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Святі Тайни 

Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 

Пресв. Євхаристія – заохочуємо бутиa 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 

Бог дає шанс кожній людині пізнати правду і стати 
на дорогу спасіння 

Ставлення Бога до людей, що виявляється у багатьох Його 
зустрічах на сторінках Євангелія, повинно стати зразком і для нас. 
Глибока повага до гідності кожної людини, делікатність та вміння 
заглянути у душу людини, побачивши скрите добро — це ставлення 
Бога до кожного із нас.  

У ставленні Ісуса до людей вражає одна незмінна риса нашого 
Господа: глибока повага до гідності кожної людини, делікатність 
навіть тоді, коли слід звернути увагу на помилку, вміння заглянути 
в саму душу людини і намагання видобути з її глибин усе, що добре, 
благородне, чисте і святе. На такий стиль поведінки здатна лише 
Божественна Любов, яка не зосереджується на поверхні, але сягає 
до самих глибин єства і підносить до божественних висот слабку 

і немічну людину!  
Тому в Закхеєві, в якому усі бачили грішного чоловіка, Господь 

побачив «сина Авраама», тобто людину, у серці якої горить вогонь 
живої віри; на жінку-грішницю, яку фарисеї були готові каменувати 
за її гріхи, Він дивиться як на загублену овечку, яка потребує 
не засудження, а порятунку; у серці жінки-самарянки, яка прийшла 
опівдні до криниці, розпізнає велику спрагу за любов’ю, яку ніхто 

з людей не в змозі втамувати; навіть до Юди, про якого знав, що він 
уже зрадив Його, звертається в Оливному городі лагідним словом: 
«Приятелю!». Він робить усе це з єдиною метою: щоб дати шанс 
кожній людині пізнати правду і стати на дорогу спасіння. Бо, 
як зауважує св. Павло, «Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли 
до розуміння правди» (1 Тим. 2, 4). [...]. 

У цьому погляді Господньому на нас — джерело надії і сила для 
переміни нашого життя і для правдивого навернення. Господь 
бажає, щоб ми й собі присвоїли цей погляд, а ще більше — Його 
любов, пошану і делікатність до кожної без винятку людини. 

 Владика Богдан Дзюрах - апостольський екзарх 
у Німеччині та країнах Скандинавії 

 Джерело: synod.ugcc.ua 

Ап.  1 Тим. 4, 9-15 

Єв. Лк. 19, 1-10. 

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 БОГОСЛУЖІНЬ 
Наступна неділя 

Ап. 2 Тим. 3, 10-15 
Єв. Лк. 18, 10-14 

7:00 – Утреня 
8:00 – Божественна Літургія 
10:00 ранку – Божественна Літургія 
12:00 пол – Божественна Літургія 

Свята 

7:00 ранку – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія 
10:00 ранку –  Св. Літургія 

Субота 
6:00 вечора – Вечірня 

Навечір’я свят 
6:00 вечора – Вечірня з Литією 
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@4bellwoods

Повідомляємо, що у парафіяльній канцелярії 
тепер можна вирівняти членські внески ($40.), 
відібрати конверти на 2023 р. і при цій нагоді 
відібрати напис на шибу (яскравого зеленого 
кольору)  – це дозвіл на паркування на 
парафіяльній площі і на вулицях біля парафії. 
Податкові посвідки за церковні пожертви готуються 
на другу половину лютого 2023. 

«Відпочиньмо з Христом» Катехитичний Табір 
 2023: Для дітей 3-8 класів, 12–18 березня, 2023 на 
Горі Марії в Анкастері. ОНЛАЙН реєстрація 
починається в неділю 11-го грудня о 2 год поп. 
Зайдіть на сайт www.b4j.ca. та введіть код B4J2023. 
Програма є двомовна. Реєстрація закривається, коли 
всі місця будуть заповнені. Місця дуже обмежені - не 
відкладайте! 

Парохіяльний хор під дириґентурою маестро 
Жанни Зінченко запрошує на урочисте 
відспівування  коляд,  в суботу 28-го січня 2023 
о год. 6:45 веч. після вечірньої Літургії. Під час кави 
і солодкого у церковній залі можна буде зложити 
пожертви на  реабілітаційний центр «Джерело». 

Повідомляємо, що ЛУКЖК переводить Загальні 
Збори в неділю, 5-го лютого, після Літургії яка 
пічнеться в 10-ій год., в шкільному будинку. Буде 
нагода вирівнати вкладку. Просимо всіх членок взяти 
участь 

 
 
 

 
 

Жертводавці 
Складаємо щиросердечну подяку. 

Нехай Предобрий Господь благословить. 

Данило Рудий       $100 
Роман Жаровський      100 
Андрій і Анна Полянські  100 
Марія Поскіра      250 

Подаємо до відома: У нашій Свято-Миколаївській 
церкві ми розпочали проект “Допомога Україні” у 
формі недільної кави в церковній залі після кожної 
Святої Літургії. Заохочуємо наших парохіян 
підтримати це діло. Увесь прихід призначений на 
гуманітарну допомогу Українi. Прихід з кави 8 січня 
становить $487,60 

МНОГАЯ ЛІТА 

Новоохрещеному Joshua Wiley, його рідним і хресним 
батькам бажаємо многих і благих літ! 

Нововінчаним Зеновію Юрчишину та Іванні 
Кобилинець бажаємо мирного подружнього життя на 
многії і благії літа!

ДО УВАГИ ПАРАФІЯН 

У неділі Божественні Літургіії служатся о год. 8:00, 
10:00 ранку i 12:00 пол. 

Недільна Божественна Літургія о 8:00 год. ранку 
транслюється живим ефіром для хворих і немічних. 

Утреня в неділю о год. 7:00 ранку. 

Вечірня служиться в суботу о год. 6:00 веч. 

У свята Божественні Літургії служаться о год. 8:00 
ранку і 10:00 ранку. 

Повідомляємо, що присутність в церкві на Святій Літургії 
зобов’язує всіх парафіян. 

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

30 січня 
7:00 вечора бл. п. Кир Корнилія (Пасічного) 

31 січня  
7:00 вечора бл. п. Романа, Маґдалину та Богдана 
Олійників, Юрія Бориса 

4 лютого 
5:00 вечора бл. п. Йосифа Теплого (43 річниця) 

7 лютого 
11:00 ранку бл. п. Ірену Комарницьку (40д) 
6:00 вечора бл. п. о. мітр. Петра Стецюка 

17 лютого 
11:00 ранку бл. п. Олександру Костюк (40д) 

ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

Упокоївся у Бозі блаженної пам’яті Зенон 
Мисаковець (64 р.). Душу покійного поручаємо 
молитвам наших вірних. 

http://www.b4j.ca/
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____________________________________________________________________________________________________ 
Контакти: 

о. Роман Лобай, парох – 416-504-4774                                                         Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978    
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)         

Божественна Літургія – основа й вершина 
життя християнської спільноти 

«Це чиніть на мій спомин, бо кожного разу, як їсте 
хліб і п’єте цю чашу, Мою смерть звіщаєте, Моє 
воскресіння сповідуєте». У Христі людська 
природа бере участь у Божій природі (див. 2 Пт. 1, 
4). Христос дарує кожному, хто вірує в Нього, 
причасність до Божого життя. Це таїнство 
Причастя Христос звершив на Тайній Вечері, явив 
у Пасхальному таїнстві, й звершує його в 
богослужіннях Церкви «нині, і повсякчас, і на віки 
вічні». 
  Вершиною богослужбового життя Церкви є 
Божественна Літургія (з грецької літургія – 
«спільне діло») – служіння Бога людям і людей 
Богові. На Божественній Літургії (або Службі 
Божій) Бог Отець уводить нас у повноту Свого 
життя, даруючи нам Свого Сина. Син же дарує нам 
Себе Самого на поживу в трапезі Слова й трапезі 
Тіла й Крові, щоб ми стали з Ним «співтілесні та 
співкровні» й мали участь у Його Божестві. 
Церква, приймаючи цей дар Христовий у Святому 
Дусі, відповідає Йому приношенням себе самої, 
щоб Він жив і діяв у ній як у своїм Тілі. Отак 
Христос, Глава Церкви, разом із Церквою, яка є 
Його Тілом, приносить Отцеві у Святому Дусі хвалу 
й благодарення за здійснене спасіння. 
  У Божественній Літургії, яка складається з 
Проскомидії, тобто приготування дарів, Літургії 
Слова і Літургії Євхаристії, звершується таїнство 
спасіння – поєднання Бога і людини у Христі (див. 
Еф. 1, 10), «будування Христового Тіла» (Еф. 4, 
12). Як на Тайній Вечері Христос насамперед 
повчав апостолів словом, а відтак увів їх у таїнство 
своїх Тіла і Крові, так і в Божественній Літургії 
Христос повчає спільноту вірних, живить їх своїм 
Словом та чинить учасниками Євхаристійної 
трапези. Християнин уводиться в це таїнство 
через слухання Слова Божого і причастя 
Господнього Тіла і Крові. 

Чини Божественної Літургії 

  У нашій Церкві є три чини Божественної 
Літургії: святителів Йоана Золотоустого, Василія 
Великого та Передшеосвячених Дарів. Звичайно 
служимо Літургію святого Йоана Золотоустого. 

Літургію святого Василія Великого служимо десять 
разів у році, а саме: у всі неділі Великого посту, у 
Великі четвер і суботу, у навечір’я Різдва й 
Богоявлення, на свято святого Василія Великого. 
Під час святої Чотиридесятниці Церква від 
понеділка до п’ятниці на знак очікування Пасхи 
Христової і славного зновупришестя не звершує 
євхаристійного жертвоприношення, тобто Літургії 
святих Отців Йоана Золотоустого або Василія 
Великого. 
  Щоб підтримати вірних під час духовного 
подвигу посту і подати Причастя в ці дні, Церква 
служить Літургію Передшеосвячених Дарів, під час 
якої вірні причащаються Святих Дарів, освячених 
попередньої неділі. Церква не служить жодної з 
цих літургій в середу і п’ятницю Сиропусного 
тижня, понеділок і вівторок першого тижня 
Чотиридесятниці і Велику п’ятницю, тому ці дні 
згідно з традицією є алітургійними. Згідно зі 
звичаєм прийнято правити Літургію 
Передшеосвячених Дарів тільки по середах і 
п’ятницях Великого посту, а тому алітургійними 
днями також називаємо всі понеділки, вівторки й 
четверги Великого посту. Церква уводить 
практику алітургійних днів, щоб нагадати нам про 
те, що ми тільки-но наближаємося до повноти 
Царства Божого і щоб Євхаристія не стала для нас 
звичкою, а завжди була живою подією. 

Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха» 
343-345; 393-394



Stephen Werbowyj LL.M
Barrister / Mediator

Mediation of Estate Disputes

416-233-9461
1199 The Queensway, Toronto

УКРАЇНСЬКЕ ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ
у 4 генерації з 1925 року

CARDINAL FUNERAL HOMES
Jimmy Cardinal

, - -
, - -

Windows & Doors

Murynyuk Ivan
Free estimate Best Price Best quality

647-407-4826

Тhis Space Available
$375/YR

Call Myron
416-670-4480

Це місце вільне
$375/рік

416-670-4480 (Мирон)

416-839-4179
416-259-8533

,
,   

Tel: 416-233-4631 
Ext. 500,  

Fax: 416-233-0432

olena@terralaw.ca
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