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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 

Проповідь блаженнішого Святослава на Богоявлення 
«Це син мій улюблений якого я вподобав» 
 Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь 

Христос хрещається! 
Сьогодні ми святкуємо велике свято, яке навіть важко одним словом 
назвати. Воно має два літургійних окреслення чи імена. Сьогодні ми 
святкуємо йорданське Богоявління, а по-іншому воно ще 
називається свято «Просвічення»: свято особливого світла, тобто 
досвіду, розуміння, яке сьогодні Бог, об'являючись, відкриває 
людині. Сьогодні Боже слово нас веде до Йордану, і ми стаємо 
начебто свідками, учасниками дуже дивної події: Син Божий -
Господь наш Ісус Христос знімає з себе одяг і нагим заходить у воду, 
просячи хрещення, як до цього це робили усі грішники. Йоан 
лякається, бо він бачить що той, хто не має гріха, не потребує 
хрещення, яке він уділяв – хрещення, яке очищає гріхи. Але Христос 
каже йому: «Лиши це тепер, бо так нам личить сповнити, звершити 
усяку правду». Про яку правду говорить Христос? Ця правда 
відкривається перед очима Хрестителя: коли він бачить Христа, що 
виходить з води, розкриваються небеса,  Дух Божий у вигляді 
голуба сходить на Сина Чоловічого, Сина Божого, а голос з неба 
каже: «Це є Син мій улюблений, у якому Моє вподобання». Що 
сталося в цей момент хрещення? В чому полягає та істина, яку з 
трепетом приймає сьогодні Йоан, а через нього усі ми? Над 
Йорданом Ісус Христос – Син Божий об'являє нам Бога Отця – Бога 
як того, хто перед віками породжує свого Єдинородного Сина. Сам 
голос Отця з неба засвідчує, що той, хто хреститься є Його Сином, 
а Дух Святий, який від Отця походить і в Сині спочиває, засвідчує, 
як свідок, правдивість цього слова. Це Боже синівство і Боже 
отцівство, які сьогодні об'являються над Йорданом є змістом цього 
Богоявлення, бо багато людей різних культур і народів вірять в 
Бога, шукають Бога, але християни вірять в Отця який породжує 
Сина і дихає Духом Святим. Пізнати Бога, отримати це просвічення, 
отримати досвід тої істини, означає увійти, зануритися з головою у 
життя Пресвятої Тройці: у ті стосунки, які існують між Отцем, Сином 
і Святим Духом. Більше того, можна сказати, що у сьогоднішньому 
святі відбулося божественне усиновлення людини. Хрещення 
означає «зануритись». Христос занурюється у Йорданські води, 
щоби людину занурити у Його власне синівство. (продовження на 
ст.3) 

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 БОГОСЛУЖІНЬ 
Наступна неділя 

Ап. 1 Тим. 4, 9-15 
Єв. Лк. 19, 1-10 
 
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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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 маєстро 
Жанни Зінченко запрошує на урочисте 

відспівування  коляд,  в суботу 28-го січня 2023 
о год. 6:45 веч. після вечірньої літургії . Підчас кави 
і солодкого у церковній залі можна буде зложити 
пожертви на  реабілітаційний центр «Джерело». 
 
Повідомляємо, що квитки на концерт хору 
«Разом Колядуймо - Перше Різдво далеко від 
Батьківщин» ПРОДАНО. Пригадуємо, що цей 
концерт відбудеться 22 січня 2023 о 2:15 поп. в St. 
Michael's Cathedral Basilica - 65 Bond Street – Toронто. 
Беруть участь: Українська Капела Бандуристів 
Америки ім. Тараса Шевченка і St. Michael's Choir 
School. Он-лайн трансляцію концерту можна 
переглянути за посиланням: 
https://www.stmichaelscathedral.com/live/ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Жертводавці 

Складаємо щиросердечну подяку. 
Нехай Предобрий Господь благословить. 

 
 
Ірина Пальчук  200 
Олесь Пальчук 300  

в пам'ять батька Володимира  
і брата Ярослава 

Марія Перс 200 
Роман Виницький і Марійка Лялька 1,500 
Таня Когут 100 
Наталя Мигаль 1,000  

в пам'ять Ірени Мигаль (10 р.) 
Евген і Анна Дранка 200 
Леонід і Христина Терпляк 150 
Роман Соколич 200 
Орест Ковальський і Христина Желтвай 100 
Мирон і Олена Дилинські 150 
Ігор Таращук 500 
Анонімно 100 
Лідія Лубка  100 
Остап Манківський 100 
Марія Тарнавська 200 
Марія Кравчук 100 
о. Олександр Лящук 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 $645.00 

 

МНОГАЯ ЛІТА 
 

Новоохрещеному Давиду Терлецькому, його рідним 
і хресним батькам бажаємо многих і благих літ! 
 
Нововінчаним Katherine Dodds i Andrew Fisk 
бажаємо мирного подружнього життя на многії і благії 
літа!  
 
Нововінчаним Тарасу Бачiнському та Samantha 
Goodall 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 
 

28 січня 
8:00 ранку бл. п. Марію та Григорія Реплянських 
 
30 січня 
7:00 вечора бл. п. Кир Корнилій (Пасічний) 
 
4 лютого 
5:00 вечора бл. п. Йосифа Теплого (43 річниця) 
 

http://www.b4j.ca/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.stmichaelscathedral.com%2Flive%2F%3Ffbclid%3DIwAR0K3t_rsG66w85JhBW8yhmMlSWK1dqGnFLo8zzpHg3CrtbxR_X_lRN62F0&h=AT0KXAup_s_Mm2sAShioHD4VBkXjNollKt_a9bDFxp9aNWuY1GmXkj0wB7hqUgIdPjkhL8DOtDxxmAFad1MiuyaZZWQ9H46bo8iybidsm6amdoAUMzpdfLbSCgiOCSMXbXGr&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT08szPMQCTc8r2HXRjBGW79wavY-C5lQRXz2YU2YqZLSVFDYoSO_YolPIdpuF0-IBheF5oF-kwGPCR7n2wZ0ojHdXfCcHQnOHll2RyUZQj1c-LUW2l7ICIqw4E1x_tnZ18fq3lXBsKZ7_ZCN54F-snaDN8L19XyGbBJCT6tWgSNLrlvZSZgJn33X31HUeHfKxEMz4LUXvMBcrXGjM0rGDjXxETIq44aBHkKEw
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Контакти: 

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

Мирон Джулинський 100 
Христина Суржиця 500 
Роман Жила 300 
Василь Ганкевич 100 
Василь Дерич 105 
Зенон Лебед 200 
Рената Дашевич 500 
Христина Желтвай 2,000 
Тарас Ґула 300 
Nadia Sandor 100 
Stephen Adamo 200 
Cale Heit 250 
Анонімно 5,000 
Зоя Трофіменко  100 
Соня Соломон 150 
Марко і Наталія Стадник 100 
Василь і Рома Жила 100 
Надя Борис 100 
Марія Підзамецька  250 
Ліда Анна Кудла 150 
Вікторія Палиґа 100 
 
(Продовження. Початок на ст. 1) Ми у тому святі, 
у цій події стали з вами синами і доньками Божими. І 
це не лише якась гарна фраза чи метафора, це є та 
істина, та правда, яку звершує сьогодні Христос, це та 
правда про об’явлення Бога, про просвічення яке 
сьогодні сяє над Йорданом. «Всі ви, що в Христа 
хрестилися, у Христа зодягнулися»  -  каже нам 
сьогодні апостол Павло. Що означає хреститися? 
Дослівно означає «зануритися». Сьогодні символ води 
нам розкриває зміст занурення: не так в якусь стихію 
сотвореного світу, але занурення у Христа. У Христа 
охреститися означає у нього зануритися: стати синами 
і доньками Божими по благодаті, так як він є Сином 
Божим відвічно, по божественній Своїй природі. «Ви, 
що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися» - це є 
велика правда, істина не тільки про Бога Отця, не 
тільки про Божественного Сина і Духа Святого, але 
правда про кожного з нас, про нашу з вами гідність, 
високі покликання. Апостол Павло потім буде навчати, 
що той хто став сином Божим став спадкоємцем 
якогось спадку, бо те синівство означає якийсь дар і 
тим спадком, причасниками якого ми стали у 
сьогоднішньому дні, це є повнота благодаті Святого 
Духа, який освячує, який сьогодні буде ширяти над 
водною стихією. Ми будемо бачити як Дух Святий буде 
сходити на води через різні символи і знаки, через які 
проявлявся Дух Святий у Старому Заповіті: через 
подих священнослужителя, через вогонь трисвічника, 
який буде занурюватися у воду, через занурення 
руки, яка благословляє через занурення Чесного і 
Животворящого Хреста. Це все це діється, щоб ми 
сьогодні з вами могли зануритися у Божественну 
дійсність, віднайти свою власну гідність як синів і 

дочок самого Бога. Історія християнських містиків 
розповідає нам одну подію: одна свята -  Марґарета 
Скартоне - отримала такий унікальний досвід свого 
Божого синівства, свого усиновлення, що вона пізніше 
розповідала: «Ви знаєте, я є донька Божа, бо Він сам 
мені це сказав». Сьогодні, коли ми чуємо Євангельські 
слова «Це є Син мій улюблений у Ньому моє 
благовоління» - це сам Бог Отець каже до кожного, 
хто занурився у синівство і Його Сина. Сьогодні ми 
святкуємо це велике свято найглибшого Одкровення 
Бога про себе яке Він дарує людині, свято просвічення 
як свято пізнання нашого з вами синівства, нашого 
усиновлення, нашої гідності як синів і дочок Божих.  
Ми це святкуємо під час війни, яка є моментом 
найгіршого приниження людини, заперечення права 
на життя та існування, коли людське життя нічого не 
вартує. Сьогодні Христос відкриває нам найвищу мету, 
задля якої вартує і можна перемагати у цій війні в ім'я 
Божого синівства. Ми часом відчуваємо, що ніхто у нас 
немає права забрати нашої людської гідності, тому що 
кожна людина є сотворена на образ і подобу Божу. А 
сьогодні ми можемо сказати: «Ніхто нам не забере 
нашого божественного усиновлення!». Тому то учора 
теж на Повечір’ї ми співали «З нами Бог».  Сьогодні, 
споглядаючи на ці дивні таїнства, можливо 
переймаємося трепетом Йоана. Ми сьогодні пізнаємо 
нашого Бога як нашого люблячого батька, який 
похиляється не тільки над Христом - Своїм Сином 
Єдинородним у Йордані, але над кожним з нас. Пророк 
Ісая передає нам Божі слова про цю ласкавість батька 
по відношенню до своїх дітей. Каже Господь «Чи ж 
забуде мати про свою дитину? Чи покине плід свого 
лона? Але навіть як і бо вона забула, Я тебе не покину, 
твоє ім'я записане на Моїх долонях». Відкриємо 
сьогодні у тому святі наше з вами божественне 
усиновлення, наше ім'я, яке є записане на Божих 
долонях, почуємо ті слова Бога Отця: «Я тебе не 
покину». Господи, сьогодні Ти, що входиш у 
йорданських хвилі, дай нам силу зануритися у Твою 
силу, яка перемагає всяке зло. Нехай ця йорданська 
священна вода, якою причащаємося, якою 
окроплюємось, буде тою хвилею, яка очистить нас 
самих, наші домівки, нашу Україну від всякого зла, бо 
сьогодні нам з вами які воюємо, захищаємо гідність 
людини, личить звершити навіть в цих трагічних 
обставинах цю євангельську правду. 

Христос хрещається! 

 

Патріарший собор воскресіння Христового 
Свято Богоявлення Господнього 

19 січня 2023 



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

  L Y N E T T
 

 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

416-839-4179
416-259-8533

,
,   

Tel: 416-233-4631 
Ext. 500,  

Fax: 416-233-0432

olena@terralaw.ca
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