
 Ап. Кол.  3, 4 - 11.  
 Єв. Лк: 14, 16 - 24. 
    

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 

Блаженніший Любомир, підсумовуючи 2013 рік: 
«Ми були свідками кроків до зміни системи» 

Архиєпископ-емерит Блаженніший Любомир (Гузар) відзначає, 
що 2013 рік, який минає, був справді складним роком. Про це він 
сказав у коментарі телеканалу СТБ. «Цей рік був справді 
складний, але Богу дякувати за це! Бо це є знак, що приходять 
зміни», - зазначив Блаженніший Любомир. 
За його спостереженнями, останніх 20 років ми крок за кроком, 
дуже повільно, переходили з того, що нам накинули до 90-го 
року, до здійснення мрії про нормальну незалежну державу, 
цілковито суверенну. 
«Хочемо жити так, як живуть інші народи в цілому світі. Ми за 
собою залишаємо погану минувшину. Богу дякувати. За нею не 
треба плакати, а треба з надією дивитися на те, що хочемо 
побачити, ту державу, в якій хочемо жити. І гадаю, ті події, 
свідками яких ми були цього року, який вже тепер минає, це були 
вступні кроки до зміни, до змін не осіб, змін системи», - 
переконаний духовний лідер українців. 
Він підкреслює, що український народ хоче жити в іншій системі – 
«у системі справедливості, системі правди, системі, де кожна 
людина, кожен громадянин, молодший чи старший, почуває себе 
цілковито собою, цілковито задоволеним, з захищеними його 
правами». 
«Ось до цього ми, з Божою допомогою, надіємося найближчим 
часом прийти. Перші кроки, на мою думку, вже зроблені. Народ 
заявив – недвозначно – своє бажання», – підсумував 
Архиєпископ-емерит.                                                  
                                                              Департамент інформації УГКЦ 
 

 

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. Качур )                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Юрик ) 
11:30 – Св. Літургія (о. Р. Лобай ) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. Р. Лобай  ) 
  
                            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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 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. 

  
 

 Лицарі Колюмба, відділ Андрея 
Шептицького запрошують на Традиційний 
Свят Вечір в неділю, 6 січня, 2014 о год.  
6:00 веч. в Церкві Св. влкм. Димитрія, 
 135 La Rose Ave.. За квитками звертайтеся до 
Павла Чумака за чис. тел.  416-769-5573. 

 Просимо членкинь ЛУКЖК відібрати собі 
новий примірник Нашої Дороги у церковній 
залі. 

 В неділю 5 січня, Братство Українців 
Католиків Канади, відділ Св. о. Миколая 
(БУКК) приготовятимуть недільну каву. 
Просимо підтримати діяльність БУКК. 

 Ліґа Українських Католицьких Жінок 
Канади повідомляє, що квитки на Щедрий 
Вечір, який відбудеться в суботу 18-ого 
січня 2014р. о год. 6:00 вечора, можна собі 
набути в церковній залі  в неділю 5 і 12  січня. 
Рівнож  можна замовити у п-і Наталі Штурин за 

числом тел (416-236-4043) або в парохіяльній 
канцелярії (416-504-4774). 

 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. 

 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор 
запрошують на Різдвяний Концерт в неділю  
12 січня о год. 3:00 поп. в Islington United 
Church, 25 Burnhamthorpe Rd. (north of Dundas 
St. W.). Taкож виступлять Kaпеля Бандуристів 
Канади і Lemon Bucket Orkestra. За квитками: 
416-763-2197 aбо 416-246-9880. 

 Судія Резонанс запрошує на дитячий 
Вертеп –Мюзикал “Вифлеємська Ніч” в неділю 
 19 січня після Святої Літургії о год. 1:00 поп. в 
церкві Пресвятої Богородиці, 3625 Cawthra Rd,  
2 лютого після Святої Літургії о год. 1:00 поп.  
в церкві Св. Димитрія, 135 La Rose. Ave. 

 Об’єднання Лемків Канади запрошує Вас на 
Маланку в суботу 11-ого січня 2014 року в  
“St. Volodymyr Cultural Centre” 1280 Dundas St. W, 
Oakville; за квиткамі та iнформацямі телефонуйте до 
Марійкі Лопати: 905.702.9376, e-пошта: info@lemko-
olk.com, інтернетова сторінка: www.lemko-olk.com 
.Увесь дохід призначений на підтримку 
Євромайдану в Україні і його потерпілим та 
Українського Народного Дому в Перемишлі. 

                            ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. Нехай 
Предобрий Господь  благословить і винагородить! 
  
д-р Мирон Цибульский і Марія Гоголь         1000.00 
Ганя Шлярп                                                 300.00 
            ( в пам’ять Петра і Софії Шлярп) 
         
  П О М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
  4  І     9:00 ранку        бл. п. Марію Никируй (1р.) 
17  І     9:00 ранку        бл. п. Ірену Мигаль 
21  І     8:00 ранку        бл. п. Михайла Годчак (6р.)   

                  

Повідомляємо, що починаючи сьогодні, 
можна вирівняти членські внески, 
відібрати конверти на 2014р.  у церковній 
залі і при цім відібрати напис для авта  – 
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. 
 
 
Що до розкладу Різдвяних Богослужень, 
просимо відібрати собі РІЗДВЯНИЙ ВІСНИК,  
який знаходиться у притворі Церкви. 

mailto:info@lemko-olk.com
mailto:info@lemko-olk.com
http://www.lemko-olk.com/


Блаженніший Любомир (Гузар): 
«Пригадуймо собі, хто ми є, і не даймо 

себе дурити» 
 

Владико, ви, мабуть, чули про петицію 
"Завдання 5/12", у якій культурна еліта країни 
висловила свої постулати та вимоги, зокрема, 
звільнення політв’язнів, припинення 
насильства щодо мирних демонстрантів та 
гарантії незастосування репресій до учасників 
демонстрацій. 
– Правильно, дуже добра ініціатива. Владі не 
можна потурати, особливо якщо влада не 
поводиться нормально, згідно з приписами 
людськості, – її треба п’ятнувати за те, що вона 
робить. Треба голосно про це говорити, про те, 
як вона поводиться, отож нехай вони не 
дивуються, що такі ексцеси мають місце, бо це 
– голос народу. Мені здається, що те, що 
зайняли один чи другий будинок - це ще дуже 
делікатно. Ще влада повинна Богу дякувати, 
що народ так поводиться. Я б не дивувався, 
якби били направо і наліво. Не кажу, що я б 
цього бажав чи радив, але я б не дивувався, бо 
знаю з історії інших народів, як вони реагують. 
Наші люди реагують ще дуже делікатно. 
– Можливо, у цьому теж сила нашого народу? 
– Духовна сила, бо бачите остаточно народ 
залишається духовно сильним, влада 
пропадає, якщо вона не гідна свого людського 
покликання – вона зникає, і добре, що зникає. 
Дехто осуджує наш народ, що він занадто 
лагідний, що не є рішучий у своїх відповідях, 
думаю, що це робить честь нашому народу, що 
люди відчувають, що не можна діяти понад 
міру. 
– Можемо часто почути, що події, які 
відбуваються, - це не лише боротьба з владою, 
але це також боротьба на духовному рівні, 
боротьба добра і зла. 
– Не дивуйтеся. Оскільки ми є спадкоємцями 
Радянського Союзу, тої більшовицької 
ментальності, це справді є боротьба добра і 
зла. Людей так виховували, тому я не дивуюся 
міліції, «Беркуту» чи представникам влади – їх 
так виховали, вони іншого не знають. Може, 
дехто схаменувся, опам’ятався, зрозумів, але 
всі того не зроблять, вони роблять так, як 
навчені. Це справа перевиховання. Дехто 
прекрасно, феноменально переосмислив і 
зрозумів свою гідність, гідність іншої людини і 
сьогодні поводиться взірцево. Але щоб всі це 
зробили – це, мабуть, складно. 
– Можливо, це процес дозрівання? 
– Знаєте, це демографічне питання. Це 
покоління раніше чи пізніше відійде, силою 
природи. Я б дуже хотів, щоб всі змінилися,  
 
 

навернулися, то було б ідеально, але так, на 
жаль, у житті не буває. Але те, що це 
покоління виросло і поводиться в такий спосіб, 
– це  не лише вина цих людей: їх так 
виховали, вони іншого не знають. Я тому нікого 
не суджу. Просто констатую факт. 
Є багато людей, які, на жаль, не зміняться: не 
роблять жодного зусилля, щоб змінитися чи 
виправитися, і єдина розв’язка – 
демографічна: прийде час і вони підуть, а 
підросте нове покоління, яке того лиха не 
знало, сподіваюсь, краще покоління, якщо ми 
подбаємо, щоб воно доростало в кращому 
середовищі. 
– Почастішали голоси, які говорять про розкол 
країни, про можливі сценарії федералізації. Як 
маємо на це реагувати? 
– Це нелегке питання. Думаю, воно значною 
мірою соціологічне і психологічне. Це теж 
питання, як людей перевиховати. Існують 
геополітичні справи, коли одна держава хоче 
керувати іншою, наприклад, за допомогою 
військової акції, але теж є інші способи: 
дурити, обмовляти, обманювати, навчати 
неправди, заперечувати історію, культуру, 
мову, щоб тих людей зробити ніким, щоб вони 
перестали бути собою, щоб їм було байдуже, 
де вони і з ким вони. Це важливо для того, хто 
стоїть за цим всім, хто керує цим процесом. Ми 
добре знаємо це з нашої історії, мали приклад 
виховання «радянської людини», яка 
перебувала цілковито під впливом влади. Це 
відомий факт в історії. Теж маємо наступні 
приклади: знаємо, як у нас друкуються 
підручники, що зникає інформація про Крути і 
багато інших подій (ці фрагменти просто 
видаляють із книжок, мовляв, це підбурює 
народ, але справжня мета цього – зробити 
«півголовків» із людей), щоб люди не знали 
своєї історії, аби їм було важливо тільки те, 
щоб на столі були хліб і ковбаса. На жаль, такі 
течії є у нас.А проти них що можемо 
протиставити? Мусимо усвідомлювати, хто ми 
є. От настає 200-річчя з дня народження Шевченка. 
Тим, які приходять до мене, кажу цитувати і вивчати 
Шевченка. Ми часто говоримо про національну 
ідентичність. Здається, немає кращого між нашими 
письменниками, як, власне, Шевченко, який в 
дуже гарний поетичний спосіб пригадує нам, 
хто ми є.Пригадаймо собі, хто ми є, і не даймо 
себе дурити. Потрібно реагувати передусім за 
допомогою культури: тут не треба зброї, тут треба 
науки, знання культури, тихої щоденної праці, щоб 
це ставало частиною нашого життя - мати свідомість, 
що це є моя Батьківщина, звідки походять мої 
батьки, та виховувати патріотів. 
Розмовляла активістка громадського сектора Євромайдану 
Анастасія Кінзерська 
 
 

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 


