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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 

Свято Богоявлення 

У центрі свята Богоявлення Господнього – подія хрещення Ісуса в 
Йордані, яку описують всі чотири євангелисти, що підкреслює її 
важливість. Літургійні тексти та церковні обряди розкривають зміст 
цієї події у стосунку до людини і світу, аплікують її значення для 
життя кожного, хто вірить. Передовсім, вражаючим є сам факт події, 
яку святкуємо: Ісус приходить до Івана, щоб хреститися від нього. 
Адже обряд хрещення передбачав визнання гріхів, покаяння і 
навернення. Оскільки Ісус не потребував очищення від гріхів, то 
слід у цьому Його жесті шукати якогось іншого змісту. Ісус приймає 
хрещення не задля себе, а задля нас. Бажаючи прийняти хрещення 
від Івана, Він стає, за влучним висловом папи Венедикта XVI, 
посеред юрби грішників, стає у чергу разом з грішниками і цим 
виявляє Божу солідарність з людством, яке втратило найцінніше – 
близькість та безпосередність у стосунках з Творцем. Таке 
пониження Сина Божого має за ціль порятунок, спасіння грішників. 
Зауважмо, що найбільші християнські свята зображають це 
пониження, сходження Господа за допомогою різних образів і 
символів. Візантійська літургійна та іконографічна традиція 
прокладає дуже слушну паралель між трьома основними 
сходженнями Сина Божого – в печеру (вертеп), де Він народився, у 
води Йордану, де Він хрестився і до аду, в глибини підземні, куди 
Він зійшов, долаючи ворота Аду. Тому подія сходження Ісуса у води 
Йордану є по суті вже пасхальною, адже вона започатковує 
публічне служіння Ісуса, Його проповідь, Його боротьбу, Його шлях 
до Єрусалиму і Голгофи, вона стає початком нашого визволення від 
влади смерті. В момент хрещення Ісуса відкриваються небеса, лунає 
голос Отця і Дух у вигляді голуба сходить з небес. В цьому епізоді, 
описаному в Євангелії, християнська традиція вбачає велике 
одкровення для світу – одкровення Бога як Отця, Сина і Святого 
Духа. Завдяки повній згоді і готовності Ісуса чинити волю Отця, 
відкриваються небеса, тобто стає можливим те, про що ми просимо 
в молитві «Отче наш»: "Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на 
землі", стає можливим доступ людини до Бога, безпосереднє 
спілкування з Ним в любові. Тому голос Отця називає Ісуса Сином 
возлюбленим, в якому Його благовоління. (продовження на ст. 3) 

 

Ап.  2 Тим. 4, 5-8 
Єв. Мр. 1, 1-8. 

 

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. Еф. 4, 7-13 
Єв. Мт. 4, 12-17 
 
7:00 – Утреня 

Божественні Літургії 
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція) 
10:00 ранку, 12:00 пол              

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

Субота 
6:00 – Вечірня 

 
Навечір’я свят 

6:00 – Вечірня з Литією 
 

 



ОГОЛОШЕННЯ 
 

Повідомляємо, що починаючи від неділі 4 
грудня уцерковній залі 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. 
 
«Відпiчнім 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 год. 2-ій 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. 
 
Хор «Веснівка» запрошує на концерт:  
Разом Колядуймо - Перше Різдво далеко від 
Батьківщини - 22 січня 2023 - 2:15 поп. в St. 
Michael's Cathedral Basilica - 65 Bond Street - Toронто 
Участь беруть: Українська Капеля Бандуристів     
Америки ім. Тараса Шевченка і St. Michael's Choir  
School. Вступ вільний - Добровільні датки - Частина 
датків буде передана на гуманітарну допомогу.  
Квитки:  
https://UkrainianChristmasConcert.eventbrite.ca 
 
Хори «Левада» і «Оріон» (УМА) Торонто під 
мист. кер.  др. Світлани Лисогор щиросердечно 
запрошують усіх на унікальний УКРАЇНСЬКИЙ 
РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ із гостями, який 
влаштовують в неділю,  
15 січня 2023р. о год. 3:30 поп. в приміщенні 
Humber Valley United Church, 76 Anglesey Blvd. 
(Islington & Anglesey). Після концерту зустріч при каві 
і солодким в Arthur Steed Hall. Квитки: $25.00 
(хористи -416-419-8278, 416-233-9700), або $30.00 
при дверях. Молодь до 16 років безплатно. На 
підтримку нашої Батьківщини відбудеться збірка на 
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ. 

 

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

 
16/ І - 7:00 вечора бл. п. Ірину Юрах (2 річниця) 
17/ І 9:00 ранку бл. п. Ірену Мигаль (10 річниця)  
28/ І - 8:00 ранку бл. п. Марію і Григорія 
Реплянських 
4/ ІІ - 5:00 вечора бл. п. Йосифа Теплого (43 
річниця)  

 
В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  

У п о к о ї л а с я  у  Б о з і  б л а ж е н н о ї  
п а м ’ я т і  О л е к с а н д р а  К о с т ю к  ( 9 3 р . ) .  
Д у ш у  п о к і й н о ї  п о р у ч а є м о  м о л и т в а м  
н а ш и х  в і р н и х .  

 
 
 
 

 

ДО УВАГИ ПАРАФІЯН 
 

Божественні Літургії в неділі служаться о год. 8:00, 
10:00 ранку i 12:00 пол. 
 
Вечірня служиться в суботу о год. 6:00 веч.  
Утреня  - в неділю о год. 7:00 ранку.   
 
У неділі  Божественна Літургія  о год. 8:00 ранку 
транслюється живим ефіром для хворих і немічних. 
 
Повідомляємо, що присутність в церкві на Святій 
Літургії зобов’язує всіх парафіян. 
 
У свята Божественні Літургії служаться о год. 8:00 
ранку і 10:00 ранку.  
Утреня о год. 7:00 ранку. 
 

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 $405.00 

 
 

Середа 18 січня – Навечір’я Богоявлення 
Розклад богослужінь на цей день: 
 

7:30 ранку - Царські Часи 
9:30 ранку - Вечірня з Літургією св. Василія Великого, і 
Велике Водосвяття. 
5:00 вечора - Велике Повечір’я з Литією. 
6: 00 вечора  - Щедрий вечір 
 
Четвер 19 січня – Богоявлення Господнє. 
Розклад богослужінь на цей день: 
 
6:45 ранку - Утреня 
8:00 ранку - Божественна Літургія 
10:00 ранку - Божественна Літургія і Велике Водосвяття 
6:00 вечора - Божественна Літургія 
 

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР 
Будемо святкувати у середу, 18 січня 2023 о 6 годині 
вечора. 
Квитки на цілий стіл або на індивідуальні місця 
можна купити в парафіяльній залі, у Віри Гомонко 
416-240-9048 або в канцелярії 416-504-4774. 

Для новоприбулих українців квитки безкоштовні. 
Просимо обов`язково зголоситися до канцелярії, 
якщо Ви плануєте брати участь. 

http://www.b4j.ca/
https://ukrainianchristmasconcert.eventbrite.ca/


Жертводавці 
Складаємо щиросердечну подяку. 

Нехай Предобрий Господь 
благословить. 

 
Марія Пальчук $ 150 
Анна Івасиків  200 
Роман і Патріція Маланцій  200 
Мірослава Соколіс  150 
Мирон Пеняк і Софія Березовська  100 
Оксана Ісокі  100 
Роман і Марія Мужелівські  100 
Марія Безкідна  260 

Леонід і Ореста Ковбель  3,000 

Галина Липка  300 
(в пам’ять Дмитра Семчишиня) 

Олесь Пальчук  100 
(в пам’ять батька Володимира і брата Ярослава) 

Роман і Леся Зелик  100 

Ярослав і Наталія Юрах  100 

Станіслав і Марія Купібіда  100 

Віра Микитин  200 

Іван Муренюк  100 

Андрій Николин і Вікторія Юрах  100 

Роман Вовк  100 

Петро Вовк  100 

Христина Ґула  100 

Орест і Ірина Гарас  100 

Володимир і Ірина Осадчук  500 

Александер і Роксоляна Сливинські  250 

Галина Бениш  300 

Мирон Цибульський і Марія Гоголь  200 

Роман і Рома Дубчак  500 

Ігор і Марія Москаль  100 

Христина Держко  500 

Марія Крамарчук  100 

Володимир і Надія Луців  500 

Володимир і Люба Оленич  500 

Ігор Томків  100 

Богдан Бартків  100 

Ігор і Наталія Федик  100 

Богдан Дубняк і Gail Lindsay  100 

Оксана Николин  100 

Оля Садова  100 

Роман Жаровський  200 
 

 
 

(Продовження. Початок на ст. 1) 
 

Ці слова є одночасно одкровенням і про Ісуса, і про 
тих, хто визнає Його Месією, повірить в Нього як Сина 
Божого, бо вони через віру в Нього перестають бути 
рабами, а осягають гідність називатися синами 
Божими (пор.: Гал. 4, 7). Бути сином означає 
перебувати в близькості з Отцем, жити в Його оселі і 
насолоджуватися цим життям. Дух у вигляді голуба, за 
словами тропаря свята, засвідчує «твердість», тобто 
істинність і незмінність Отчого «слова». Освячення 
води, яке вважається своєрідною обрядовою 
емблемою цього свята, є природнім вираженням, 
ілюстрацією духовного змісту свята, про який ми досі 
говорили. Він є таїнственним дійством Церкви, яке має 
на меті не просто наповнити наші посудини 
особливою, освяченою водою, але допомагає нам 
усвідомити значення створеного Богом світу і нашого 
життя у ньому. Згідно з біблійним розумінням, вода – 
це головний і первісний елемент світу, вона підтримує 
життя на землі і неначе представляє цілий 
матеріальний світ. Тому християнська традиція 
сприймає подію входження Христа у води ріки 
Йордану як дуже важливий момент для людини і світу. 
Будучи безгрішним Христос приймає хрещення від 
Йоана і цим самим освячує воду, робить її водою 
очищення й примирення з Богом. Коли Христос 
виходив із води, сталося Богоявлення, нове спасенне 
об'явлення Бога людині (Мр. 1, 10). Саме тоді Дух 
Божий, що ширяв над водами (Бут. 1, 2), знову зробив 
воду, а з нею і цілий світ, тим, чим вони були створені. 
Вода – це важливий символ, один із багатьох, який 
Церква вживає для вираження Євангелія – Бог 
приходить у світ, бо любить його і хоче його спасти від 
загибелі і смерті. Щоб пояснити цю спасенну дійсність, 
святі отці вдаються до витонченої гри метафор: Син 
Божий, Який скидає із себе одяг і входить у води 
Йордану показує цим жестом, що Він, ставши 
людиною, наче «скинув» зі себе пишний одяг 
божественної слави, для того, аби зодягнути людину 
в славу, гідність і велич, яка приготована для неї, 
згідно з Божим задумом. Таким чином освячення води 
означає відкуплення, спасіння матерії як такої і 
знаменує повернення світові його первісного змісту. 
Освячуючи воду, Церква прославляє Бога за Його 
любов до нас і усвідомлює реальність спасіння людини 
і світу.  

Максим Тимо 

викладач Українського католицького університету 

Джерело: Інформаційний ресурс Української греко-

католицької Церкви 

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



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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