
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: «Зустріч Президента України з Папою 
Римським є доброю новиною для України і для 

українців» 
 
Українська Греко-Католицька Церква вітає зустріч 
Президента України Володимира Зеленського зі Святішим 
Отцем Папою Франциском, яка має відбутися 8 лютого 
2020 року під час офіційного візиту Президента України 
до Італії та Ватикану. Про це сказав Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав під час ефіру програми 
«Відкрита Церква». 
«Думаємо, що відносини між Святим Престолом і Україною, 
зокрема в контексті війни, яку Росія веде проти України, є дуже 
важливими. Адже Святий Престол є не тільки важливим 
релігійним центром, а й осердям світової дипломатії», – 
підкреслив Предстоятель.«І тому, – додав Блаженніший 
Святослав, – коли ми кажемо, що немає військового розв'язку 
збройного конфлікту на Донбасі, то альтернативою завжди є 
дипломатія, діалог, міжнародні відносини. А Ватикан є суб'єктом 
міжнародного права».На переконання архиєрея, візит 
Президента обов'язково принесе якісь нові наступні кроки на 
дипломатичному полі. «Сподіваюся, вони будуть корисними для 
України. Ми неодноразово висловлювалися щодо того, що 
Україна серйозно потребує розвинути свою політику, свою 
стратегію відносин з Апостольською столицею», – вважає 
Предстоятель УГКЦ.Він зауважив, що поки що немає нового 
посла України при Ватикані. Але особа, яка незабаром буде 
призначена, втілюватиме політику України щодо Римської 
Апостольської столиці.Глава Церкви також висловив очікування, 
що під час розмови Папи Франциска з Володимиром Зеленським 
йтиметься про життя Греко-Католицької та Римо-Католицької 
Церков в Україні. «Бо католики візантійського і латинського 
обрядів є меншістю в Україні. І очевидно, що в демократичній 
державі права меншості повинні бути забезпечені», – переконує 
Блаженніший Святослав. Нагадаємо, Президент України 
Володимир Зеленський 7-8 лютого здійснить офіційні візити до 
Італії і Ватикану. Під час візиту до Італії заплановані його зустрічі 
з Президентом Серджо Маттареллою та Прем’єр-міністром 
Джузеппе Конте. 8 лютого Президент України зустрінеться у 
Ватикані з Папою Римським Франциском.        Деп. інф. УГКЦ 
  

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

 

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.Кор. 6, 12-20. Єв. Лк. 15, 11-32. 
6:30 – Утреня – Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 – Св. Літургія – о.  О. Лящук 
6:00в.  – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
             

                         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  
   
Вівторок, 11 лютого - Навечір'я Свята Трьох 
Святителів - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 
Середа, 12 лютого - Свято Трьох Святителів. 
Утреня о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00 i 10:00 ранку і 6:00 вечора. 

 
П’ятниця, 14 лютого - Навечір'я свята Стрітення 
ГНІХ - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 
Субота, 15 лютого - Свято Стрітення ГНІХ. Утреня  
о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00 i 10:00 ранку і 6:00 вечора. Після 
Святої Лірургії відбудеться посвячення свічок. 

 

 Загальні Збори нашої Свято-
Миколаївської парохії проводитимуться в 
неділю 23 березня 2020 о год. 1:00 поп. у 
парохіяльній залі. Просимо до численної участи! 
    

 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. 
 

 УВАГА! Єпархіяльні 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 мужчин на 
англомовні реколекції,які відбудуться в Анкастер:  
21-23 лютого. Реколектант о. Антон  
Шимихальський. Зацікавлених просимо 
зголошуватися до Володимира Денишина на чис. тел. 
905-275-6199 або wdenyszyn@yahoo.com. Ціна $175. 
 

 Увага! Пригадуємо парафіянам, котрі 
позичають книжки у бібліотеці, щоби 
прочитавши їх віддавали. 
 

 Сьогодні, 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» (УMA) TORONTO 
(керівник і диригент Ігор Магега).  Квитки при вході 
$20.00. Просимо численно підтримати земляків з 
України і 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. 
 
  БЕНКЕТ З нагоди: 70-ЛІТТЯ ЛІҐИ 

УКРАЇНЦІВ КАНАДИ, 65-ЛІТТЯ ЛІҐИ УКРАЇНОК 
КАНАДИ та 70-ЛІТТЯ ГОМОНУ УКРАЇНИ –
відбудеться в суботу 22 лютого 2020 о год. 6:00 веч. 
в Old Mill Toronto, 20 Old Mill Rd., Brule Ballrooms. 
Головний гість і доповідач:the Rt. Honourable 
Stephen Harper. Kвитки: $250.,  luc70.eventbrite.ca  
416-516-8223, 416-763-7002. Будуть видаватися 
посвідки звільнення з податку за частину квитка. 

 
               Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

 
 Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай 
Господь    благословить  і винагородить! 
Марко Потічний         100.  
Роман Харак          100. 
Володимир і Люба Оленич      100. 
о. Александер і добр. Олена Лящук   100. 
Богданна Лялька і Connor Kingston   200. 
                   (з нагоди вінчання)) 
Юрій і Марла Дашко            100. 
The Benevity Community Impact Fund   74.96
   
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
 

   10  ІІ     6:00 веч.     бл. п. Богданну (4р.) і  
                                Івана (7р.) Стефанюк  
17  ІІ    10:00 ранку бл. п. Андрія Барабаша 
                                                          (40д.) 
17  ІІ     1:00 поп.  бл. п. Мирослава Сенкуся 
                                                          (40д.)  
18  ІІ     7:00 веч.  бл. п. Михайла Форися (15р.) 
21  ІІ     8:00 ранку бл. п. Андрія Сенціва 
21  ІІ     6:00 веч.  бл. п. Марту Левицьку (2р.)              
                           

                      МНОГАЯ  ЛІТА !  
 
Новоохрещеному Стефанові Андрійович, його 
рідним батькам і хресним батькам бажаємо 
Многії і Благії Літа! 
 
Нововінчаним Богданці Ляльці і Connor Kingston 
бажаємо мирного подружнього життя на Многії 
і Благії Літа! 
                     

Вирівняти членські внески ($40.), відібрати 
конверти на 2020 р. і при цій нагоді відібрати 
напис на шибу (зеленого кольору) -  можна 
буде полагодити ці справи У ПАРОХІЯЛЬНІЙ 
КАНЦЕЛЯРІЇ. 
Посвідки звільнення з податку будуть розіслані 
почтою в місяці лютому. 

ПАРОХІЯЛЬНИЙ СОБОРЧИК у підготовці 
до реґіонального єпархіяльного 
соборчика відбудеться у нашій парохії  
1 березня о год. 1:00 поп. Парохіяльний 
соборчик триватиме від 1:00 - 4:00 поп. 
Просимо наших парохіян взяти численну 
участь у цій важливій церковній події!! 

mailto:wdenyszyn@yahoo.com


ПОДЯКА: 
Дириґентка та члени парафiяльного хору,  
складають щиру подяку Отцевi Пароховi за 
пiдтримку  концертy, як i всiм парафiянам та гостям 
котрi прибули на вiдспiвування коляд 
 
Ми особливо  сердечно вдячнi за пожертви на 
харитативну орґанiзацiю “Джерело” – в сумі $5,215. 
Вiдколи ми долучилися до пiдтримки Львiвського 
регабiлiтацiйного центру зiбрано i передано 
добродiйцi п. др. Зенi Кушпетi $41,157.00. 
 
 Тішимося, що надалi закорiнюються та 
розвиваються різдвяні традицiї при нашому храмi, 
на славу Iсуса Христа, Спасителя душ наших. 
 
З пошаною, 
Парафiяльний Хор 
 

Блаженніший Святослав: «Священник 
нашої Церкви є не лише служителем 

культу, а й будівничим культури» 
 

Українська Греко-Католицька Церква 
завжди виконувала функцію душі 

українського народу. Наша місія полягає в 
будівництві культури українського народу. 

Про це сказав Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав у програмі «Відкрита Церква» 

на «Живому ТБ». 
 

Предстоятель УГКЦ зауважив, що коли ми 
говоримо про обрядовість, часто під цим 
поняттям розуміємо певну ритуальність. Проте 
слід розуміти, що наші християнські обряди 
наповнені глибоким богословським і 
філософським змістом.  
Блаженніший Святослав зазначив, що 
християнство – це релігія воплочення. «Ми 
віримо в те, що Бог воплотився. Наше життя 
полягає в тому, щоб воплочувати свою віру в 
певні вчинки. Так, завданням священника є 
будувати культуру. Разом ми повинні творити 
середовище, в якому наші релігійні переконання 
перетворюються на певні цінності, які формують 
наші вчинки», – наголосив він. 
«Якщо розділити культуру і культ, – згодом 
зазначив Блаженніший Святослав, – тоді певною 
мірою знецінюються обидва поняття. Для 
багатьох людей обряди стають магічними 
ритуалами і цілковито втрачають християнський 
зміст».  
 
 

На думку Глави УГКЦ, легалізація нашої Церкви 
стала передвісником падіння комунізму. Ми були 
свідками моменту, коли християнська культура 
перемогла атеїстичну. Ця подія подарувала нам 
надію збудувати цілком іншу державу від тої, яка 
стала тюрмою народів. «Ми завжди стараємося 
бути відкритими для ширшого загалу. Зокрема 
для тих, хто не поділяє християнського 
світогляду. Для них ми трансформуємо релігійні 
переконання на певні загальнолюдські 
принципи. Таким прикладом є формулювання 
соціального вчення Церкви. У ньому є чотири 
фундаменти: гідність особи, спільне благо, 
солідарність і субсидіарність (приватна 
ініціатива). На сьогодні це рецепт будівництва 
успішної держави. Таким чином, християнство 
показує себе відкритою спільнотою, яка дуже 
радо ділиться тим, у що вірить», – зауважив 
архиєрей. 
«Передусім культура – це середовище, яке дає 
можливість самореалізуватися. У 
християнському розумінні культура – це те 
середовище, де потрібно свідчити свою віру. Це 
воплочення, чи втілення, твоїх переконань у той 
простір, в якому живеш. Культура, яка дає 
людському духові злетіти до висот, створює 
можливість широкої творчості», – сказав 
Предстоятель УГКЦ, відповідаючи на 
уточнювальне запитання про те, що ж таке 
культура. 
Блаженніший Святослав зауважив, що навіть 
дохристиянські обряди, сповнившись 
християнським змістом, починають процвітати. 
Таким прикладом є коляда, в якій народ 
переспівує біблійну подію народження Христа.  
«Тільки та культура, яка допомагає реалізувати 
людині своє прагнення вічності, буде культурою 
у повному своєму сенсі. Її можна назвати 
культурою життя», – підсумував духовний лідер 
греко-католиків. 

 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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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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