблих без огляду на 
національність та релігійну приналежність», — 
зазначила Лариса Ґаладза. 
Відтак сторони обговорили широке коло питань, 
особливо звертаючи увагу на роль Церкви у 
сучасних обставинах життя української держави. 
  

Департамент інформації УГКЦ 
 

 

 

http://news.ugcc.ua/announces/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_zaproshuie_do_sp%D1%96lnoi_molitvi_88486.html
https://synod.ugcc.ua/data/u-tsey-den-30-rokiv-tomu-vidbuvsya-nadzvychaynyy-sobor-yakyy-progolosyv-legalizatsiyu-ugkts-2307/
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_visloviv_sp%D1%96vchuttya_r%D1%96dnim_%D1%96_blizkim_zagiblih_v_av%D1%96akatastrof%D1%96_v_%D0%86ran%D1%96_88369.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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