
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 привітав вірних з 
Різдвом Христовим: «Нехай Спаситель 

благословить кожну нашу родину, утре кожну 
нашу сльозу» 

 
Із серця нашої Матері-Церкви – із золотоверхого 
Києва, з Патріаршого собору Воскресіння Христового 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав у спеціальному 
відеозверненні привітав вірних та людей доброї волі з 
Різдвом Христовим. 
«Засилаю вам радісну вістку, – сказав Предстоятель УГКЦ, – 
яку сьогодні ангел з небес сповіщає пастирям: сповіщаю вам 
велику радість, яка буде радістю всього народу, сьогодні 
народився Христос Спаситель, сьогодні небо і земля 
наповнюються світлом. Сьогодні весь людський рід відчуває 
незмінну радість через те, що у Вифлеємі, у яслах на сіні, 
народився Спаситель. Бог увійшов у історію людини. У цьому 
Різдві Господь входить в історію нашого народу, кожного з нас 
у цих новітніх обставинах, які ми сьогодні переживаємо, де б 
ми не були на земній кулі». 
Сьогодні Церква співає «З нами Бог! Розумійте народи і 
покоряйтеся, бо з нами Бог». 
«Ці слова пророка Ісаї для нас є сьогодні носієм великої надії, 
надії, яка народжується з віри, надії, що всякий людський 
смуток перемагається силою Божої любові. Усякий людський 
страх просвічується ніжністю новонародженого 
Божественного дитятка. Сьогодні ангел каже усім нам: Не 
бійтеся! Стоячи перед Господнім вертепом, нехай сьогодні 
зникне страх і смуток з наших сердець», – закликав 
Блаженніший Святослав……..(ст. 3 )…………. 
 

 Ап. Гал.1: 11-19 
 Єв.  Mт. 2: 13-23.  

 

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. Tим. 4: 5-8. 
 Єв. Mк. 1: 1-8. 
 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   

 
 Від вівтірка пополудні 19 січня можна у 
парохіяльному будинку підібрати свячену воду.  
 Зогляду на пандемію, свячена вода буде подаватися в 
поодиноких посудинах, про які ми подбаємо. 

ПОРЯДОК СВЯТОЧНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ РІЗДВА  і 
БОГОЯВЛЕННЯ НА 2021 РІК 

Всі Богослуження транслюються живим ефіром. 

 
Неділя 10 січня – Неділя по Різдві, пам’ять свв. 
Богоотців праведного Йосифа, царя Давида, 
апостола Якова -10:00 – Божественна Літургія Св. 
Івана Золотоустого 

Середа 13 січня – Віддання Празника Різдва 
Христового – 6:00 веч. - Велика Вечірня з Литією 
 
Четвер 14 січня- Найменування Господнє, св. 
Василія Великого – 8:00 ранку- Утреня, 10:00 
ранку- Божественна Літургія св. Василія Великого 
 
Субота 16 січня - Субота перед Богоявленням- 
6:00 веч. Велика Вечірня 
 
Неділя 17 січня – Неділя перед Богоявленням -
8:00 ранку - Утреня, 10:00 ранку – Божественна 
Літургія Св. Івана  Золотоустого 
 
Понеділок 18 січня Навечер’я Богоявлення - 8:00 

ранку – Царські Часи, 10:00 ранку – Вечірня з Литією 
св. Василія Великого і Велике Водосвяття, 
6:00 веч. – Велике Повечір’я 
 
Вівторок 19 січня Богоявлення Господнє, 
Йордан- 8:00 ранку – Утреня, 10:00  ранку – 
Божественна Літургія св. Івана Золотоустого і Велике 
Водосвяття  

 
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. Увесь 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 
                                      
                     МНОГАЯ  ЛІТА !  
 
Новоохрещеній Наталії Марії Тересі Ковбель, 
її рідним і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа!  
 
 
           
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Люба Паттерсон         1000.  
            (в пам’ять мами Анни Бурій) 
Дарія Даревич          200.  
Володимир і Ольга Семенюк     200. 
Андрій Ткаченко         100. 
Андрій і Люба Тарапацькі      250. 
Володимир і Анна Більчак      100. 

 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, 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 полагодити під час 
канцелярійних годин від понеділка до 
п’ятниці від год. 9-1 і від год. 2-4. 

https://youtu.be/xeqeiEtWWNk


Володимир Дашко і Марта Юрчан   200. 
Наталка Гузар          200. 
Оксана Соколик         400. 
       (в пам’ять Ярослава Соколика -4р.) 
Ігор Томків           100. 
Уляна Жураківська Костірко     100. 
Роман Колос          500. 
         (в пам’ять Романа Оленича) 
Марійка Тивонюк         100. 
Олесь Пальчук          100. 
Євген і Анна Дранка        100. 
Ігор Ґенґало          400. 
Тарас Соколовський        100. 
Ольга Томчук          100. 
Марко і Сузанна Михалков      500. 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь   2001. 
Анонімно           1000. 
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
11  І  5:00 поп.   за померших в родині 
                                                    Піцюрів 
16  І  5:00      бл. п. Йосифа (9д.) і 
                                     Анастасії Шостак (40д.) 
20  І  10:00 ранку  бл. п. Михайла Годчака 
                                                                   (13р.) 
21  І  9:00 ранку   бл. п. Андрія Сенціва 
 
                                                       
             В І ЧН АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлися у Бозі на Україні бл. п. 
Анастасія(83р.) і Йосиф (88р.  ) Шостак. Душi 
Покійниx поручаємо молитвам наших вірних.  
  

 
 
Церковний хор храму iм. св. о. Миколая: 
 

 
 

 

 

 
 
Церковний хор храму їм. св. о. Миколая 
Чудотворця ласкаво просить усіх парафіян 
та гостей на 15-тий річний концерт 
урочистого відспівування коляд. Концерт 
відбудеться в неділю, 10-го січня о 7:00 вечором. 
Задум дириґентки, Жанни Зінченко, став річною 
традицією, і хористам дуже приємно в Різдвяному 
часі зійтися в родинному колі нашої парафії. На 
жаль, обставини цього року зовсім інакші через 
пандемію і концерт відбудеться он-лайн (через 
ФБ і Ютуб) і включатиме уривки з попередніх 
концертів як і уривки з наших відвідин України 
минулого року. Як і кожного року, просимо 
скласти пожертви на Джерело: 1) он-лайн через 
Canada Helps від 10-го січня до 31-го 
січня (cufoundation.ca/stnick; 2) виписати чек на 
Canada Ukraine Foundation і написати «Dzherelo» 
з долини чека (memo line) і вислати на адресу St. 
Nicholas Church Choir, 4 Bellwoods Ave., Toronto 
M6J 2P4; чеки будуть передані Canada Ukraine 
Foundation 31-го січня; 3) передати готівку до 
парафіяльного бюра. Ми всім парафіянам та 
гостям будемо щиро вдячні за участь в концерті 
та за пожертви на підтримку центру Джерело у 
Львові!  
 
 
До зустрічі в ефірі ! 
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Глава Церви вітає всіх з Різдвом Христом, хто б 
де не був. «Хочу завітати сьогодні до ваших 
домівок, – радісно сказав духовний лідер, – 
щоби разом з вами прославити нашого 
Спасителя прадідівською колядою. Сердечно 
вітаю зі святом тих, хто святкує дома і тих, хто 
є на чужині. Вітаю зі святом тих, хто в Україні і 
тих, хто на поселеннях. Вітаю із радісним святом 
Різдва Христового тих, хто святкує його на 
фронті чи в ув'язненні, чи можливо на 
лікарняному ліжку. Але до всіх нас Він прийшов 
сьогодні, щоб дати своє благословення, підняти 
нас, наповнити життєвою силою, радістю і 
оптимізмом». 
Нехай Господь, який народився у Вифлеємі, 
побажав Предстоятель УГКЦ, буде нашим 
світлом і нашою провідною зорею у майбутніх 
роках нашого життя. Нехай Спаситель 
благословить кожну нашу родину, утре кожну 
нашу сльозу з наших очей, а смуток 
перетворить на радість. 
«Усім вам бажаю веселих свят Різдва 
Христового, – побажав Блаженніший Святослав, 
– смачної вечері, смачної куті, радісної гучної 
коляди! Усіх вас вітаю з Новим роком, нехай він 
буде кращий як торік!» 
Христос народився! Славімо Його!  

Департамент інформації УГКЦ 
 

Блаженніший Святослав: «Нашим 
майбутнім є Христос» 

 
Слово «апокаліпсис» вживають сьогодні в 
неправильному значенні. Ми, як 
християни, не віримо в цифри, але віримо 
в Бога і Його присутність між нами. Ми 
маємо гарну новину в контексті Різдва, що 
нашим майбутнім є Христос. Саме Він є 
центром і вінцем нашої історії. На цьому 
наголосив Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав під час інтерв’ю 
для «5 каналу», відповідаючи на 
запитання про те, чи не є ознаками 
апокаліпсису події минулого року. 
 

 
 
 

«Якщо поглянути, як представляють нам 
майбутнє сучасні кінофільми і різні уявлення, то 
воно здебільшого асоціюється з катастрофами. 
Є уже фільми про світ після людей. Люди 
починають боятися свого майбутнього», – 
зазначив Предстоятель УГКЦ. 
І пояснив, що, думаючи про кінець світу, 
християни вживають слово «апокаліпсис» в 
абсолютно не правильному значенні. 
«Зазвичай у значення слова "апокаліпсис" ми 
вкладаємо неминучу катастрофу чи кінець. У 
християнському сенсі грецьке слово 
"апокаліпсис" означає "одкровення". У 
єврейському розумінні час порівнюють з 
покривалом. Тож одкровення – це можливість 
відгорнути покривало і побачити, що там є», – 
пояснив він. 
«Ми, як християни, маємо гарну новину в 
контексті Різдва, що нашим майбутнім є 
Христос. Він є центром і вінцем історії», – 
наголосив Глава Церкви. 
За його словами, в Євангелії від Луки ми чуємо, 
що Христос дає певні знаки, які вказують на 
довершення історії. Він каже: якщо ви побачите, 
що ці знаки наближаються, то усміхніться, бо 
для віруючих християн остаточний момент 
зустрічі з Христом асоціюється не зі смертю та 
знищенням, а з радістю і вічним життям. 
«Насамперед ми, як християни, повинні шукати 
присутнього і діяльного Бога, який 
безпосередньо є в нашому історичному 
моменті», – додав на завершення Блаженніший 
Святослав. 
 

 

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 

 

  

 

 

  
   

                               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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