
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 

«Сьогодні Христос входить у йорданські води, 
щоб подарувати нам свободу від гріха», — 
Блаженніший Святослав на Богоявлення 

 
Сьогодні, у день Богоявлення Господнього над Йорданом, небеса відкриті та 

лунає Добра новина: «Ти шукаєш істини? Істина сьогодні сама приходить до 

тебе. Ти шукаєш добра? Сьогодні Христос робить тебе здатним чинити це 

добро». На цьому наголосив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, у 

своїй проповіді з нагоди Богоявлення Господнього, 19 січня 2021 року, під час 

богослужіння в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. 

 

 
З Главою Церкви співслужили: владика Йосиф Мілян, єпископ-

помічник Київської архиєпархії, владика Богдан Дзюрах, Секретар 

Синоду Єпископів УГКЦ, і владика Степан Сус, куріальний єпископ 

Києво-Галицького Верховного Архиєпископа УГКЦ. У спільній 

молитві взяли участь також священники Київської архиєпархії та 

вірні. 

«У святковий день Богоявлення Господнього Христова Церква 

привела нас на води Йордану. Ми не просто згадуємо минулу подію, 

бо знаємо, що, святкуючи якесь свято, силою і діянням Святого Духа 

ми стаємо учасниками цієї події», – зазначив Предстоятель. (ст. 2) 

 

 Ап. Eф.4: 7-13. 
 Єв.  Mт. 4: 12-17.  

 

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. Koл. 3: 12-16. 
 Єв. Лк.18: 18-27. 
 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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Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



                    ОГОЛОШЕННЯ   

 
 
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! 
      
Повідомляємо членкинь ЛУКЖК, що можна 
відібрати найновіше число журналу Наша Дорога 
при вході до парохіяльного будинку під час 
канцелярійних годин. 
 
 
 

«Відпiчнім з Христом» 2021 Віртуальний 
Катехитичний Табір: До уваги молоді! 
Запрошуємо учнів 10-12 класів або старших 
податися як виховник/-ця на цьогорічний табір. 
Ласкаво просимо це зробити електронно на сайті 
www.B4J.ca до 14-го  лютого ц.р.! Потрібно 
україномовних і англомовних виховників. Табір 
проходитиме що дня  від 15-19-го березня від 11 
рано -12:15 по пол.  
 
 

 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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BPKtPJ6xieI 
 
Вперше на «Живому ТБ» прем’єра Різдвяного 
концерту, у якому взяли участь: чоловічий хор 
«Фавор» парафії Святого Василія Великого в м. 
Києві, камерний акапельний ансамбль «Маленький 
хор Василія Великого» та гурт «МетаНоя». Вони 
вам дарують п'ятнадцять колядок і щедрівок.      

    Інстутут ім. Шептицького: Ministry in the 
Time of COVID: Вебінар (реколекції онлайн)   
відбудеться 29 січня 2021 о год. 2:00 поп. Головний 
доповідач о. Борис Гемон, капелян в шпиталі 
 св. Йосифа і сотрудник в церкві св. Йосифа в 
Оквіл. Просимо зацікавлених зареєструватися 
через емейл sheptytsky@utoronto.ca. 
                                          
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Maрта Ващук           100.  
Анастазія Форись          500. 
Нестор і Аґата Ґула         100. 
Роман Харак           100. 
Роман і Марія Мужилівські       100. 
Володимир і Люба Оленич         1000. 
Богдан і Христина Колос       200. 
Володимир і Наталія Іванишин     200. 
Василь і Марія Домарецькі       100. 
Тарас і Галя Махневич        100. 
Марія Кузан           100. 
Роман Стасишин          100. 
Ігор Таращук           500. 
Олег і Ольга Турчманович       200. 
Романа Стасина          100. 
Александра Ковалик         100. 
Наталя Баюк           200. 
Христина Базилевич         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. 

http://www.b4j.ca/
https://youtu.be/xeqeiEtWWNk
https://nashakasha.libsyn.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BPKtPJ6xieI


ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
25  І 2:00 поп.     бл. п. Ірину Юрах (9д.) 
29  І 8:00 ранку    бл. п. Теклю і Павла   
                                                            Соломон 
30  І 8:00 ранку    бл. п. Марію і Григорія 
                                                    Реплянських 
30  І 9:00 ранку    бл. п. Юрія Бориса (24р.) 
                                             і Маґдалину, Романа, 
                                             Богдана Олійник 
30  І  4:00 поп.    бл. п. Кир Корнилія 
                                                     Пасічного 
30  І  7:00 веч.    бл. п. о. Івана Мака 
 4  ІІ  5:00 поп.    бл. п. Йосифа  
                                                       Теплого (41р.) 
 
                В І ЧН АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлися у Бозі  бл. п. Ірина Юрах (52р.) і 
Катерина Марущак (61р.). Душi Покійниx 
поручаємо молитвам наших вірних.  
  

 
                                                       
                        (Закінчення)  
 
Глава Церкви зауважив, що, слухаючи нині святе 

Євангеліє, ми разом з Іваном Хрестителем вдивляємося 

в дуже дивну річ. Серед грішників, які прийшли 

каятися, Іван побачив єдиного і безгрішного – Божого 

Сина, що став серед них. За словами проповідника, 

таке крайнє приниження і упокорення Божого Сина 

перед людиною неабияк здивувало і налякало 
Івана. Ба більше, він це заперечує, кажучи: 
«Мені треба в Тебе хреститися, а Ти приходиш 
до мене?». На це заперечення Іван отримує від 
Христа глибоку відповідь: «Лиши це тепер, бо 
так нам треба здійснити всяку істину». 
Таким чином, каже проповідник, Іван слухає 
Христа і в момент Його хрещення бачить 
Богоявлення. На переконання архиєрея, Христос 
разом з грішниками занурився в ті самі 
йорданські води, щоб добровільно на себе взяти 
їхні гріхи; щоб визволити людину від її 
гріховності, яка тримала в полоні людський рід. 
«Христос хреститься для того, щоб нас очистити. 
Христос приймає хрещення від раба, щоб нас 
зробити вільними. Христос входить у йорданські 
води, щоб проголосити перемогу над гріхом і його 
владою над людиною. Ось що означає 
Богоявлення. Ось чому Христос став у йорданські 
води. Ось чому в тих водах Він узяв на себе мій і 
ваш гріх – щоб його омити і знищити, а відтак 
мені і вам подарувати свободу від гріха, а 

натомість дати свободу для добра», – пояснив 
Отець і Глава УГКЦ. 
На переконання Блаженнішого Святослава, 
сьогодні важливо згадати подію зі Старого Завіту, 
у якій ізраїльтяни, перед тим як увійти в 
обітовану землю, відновили свій завіт із Богом. 
Саме там, над Йорданом, вони зрозуміли, що 
можуть бути вільними лише тоді, коли будуть 
слухати Божого Закону. В історії ізраїльського 
народу Йордан був рубіконом свободи. 
На думку Предстоятеля УГКЦ, у сьогоднішньому 
світі ми відчуваємо певне знецінення правди й 
істини. Він зауважив, що люди часто прагнуть 
добра, але не вміють його чинити. 
«Щоразу, коли ми сумніваємося і не вміємо 
відрізнити правду від неправди, просімо сили 
Духа Святого, щоб зіслав на нас просвічення. 
Якщо ми відчуваємо, що моє зло мене перемагає, 
моя нечисть не дає мені спокою і здатності чинити 
добро, ідімо тоді до Святої Тайни Покаяння, бо 
саме там ми отримуємо очищення, яке шукали 
люди, приходячи на Йордан до Івана просити 
хрещення на відпущення гріхів», – заохочує 
Глава УГКЦ. 
«Просімо сьогодні, щоб у тих йорданських водах, 
які ми сьогодні будемо благословляти, загинуло 
всяке зло, яке тримає нас у своїй неволі, та всяка 
неправда. Нехай так само загине і всяке зло, як 
колись у водах Червоного моря загинув фараон з 
усім своїм військом. Нехай сьогодні відійде ворог 
людського роду, батько брехні і всякої неправди, 
про якого говорить нам Іван Хреститель», – додав 
він. 
Предстоятель побажав вірним відчути себе 
улюбленими сином і донькою Божими. «Почуйте 
сьогодні у своєму серці: "Зло над тобою вже не 
має влади. Ти вільний. Ти вільна. Ти Мій син. Ти 
Моя доня улюблена. Сьогодні на тебе я виливаю 
своє благовоління і йорданське благословення», 
– сказав на завершення Блаженніший Святослав. 
Після Літургії Блаженніший Святослав традиційно 
звершив Велике водосвяття на Дніпрі. 
 
                                    Департ інф. УГКЦ 
 



Сьогодні у Польщі відбудеться Чин архиєрейського найменування 

о. д-ра Аркадія Трохановського, а завтра – його хіротонія 
 
 

 

Сьогодні, 22 січня 2021 року, о 18:00 за київським 
часом в ольштинському катедральному соборі Покрову Пресвятої 
Богородиці в Польщі розпочнеться Велика вечірня з Чином архиєрейського 
найменування першого правлячого єпископа новоствореної Ольштинсько-
Гданської єпархії УГКЦ  о. д-ра Аркадія Трохановського. У присутності 
Блаженішого Святослава, Отця і Глави УГКЦ, владик, духовенства і мирян о. 
Аркадій проголосить визнання віри та складе присяги на вірність 
Вселенському Архиєреєві та Главі УГКЦ. 
Завтра, 23 січня 2021 року, об 11:00 за київським часом розпочнеться Архиєрейська Божественна 

Літургія з Чином архиєрейської хіротонії о. Аркадія і Чином його інтронізації. 

Головним святителем буде Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, а співсвятителями – владика Євген 

Попович, архиєпископ і митрополит Перемишльсько-Варшавський, і владика Володимир Ющак, 

єпарх Вроцлавсько-Кошалінський. 

Як ми вас інформували, 25 листопада 2020 року у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець 

Франциск, Папа Римський, поблагословив рішення Синоду Єпископів Української Греко-

Католицької Церкви і проголосив про створення нової Ольштинсько-Гданської єпархії УГКЦ у 

Польщі. Єпископським осідком єпархії є м. Ольштин, а катедральним собором – храм Покрову 

Пресвятої Богородиці. 

Біографічна довідка 

Отець Аркадій Трохановський народився 6 січня 1973 року у Шпротаві. 

У 1994–2000 роках навчався в духовній семінарії. Був висвячений на священника 29 липня 2000 

року у Вроцлаві владикою Володимиром Ющаком, єпископом Вроцлавсько-Гданським. 

У 2000–2001 роках він був вікарієм у Вроцлаві, Шроді Шльонській, Олаві та Олесниці. 

Вищі богословські студії здобував на Папському богословському факультеті у Вроцлаві, а в 2012 

році став доктором богослов'я з екуменізму на Богословському факультеті Університету Адама 

Міцкевича в Познані. 

У 2001 році він став парафіяльним священником у Валчі. 

У 2001–2016 роках він також був парохом парафії у Щецинеку. 

У 2006 році став членом Душпастирської ради, а у 2010 році – протопресвітером (деканом) 

Кошалінського деканату. 
                                                                             Департамент інформації УГКЦ 
 

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 

 

 

http://news.ugcc.ua/news/v_ugkts_stvoreno_novu_ieparh%D1%96yu_ta_progolosheno_ii_pershogo_pravlyachogo_iepiskopa_91527.html
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

Українськi власники  
у 4 генерації з 1925 року 

Jimmy & Andrew Cardinal 
CARDINAL FUNERAL HOMES 

92 Annette St. 416-762-8141 
366 Bathurst St. 416-603-1444 

www.cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 

 
   

                               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 

 

 

 

http://www.cardinalfuneralhomes.com/
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