
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 

Блаженніший Святослав: «Людина створена для 
життя, а не для смерті» 

 
Смерть – це найбільший абсурд, бо людина створена не для 
смерті, а для життя. Таку думку висловив Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав у програмі «Відкрита Церква. 
Підсумки року», відповідаючи на запитання журналіста і 
телеведучого Сакена Аймурзаєва. 
 
«Смерть – це найбільший абсурд, бо людина  створена не для 
смерті, а для життя. На жаль, цього року той абсурд щоразу 
більше навалюється на всіх нас», – зазначив Предстоятель. Він 
зауважив, що люди бунтуються проти смерті, адже відчувають, 
що ті, які ще могли б жити, помирають. 
«Ми відчуваємо, як люди помирають через банальний розвал 
медичної системи в Україні. Хоча лікарі намагаються віддати своє 
здоров’я і навіть життя, щоб врятувати пацієнта. Смерть пацієнта 
– це поразка лікаря. Це рана для його професійної гідності, – 
сказав Глава Церкви і додав: – З іншого боку, бачимо, що  в тих 
обставинах ми по-новому зустрілися з обличчям смерті і 
намагаємося по-християнськи його осмислити. Смерть близької 
людини завжди завдаватиме колосальної рани». 
Блаженніший Святослав розповів, як можна допомогти людині, 
що терпить біль втрати близької людини. «Коли йдеться про 
супровід людини, яка переживає біль втрати дорогої особи, – 
каже він, – потрібно мати час, щоби з тією людиною посумувати. 
Треба дати їй можливість пережити цю емоцію, прийняти смерть, 
а відтак навчитися далі жити». Натомість поверхово поплескати 
когось по плечі і сказати, щоб не переживав, – це, за словами 
Глави Церкви, не допоможе пережити втрату близької людини, а 
призведе до ще більшого болю. «Ми цього року зрозуміли, 
наскільки важливим є медичне капеланство, зокрема присутність 
священника у закладах охорони здоров’я, щоб супроводжувати 
тих людей, які дивляться в обличчя власної смерті», – зазначив 
Блаженніший Святослав. «Християни мають добру новину щодо 
питання смерті. Адже Христос воскрес. Ми віримо у воскресіння і в 
те, що кожен із нас покликаний пережити власну смерть. Смерть – 
це одна з подій нашого життя. У цій вірі необхідно зростати. …. 
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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.Євр. 11: 9-10,17-23,32-40. 
   Єв. Mт. 1: 1-25. 
 8:00 – Утреня- жива трансляція 
10:00 –  Св. Літургія – жива трансляція 
 
 
             

                         Свята 
8:00р. – Утреня – жива трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія- жива 
трансляція     
                    
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією- жива 
трансляція 
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                    ОГОЛОШЕННЯ   
У підготовці до світлого празника РІЗДВА 
ХРИСТОВОГО, отці поблагословлять просфору. 
Від понеділка 28 грудня можна буде підібрати 
посвячену просфору у парохіяльній канцелярії від 
понеділка до п’ятниці під час канцелярійних годин: від 
9-1 год. і від  2-4 год. 

Дорогі Парафіяни! 

Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати смачні 
ручно зроблені вареники ( з бараболею і 
сиром, капустою і з м’ясом), голубці (з м’ясом 
і без м’яса) і вушка. Це можна полагодити під 
час канцелярійних годин від понеділка то 
п’ятниці від 9-1 год., і від 2-4 год., як рівнож в 

неділю від 10-2 год. Весь дохід призначений на 
потреби церкви! 
 

 В цей Різдвяний час подаємо для вашої 
уваги різні посилання на колядки:  
 
Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор 
виконують Слава Родженому, 12 січня 2020р 
https://youtu.be/xeqeiEtWWNk 
 
Podcast #237 St. Nicholas Church 
https://nashakasha.libsyn.com 
                
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Богдан і Стефанія Кінащук       400. 
Микола Кінащук з родиною      300. 
Галя Гладка з родиною        300. 
Стефан Маслей          500. 
Ігор і Оксана Комарницькі       250. 
Володимир Сілецький і Ярослава Івасиків  1000. 
Галина Бенеш           200. 
Оксана Ісокі           100. 
Євгенія Швець           200. 
Михайло і Любіца Ляхович       150. 
Ігор Руденський          500. 
Юрій Копач            500. 
Ілля і Дарія Долбан         150. 
Мирон Дилинський         300. 
Володимир і Люба Оленич       1000. 
             (в пам’ять брата Романа Оленича) 
Ігор Ковалів           150. 
Марта Винницька          1000. 
Мотрія Ільницька-Рів         200. 
Володимир і Світляна Медвідські     1500. 
Богданна Овічникова        100. 
Ірина Цибульська          500. 
Петро Вовк            200. 
Роман Вовк            100. 
Павло Чумак           2000. 
Анонімно            7000.           
                          На Сходи 
Ірина Цибульська          500. 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

2  І  10:00 ранку    бл. п. Марію, Михайла 
                                                              Никируй  
2  І  11:00 ранку    бл. п. Ярослава Соколика 
                                                                    (4р.) 
             В І ЧН АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоївся у Бозі бл. п. Іван Федорків(76р.). Душу 
Покійного поручаємо молитвам наших вірних.  
              ( зак ін ч е ння)  
Коли настане момент моєї смерті, він буде перевіркою 
того, наскільки я вірю в те, що Христос справді 
воскрес», – підсумував Отець і Глава УГКЦ. 
Пригадуємо, 16 грудня о 18:00 на «Живому 
телебаченні» у прямому ефірі вперше у новому форматі 
вийшла програма «Відкрита Церква» з Блаженнішим 
Святославом. У програмі разом з Главою УГКЦ підсумки 
року, що минає, підбивали відомі українські 
журналісти: Соня Кошкіна, Інна Кузнецова, Віталій 
Портніков і Сакен Аймурзаєв. До ефіру через зум 
долучалися також глядачі програми – священники і 
миряни.   Департамент інформації УГКЦ 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з огляду на нове зарядження 
уряду (обмежена кількість присутніх до 10 осіб), 
у нашому храмі служать одну Божественну 
Літургію в неділю– о год. 10:00 ранку  і Утреню 
 о год. 8:00 ранку БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ПАРОХІЯН.  
 
 Під час пандемії в неділі Утреня о год. 8:00  і 
Божественна Літургія о год. 10:00 ранку  
транслюється живим ефіром. Також вечірні в 
суботу служать о год. 6:00 веч. 
  
Під час тижня в будні дні (від понеділка до суботи) 
служать Божественну Літургію о год. 8:00 ранку з 
обмеженою кількістю присутніх до 8 осіб. 
Просимо зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії щоб зарезервувати місце  
(416-504-4774). 
Можна також зголошувати намірення на Святі 
Літургії через парохіяльну канцелярію. Участь  
присутніх обмежена до 8 осіб. 
 
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на всі   богослуження 
зобов’язує відповідна процедура. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 10:00 ранку.  
Божественна Літургія о год. 10:00  транслюється 
живим ефіром. Утреня о год. 8:00 ранку. 
 
Повідомляємо, що  є можливість приступити до 
 св. тайни сповіді ЗА ДОМОВЛЕННЯМ . 
 
 
 Повідомляємо, від понеділка 30 листопада 
при вході парохіяльного будинку є 
можливість вирівняти членські внески 
($40.), відібрати конверти і календар на 
2021 р.,  і при цій нагоді відібрати напис на 
шибу (яскравого жовтого кольору)   – це 
дозвіл на паркування на парафіяльній площі і на 
вулицях біля парафії. Написи будуть видаватися 
тільки  членам нашої парохії! 
Це можна буде полагодити під час 
канцелярійних годин від понеділка до 
п’ятниці від год. 9-1 і від год. 2-4. 

https://youtu.be/xeqeiEtWWNk


ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ У КАНАДІ 

З НАГОДИ ПРАЗНИКА РІЗДВА ГОСПОДНЬОГО 
2020-2021 

Всесвітлішим, Всечеснішим і Преподобним Отцям, 
Преподобним Ченцям і Черницям, 
Семінаристам та Мирянам 
Української Католицької Церкви у Канаді: 
Христос Рождається! Славімо Його! 
Дорогі в Христі! 
«Радуйся, благодатна! Господь з тобою!» (Лк. 1,28) 
Які мала Богородиця змішані емоції під час Благовіщення, коли її привітав архангел Гавриїл? З одного 
боку, вона відчувала страх і розгубленість, що стосується всього того, що відбувалося в її житті: 
фізично – як носила Ісуса в своєму лоні, коли вона ще чоловіка не знала; та духовно – хоч сповнена 
Святим Духом, її охопили мир та радість! Після дев’яти місяців, при народженні її Сина Ісуса, вона 
продовжувала зберігати ій обмірковувати всі ці слова у своєму серці. І тепер, коли ми святкуємо 
різдво Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, ми можемо запитати себе, про що ми розмірковуємо 
у нашому серці? Протягом останніх дев’яти місяців, як ми розмірковували над діяльністю Святого 
Духа у нашому житті та над присутністю Ісуса, а й Тройці, що перебуває у нас? 
Зрозуміло, що Марії було боляче, коли деякі висміювали її як дівчину, яка мала дитину. Тим часом 
інші раділи їй, так як це зробила її родичка Єлизавета. Як важливо для Марії було вірити в 
присутність Бога, щоб вона могла протистояти всіжиттєвим бурям з глибоким переконанням у Його 
любові. Подібно, пам’ятайте, як важливо для всіх нас сьогодні матпевність, що Бог присутній, тому що 
Він проходить разом із нами через усі життєві трагедії та завжди готовий святкувати 
разом із нами всі радісні хвилини. У будь-якому випадку, Він супроводжує нас, виконуючи волю 
Отця. 
Ми повинні молитися за ту саму певність, яку Богородиця в той час мала. Черпаймо силу з її 
прикладу віри та довіри до Бога. Вона народила Ісуса і виховувала Його, ділячись Його Пресвятим 
Серцем з іншими через її серце. Ми прагнемо робити те саме і молимось за тих, які в наших родинах 
прагнуть глибокої сміливості, знаючи, що хтось їх любить, що вони не самотні в ці важкі часи. 
Викликів, з якими ми стикаємось як окремі люди, як родини та громади, дуже багато, і 
потрібно нам пам’ятати, що з нами Бог серед наших викликів. Ісус є справжньою виноградною лозою, 
а «кожну галузку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила» (Ів. 15,2). 
Тому, поступово втомлюючись від коронавірусної хвороби COVID-19 та всіх зазнаних змін у нашому 
житті, залишаймося зв’язані з нашою парафіяльною родиною. Святкуймо нашу віру, знаючи 
присутність Бога у Святому Письмі. Ви є частиною лози. Перебувайте в Бозі через Євхаристію фізично 
або через духовне Святе Причастя. Приготуйтеся для 
звершення Таїнства Примирення таїнственно (сакраментально), коли ми щодня прощаємо одне 
одному. Тоді, оновлені у Христі, слідуймо за Ним як учні-місіонери, щоб послужити тим, які 
відчувають себе ізольованими та самотніми: у Канаді, в Україні чи там, де наші близькі борються. 
Святкуйте різдво Христа, будучи Христом для інших! Бог дав нам ласку подбати про те, щоб інші не 
відчували себе самотніми, незважаючи на фізичну дистанцію та набагато складніші 
обставини. Ісус сповнює Писання через нас, коли ми глибше усвідомлюємо, що Він живе у нас, 
допомагаючи іншим вірити, співати і проголошувати: «З нами Бог, розумійте, народи! І покоряйтеся, 
бо з нами Бог! " 
Нехай цього Різдва наше святкування цієї глибокої істини стане часом зустрічі з Ісусом Христом в 
одного з подругів, у членах нашої родини та в нашій парафії, оскільки ми є важливою частиною цієї 
глибокої істини. Будьмо свідомі, що Ісус, Марія та Йосиф є поруч з нами та дарують нам Пресвяту 
Родину, яка є присутньою у наших особистих та парафіяльних родинах. І нехай це усвідомлення 
принесе плід у нашому житті протягом Нового 2021-го Року та майбутніх років. 
З нами Бог! Христос Рождається! 
Щиро віддані в Христі, 
+ Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Архиєпископ і Митрополит Вінніпезький 
+ Михаїл Вівчар, ЧНІ, Єпископ-емерит Саскатунський 
+ Северіян Якимишин, ЧСВВ, Єпископ-емерит Нью-Вестмінстерський 
+ Стефан Хміляр, Єпископ-емерит Торонтонський 
+ Давид Мотюк, Єпарх Едмонтонський, Апостольський Адміністратор Нью-Вестмінстерської Єпархії 
+ Браєн Байда, ЧНІ, Єпарх Саскатунський, Апостольський Адміністратор Торонтонської Єпархії__ 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
   

                               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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