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Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. 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 Президентові Януковичу: «Візьміть 
під особистий контроль силові структури в 

державі» 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав (Шевчук) під час круглого столу за 
участю трьох Президентів України, чинного Глави Української 
держави, провідних релігійних, наукових діячів і трьох лідерів 
опозиційних сил закликав Президента України Віктора Януковича 
від УГКЦ та всієї релігійної спільноти не допустити силових 
протистоянь в Україні. 
«Пане Президенте, візьміть під особистий контроль силові 
структури в нашій державі. Бо кожен крок насильства породжує 
нову хвилю», – звернувся Глава УГКЦ до Віктора Януковича.«Від 
імені Української Греко-Католицької Церкви я б хотів сказати 
гостре «ні» будь-якому виду насильства. І кожен, хто сьогодні 
виступає з радикальними закликами до насильства, чи він є під 
партійними прапорами, чи він у священичій рясі, чи він у погонах, 
– це провокатор. Гадаю, сьогодні воля народу - не слухати таких 
і від таких боронитися. Ми все повинні зробити для того, щоб 
контролювати насильство в державі», – наголосив Предстоятель. 
Він відзначив, що тільки за допомогою діалогу можна дійти до 
порозуміння, бо діалог – це єдина альтернатива насильству. 
«Тільки діалог може нас урятувати від тої прірви, на межі якої ми 
стоїмо. Тільки діалог дасть нам можливість опрацювати 
загальносуспільний і національний проект виходу з кризи, у якій 
ми опинилися», – сказав Блаженніший Святолав. 
Глава УГКЦ пригадав, що «паростки надії на діалог» були на 
початку цього тижня, проте, за його словами,   (стор. 3) 

 

ST. NICHOLAS 
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 
6:30 – Утреня (о. Р. Лобай)                
8:00 – Св. Літургія (о. О. Юрик)                
9:30 – Св. Літургія (о. Лев Чайка) 
11:30 – Св. Літургія (о. Тарас Кшик) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. О. Лящук ) 
  
                            Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
6:00в.  –  Св. Літургія  

Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
                         Середа 

6:00     – Mолитовний День 
 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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                      ОГОЛОШЕННЯ 

 Середа 18 грудня навечір’я свята Св. О. Миколая 
– Вечірня з Литією о год.  6:00 вечора. 
Четвер 19 грудня – свято Св. О. Миколая. Утреня 
о год. 7:00 ранку, Божественні Літургії о год. 
8:00, 9:30 ранку і 6:00 вечора.                      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Запрошуємо наших парохіян закупити гарні 
святочні Різдвяні картки у кіоску БУКК у церковній залі 
і таким чином підртимати діяльність Братства, відділ 
Святого о. Миколая. Ціна: $1.50. 

  

Свято св. Миколая! В 
цьому році  Святий отець 
Миколай завітав до дітей 
нашої парохії  в суботу 14 
грудня. Це свято 
відбулося  урочисто і на 
духовному рівні. 
Щиросердечна подяка 

Ірині Микитюк за старання і вклад праці як 
рівнож усім дітям за проведення Свята зустрічі з 
о. Миколаєм п-і Наталі Штурин за перекуску.. 

 В суботу 14 грудня відправилася  заупокійна 
Свята Літургію і панахида за бл. п. Олега 
Матвіїшин(17р.). Вічна Йому Пам’ять! 

 МНОГАЯ ЛІТА! Щиро вітаємо нашого дорогого 
парафіяна Степана Дністрян зі столітнім Ювілеєм. 
Нехай Бог благословить на Многії і Благії Літа!  
 

 Управа ЛУКЖК  нашої Свято-Миколаївської 
парафії складає щиру подяку всім членкиням і 
прихильницям ЛУКЖК, які жертвенно допомогли з 
підготовкою і переведенням Різдвяного Базару, який 
відбувся в неділю, 8 грудня 2013р. Окрема подяка 
підприємцям і окремим особам за подаровані 
нагороди для розігравки і на тиху ліцитацію. 
 
 Передріздвяні Реколекції які проходять в 

церкві Св. Bмч. Димитрія (135 La Rose Ave.) 
завершуються 15 грудня  о год. 6:00 веч.   

 В неділю 1 грудня зібрано пожертву 2948.50, 
на підтримку потерпілих від тайфуну Хаян у 
Філіпінах. Щиросердечна подяка усім, які склали 
пожертву на цю ціль. Нехай Предобрий Господь 
винагородить і благословить. 

 ССУК, Філія Торонто запрошуь на Різдвяний 
Базар, в суботу, 21 грудня від 10:00 ранку до 2:00 поп 
в приміщенні Суспільної Служби Українців Канади, за 
адресою 2445 Bloor St. W. 

 Хори Левада і Оріон Торонто (УМА) під мист. 
кер. Ігоря Магеги запрошують усіх численно 
прибути на БЛАГОДІЙНИЙ РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ 
на будівельний фонд Пансіону ім Івана Франка  
в неділю 12 січня о год. 3:30 поп. у Humber Valley 
United Church, 76 Anglesey Blvd., (Islington & Anglesey). 
У концерті запрошені гості: Сербський Хор Кир Стефан, 
Коса Колектів і Royal St. George’s College Boys Choir. 
Квитки: від хористів 20.00 416-233-9700,  
416-239-1685,  при дверях 25.00. Молодь до 16 років 
безкоштовно. Після концерту, кава і солодке у Arthur 
Steed Hall. 

                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
 Марія Чеканська                                           100.00 
                   ( в пам’ять Дмитра Федорак) 
Ігор і Валентина Боровець                             400.00 
Ярмила Бука Гуцуляк                                   1500.00 
Катерина Рудик                                             200.00 
Андрій Дзюбак                                              100.00 
Роман Федина                                               100.00 
Марія Небесьо                                               200.00 

   П О М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
20 ХІІ    10:00 ранку     бл. п. Романа і Александру 
                                    Копач і Йосифа Паламарчук 
21 ХІІ    10:00 ранку     бл. п. о. Павла, Богдана і  
                                             Стефанію Джулинських 
21 ХІІ    11:00 ранку     бл. п. Ірену Яріш (40д.) 
21 XII      5:00 поп.       бл. п. Степана Піцюру (32р.) 
24 ХІІ     8:00 ранку      бл. п. Василя Зінь (23р.) 
26 ХІІ     9:00 ранку      бл. п. Романа Голод 
 

                  

Повідомляємо, що починаючи слогодні, 
можна вирівняти членські внески, відібрати 
конверти на 2014р.  у церковній залі і при цім 
відібрати напис на шибу  – це дозвіл на 
паркування на вулицях біля парафії. Написи будуть 
видаватися тільки членам нашої  парохії. 
ПАРОХІЯЛЬНА РАДА вирішила, що членська 
вкладка на 2014р. буде виносити 25.00. 
 
 
Храмовий Празник святкуємо сьогодні:  
Архиєрейська Божественна Літургія о год. 11:30 
ранку, Празничний Обід о год. 1:00 поп. у 
церковній залі.  

 
Що до розкладу Різдвяних Богослужень, 
просимо відібрати собі РІЗДВЯНИЙ ВІСНИК,  
який знаходиться у притворі Церкви. 



у ніч на 11 грудня всі ті паростки були зруйновані. 
«Я щиро сподіваюся, що більше подібних 
необдуманих кроків не буде», –  сказав Глава 
Церкви, при цьому вони дивилися один одному в 
очі.Він висловив жаль, що сьогодні наше 
суспільство «поділене недовірою»: «Ми бачимо, 
яке ростуть барикади на Майдані, у міру того, як 
росте недовіра. Люди не довіряють, бояться. Ми 
зноситимемо барикади, а вони ростимуть ще 
більшими. Тому, на мою думку (це позиція всього 
релігійного середовища), ми маємо все зробити 
для того, щоб не допустити ескалації насильства. 
Адже там, де говорять гармати, – музи мовчать і 
діалогу  годі чекати.Предстоятель також 
згадав про молодь і студентство: «Це та Україна, 
яка має сьогодні європейське обличчя. Вони 
народилися в незалежній Українській державі. 
Вони перші вийшли на Майдан, говорячи про 
європейське обличчя України. Гадаю, голос молоді 
має бути вирішальним для всіх, хто сьогодні 
приймає політичне чи економічне рішення. І 
сьогодні молодь нам каже, що альтернативи 
європейському майбутньому незалежна Україна не 
має», – зазначив Глава Церкви.Він дуже попросив 
усіх, від кого це залежить, не тиснути на українську 
студентську молодь.«Маємо, на жаль, різні 
сигнали, навіть на прикладі нашого Католицького 
університету, що студентами починає цікавитися 
прокуратура. Студентам телефонують зі Служби 
безпеки. Це один зі способі тиску на них. Я дуже 
прошу: зупинімо будь-який вид насильства. 
Сподіваюся, тоді ми заспокоїмо наших людей. 
Наша молодь буде почутою і ми зможемо успішно 
разом вийти з цієї кризи», – наголосив 
Блаженніший Святослав.Департамент інформації УГКЦ 
 

Священики душпастирюють на 
Майдані в Києві 

На Євромайдані в Києві моляться та голосять 
Слово Боже священики Сокальсько-Жовківської 
єпархії.Серед мітингувальників Євромайдану в 
Києві чимало людей із Сокальщини, Жовківщини, 
Бродівщини, Бущини, Кам’янеччини та 
Радехівщини. Священики моляться за всіх  
 
 

присутніх, за побитих, ув’язнених, за мудрість для 
влади та за мирне вирішення напруженої ситуації. 
Душпастирі служать Божественну Літургію, 
Молебні, провідують Добру Новину та ведуть 
духовні розмови не тільки з протестувальниками, а 
й із військовослужбовцями внутрішніх військ. 
10 грудня на сцені Євромайдану виступив гурт 
священиків «Новий час» та виконав пісню «Запали 
свічу». Того ж дня душпастирі помолилися 
Молебень до Богородиці та заспівали гімн «Боже 
великий, єдиний». 11 грудня єпархіальні 
священики підтримували людей, взявши участь у 
молитві єпископів Постійного Синоду УГКЦ під час 
силового захоплення Майдану. 
Випрошуючи благословення для українського 
народу та для скріплення своїх духовних сил 
священики відвідали храм Святої Софії та 
помолилися перед мозаїчним образом Богоматері 
Оранта. 
Литва – у молитовному єднанні з 
людьми України 
Єпископи Литви на засіданні Конференції 
Єпископів Литовської Римо-Католицької Церкви 
(основної конфесії цієї країни) прийняли заяву про 
солідарність з народом України.Єпископам відомо, 
що люди України «сміливо піднімають свій голос і 
звертаються з проханням бути 
почутими».«Єпископи Литви в молитві 
солідаризуються з прагненнями громадян України 
жити у вільній, незалежній і демократичній 
українській державі, яка б керувалася 
європейськими християнськими вартостями,» – 
говориться у заяві.Своєю молитвою єпископи 
Литви «підтримують прагнення громадян України 
до свободи і запрошують усіх віруючих Литви 
поєднатися у молитві, солідаризуючись із людьми 
України». ».Саме сьогодні, 13 грудня, опівдні, у 
духовному центрі Литви – Шілуві – у такому намірі 
була відправлена Божественна Літургія, яка 
транслювалася на радіо «Марія», що охоплює 
майже всю Литву і є доступним для багатьох 
віруючих цієї країни.Шілува (Північна Литва) – одне 
із широко відомих у Литві та світі відпустових 
місць.Тут 400 років тому (у 1610 р.) відбулося  
одне з перших у Європі об’явлень Матері Божої. 
 

 о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                                         о. Олександер Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 
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Річна оплата цього місця $500 

  
                                    

Stephen Werbowyj LL.M 
Barrister / Mediator 

 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
    

ATELIER IVAAN 
 The original art of Ivaan Kotulsky 

 
789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5 

416.593.0811 
atelierivaan.com 

 

           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 


