
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 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 
Новонароджений Спас – воплочена Божа любов, що, як єдине і 
вічне джерело радості, усуває страх. Справжня любов – це не 
тимчасове і швидкоплинне людське почуття, а животворна сила, 
обшир життя, дарований і забезпечений самим Богом. Лише в 
просторі Божої любові й радості людина може жити вповні, 
розвиватися і бути собою. Бог не хоче, щоб Його творіння боялося, 
і тому в Різдві приходить до нас як беззахисна дитина... Він робить 
нас сьогодні здатними без страху відкрити наші обійми Богові та 
ближньому... 
    РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

Високопреосвященним і преосвященним архиєпископам і 
митрополитам, 

боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, 
преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам, 

в Україні та на поселеннях у світі сущим 
Не бійтеся! Оце сповіщаю вам велику радість! 

Лк. 2, 10 
Христос народився! Славімо Його! 

Дорогі в Христі! 
Сьогодні ангели на небі співають і торжествують, усе творіння 
наповнене радістю, бо Спаситель і Господь днесь нам народився 
у Вифлеємі юдейському. Ця радість, яку особливо відчуваємо з 
нинішнім світлим святом, у віруючого християнина є частиною 
його буття, видимим знаком і плодом безнастанної Божої 
присутності. Радість із приходом Спасителя на землю розвіює всі 
страхи і непевності людського життя, бо «з нами Бог», раз і 
назавжди!В євангельській розповіді світло Божої присутності 
спочатку викликає страх, тому що людина, природно, боїться 
невідомого, неочікуваного чи непевного: «Були ж у тій стороні 
пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі 
коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився і слава 
Господня їх осіяла й великий страх огорнув їх» (Лк. 2, 8-9) Але 
слово від ангела «не бійтеся» і благовість про радісне 
народження Спасителя усуває цей страх: «І ось вам знак: Ви 
знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах» (2, 12). Пастухи 
охоче йдуть на місце, куди вказав їм ангел, там поклоняються 
новонародженому Спасителеві і відтак самі стають 
благовісниками радості…ст. 3 
  
 

 Ап. Євр. 11, 9-10, 17-23, 32-40.. 
 Єв. Мт. 1, 1-25. 

   

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.Гал. 1, 11-19. Єв.Мт. 2, 13-23. 
6:30 – Утреня – Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
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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            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку    
парохіянам. Нехай Предобрий
 Господь  благословить  і
 винагородить! 
Анонімно     1000 
Борис і Гануся Копистянські  1000. 
Стефан і Анна Чорний   300.  
Роман і Христина Ґула   200.  
Юрій і Галина Пилипець   500.  
Фундація Цурковських   200. 
Катерина Воловець    200. 
Надя Борис     100.  
Богдан і Христина Колос   100. 
БУКК, відділ св. о. Миколая  500.  
Оксана Соломон Фук і Іван Фук  100. 
Петро Вовк     100.  
Роман Вовк     100. 
Теодор і Христина Колодій   100.  
Марійка Кузан    500. 
Орест і Леся Теплі    100. 
   
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
21   І     6:00 веч.  бл. п. Андрія Сенців 
25   І     9:00 ранку  бл. п. Теклю Соломон 
                                                                  (2р.) 
25   І    10:00 ранку бл. п. Демяна Торупку 
                                                                 (10р.) 
25   І     5:00 поп.  бл. п. Василя Бончу 
                                                                 (45р.) 
29   І     6:00 веч.  бл. п. Розалію (25р.) і 
                                     Василя (28р.) Барабаш 
30  І      8:00 ранку     бл. п. Марію і Григорія 
                                                       Реплянських  
 

                     (Продовження)    
Новонароджений Спас – воплочена Божа любов, 
що, як єдине і вічне джерело радості, усуває страх. 
Справжня любов – це не тимчасове і швидкоплинне 
людське почуття, а животворна сила, обшир життя, 
дарований і забезпечений самим Богом. Лише в 
просторі Божої любові й радості людина може жити 
вповні, розвиватися і бути собою. Бог не хоче, щоб 
Його творіння боялося, і тому в Різдві приходить до 
нас як беззахисна дитина. Син Божий дає себе 
покласти в ясла на сіні, дає себе обійняти 
людськими руками, годувати людськими грудьми 
Богоматері. Всемогутній Бог, який нічого не 
потребує, робить себе потребуючим, немічним і 
залежним від тепла й ніжності людської любові! Він 
робить нас сьогодні здатними без страху відкрити 
наші обійми Богові та ближньому. 
Тож звідки береться цей страх? Людина боїться 
передусім тому, що вона, будучи відокремленою від 
Бога через гріх, почувається покинутою і 
самотньою: сам-на-сам зі світом, якого не знає, і 
беззахисною перед його ворожістю. Коли людина 
закрита до любові свого Творця, вона навіть Його 
боїться, хибно сприймаючи Бога  як ворожу і чужу 
силу, що начебто може їй загрожувати, а тому 
намагається будувати свій світ без Нього. Вона 
ховається від Господа Бога свого, як це колись 
робив у раю після гріхопадіння Адам. Читаємо у 
книзі Буття: «Бог покликав чоловіка і спитав його: 
"Де ти?". Той відповів: "Я чув твою луну у саді й 
злякався…"» (3, 9-10). 

Життя людини без Божої любові перетворюється на 
«простір тривоги і неспокою». Людина, 
віддалившись від обличчя Бога, потрапляє на 
терени постійного страху за своє життя перед 
обличчям смерті. Саме цей страх і є інструментом 
зла, яке неминуче проймає і паралізує людину, 
відбирає в неї свободу, позбавляє її радості й надії. 
Людина поза Богом боїться також свого ближнього, 
чужинця, емігранта, бо підсвідомо вважає його 
конкурентом за її ілюзорний простір безпеки і 
достатку. Врешті, вона боїться самої себе: своєї 
слабкості та обмеженості. Вона боїться не 
виправдати очікувань інших, боїться бути 
невдахою в навчанні та на роботі в контексті дедалі 
агресивнішої конкуренції у світі.  І ось сьогодні 
серед нашої сучасної ночі боязні і непевності лунає 
голос ангела з небес: «Не бійтеся! Оце сповіщаю 
вам велику радість!» Лк. 2, 10 
Син Божий народився в людському тілі, щоб 
подолати саму причину тривоги, страху і 
загублення людини. Він і сьогодні, у своєму Різдві, 
входить зі своєю визвольною божественною 
любов’ю у холодні й темні печери сучасної людини, 
у наш світ, сповнений щоразу більшою тривогою, у 
наш особистий простір життя. Народжується між 
нами, щоб усунути паралітичну силу наших 
теперішніх страхів і тривог і щоб сказати людині 
ХХІ століття, сказати кожному з нас: «Не бійся!» 
Про це читаємо у Посланні до євреїв:  «А що діти 
були учасниками тіла і крови, то й він подібно 
участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто 
мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, 
що їх страх смерти все життя тримав у рабстві» (2, 
14-15). 
 
Різдво – джерело перемоги над страхами 
сучасної людини: страхом перед майбутнім і 
невідомим, страхом перед іншими, страхом 
перед смертю. Святкуючи народження нашого 
Спасителя, Його радісне різдвяне входження в 
горизонти нинішнього людства, не даймо нікому 
себе залякати! Сказане сьогодні слово ангелів 
«не бійтеся» також звернене до українського 
народу перед лицем викликів сучасної історичної 
хвилі нашого національного буття. Якщо «з нами 
Бог», то хто зможе нас залякати, забрати чи 
поневолити нашу волю до захисту нашої 
держави і народу, до істинної справедливості, 
гідності та свободи? Пише св. Іван: «Страху нема 
в любові, а, навпаки, досконала любов проганяє 
геть страх, бо страх має в собі кару, а хто 
боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, 
бо він перший полюбив нас» (1 Ів. 4, 18-19). 
Різдво – це єднання Бога з людиною: Бог сам 
входить у життєвий простір людини і починає 
жити як людина, приймаючи всі невигоди, 
виклики й загрози.  Радіймо, отже, бо ми ті, кого 
Христос у своєму народженні визволив від 
страху, даруючи нам радість у любові. Він також 
відновить нашу здатність до любові Бога і 
ближнього. У Ньому – основи нашого народного, 
державного і церковного буття…………………… 
 
               (Зaкінчення в додатку) 



                    ОГОЛОШЕННЯ 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 

В нашій парохії минулого 2019 року: 
охрестили – 31 дітей, повінчали –  
11 подружніх пар, а відійшло у вічність 
від нашої парохіяльної спільноти 22 осiб. 

 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 і солодким. 
www.levadaorion.com. 
 
ПОДЯКА УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ ТОРОНТО i 
ОКОЛИЦЬ! 
Хори Левада і Оріон (YМА) Торонто під мист. 
кер. Ігора Магеги висловлюють щиросердечну 
подяку українській громаді за щедру підтримку 
тихого аукціону (частина заходу FASHION 
RUNWAY UKRAINA), дохід який призначений 
на ДЖЕРЕЛО, реабілітаційний центр для 
дітей у Львові. Особлива подяка усім донорам 

тихого аукціону, образотворчим мистцям КУМФ і 
дітям Джерела за чудові малюнки. Управа хорів 
передала дохід з тихого аукціону в сумі $4541. 
Зені Кушпеті, засновниці Джерела. Нехай це буде 
натхненням для інших підтримувати благодійні 
цілі в цей Різдвяний час і нехай Бог благословить 
діло Ваших рук! 

 
 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.  
 8-го січня, церковний хор летить в Україну де 
візьме участь у трьох фестиваляx коляд: Днесь 
Рождається Від Діви (Львів), Коляда на Майзлях 
(Івано-Франківськ) і Велика Коляда (Львів).   Хор 
складає щиру подяку о. Парохові за його 
підтримку, паням ЛУКЖ за те, що хористам 
віддали дві неділі на дижур, та дозволили хорові 
мати стіл на базарі, i всім парафіянам, котрі нас 
підтримали духовно і фінансово! В Україну, ми 
веземо три нові коляди написані нашими 
дириґентами: Жанна Зінченко (Ой Підемо Пане 
Брате), Роман Гурко (Святі Сиділи) і Адріян Івахів 
(Понад Буковим Лісом).  Ми з України привеземо  
чотири новi коляди, які співатимемо на 
щорічному концерті. Бажаємо всім парафіянам 
Веселих Свят, смачної куті та дзвінкої коляди! 

 
 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 :Іван Ґула 416-259-8932. 
 
 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.                

 Українські Молодіжні Ансамблі під 
мист. кер. Р. Ясінського влаштовують Різдвяний 
Концерт в неділю 19 січня 2020 o  год. 3:30 поп. 
в Соборi Успення Пресвятої Богородици, 3625 
Cawthtra Rd., Mississauga. В програмі участь 
беруть: Юнацька Капеля Бандуристів ім. В. 
Зелінської, Капеля Бандуристів Торонто (мист. 
кер. Б. Мішалов). Квитки: 416-896-5808. 
 

 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 

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/


Дорогі брати і сестри! З Різдвом Христовим щиро вітаю всіх вас: тих, хто  в Україні і на 
поселеннях, хто сьогодні святкує разом з рідними і хто далеко від рідних, молодих і 
старших, дітей і батьків, здорових і немічних, заможних і бідних. Сьогодні всі ми багаті в 
радості та любові новонародженого Спаса. Думкою і серцем я з тими, хто страждає від 
тілесних і душевних ран. Усі, хто з вас перебуває у сумнівах і пошуках серед небезпек і 
тривог сучасного світу, хто спраглий справжнього миру й радості – прийміть оце моє 
різдвяне вітання і мої обійми в любові. Особливо сьогодні я єднаюся в молитві з тими, 
хто безстрашно стоїть на фронті та захищає нашу державу. З цієї святкової нагоди 
висловлюю вдячність і передаю благословення також нашим ветеранам бойових дій. 
Хай слова нашої колядки промовляють до серця кожного: 

Пастирям уподобімся, 
Рожденному поклонімся, 

Щоб ізволив мир нам дати, 
Скорби в радость преміняти, 

Віруючим, віруючим у Нього (Вселенная, веселися). 
Зі щирого серця бажаю всім вам справжньої радості дітей Божих, смачної куті, веселих 
свят Різдва Христового та щасливого, мирного і благословенного нового року! 

Христос народився! Славімо Його! 
† СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, 
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

у день Святого всехвального апостола Андрія Первозваного, 
13 грудня 2019 року Божого 
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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 
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