
 Ап. Євр. 4, -22 - 31.  
 Єв. Лк: 8, 16 - 21. 
    

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 Святослав: «Приклад св. Миколая 
показує, що найпотужнішу революцію можна 

зробити тільки любов’ю» 

Тільки любов’ю можна зробити найпотужнішу революцію – 
революцію любові. Таке переконання висловив Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
(Шевчук) у проповіді під час Богослужіння в монастирі 
Згромадження сестер Пресвятоїродини у Львові з
 нагоди дня Святого Миколая 
.Говорячи про Божу любов, проповідник зауважив, що годі краще 
пояснити навіть маленькій дитині, ким є Господь Бог, як 
розказавши історію про святого Миколая. 
Саме ім’я Миколай, нагадав Блаженніший Святослав, означає 
«переможець», той, хто любов’ю перемагає ворогів. 
«Ми б нічого не знали правдивого в житті про Бога, якби Він нас 
не любив, – сказав архиєрей. – І в отій безмежній, незбагненній 
для нас любові є ключ до розуміння того, ким є Бог. Бог є 
Любов». 
«Святий отець Миколай, – також нагадав Глава УГКЦ, – 
найкраще свідчив Божу любов. Будучи священиком, єпископом, 
він розумів, що його покликанням є любити своїх людей, бути 
завжди з ними». 
На думку Блаженнішого Святослава, ми сьогодні переживаємо 
особливий період в історії нашого народу. «Можливо, сьогодні на 
нас дивляться християни всього світу. Адже в ситій Європі за 
якусь вигоду, може, хтось би й вийшов на демонстрації, але 
стояти місяць на морозі за те, щоб посвідчити справжні, вічні 
вартості, гадаю, мало хто здатний» 
Саме любов’ю, за його словами, перші християни зробили 
революцію в Римській імперії. Заклали фундамент для 
європейської цивілізації, яка будувалася на благовісті про Божу 
любов. «Лише ділячись цією любов’ю, ми (ст. 2) 
 

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 O. Лящук )                
8:00 – Св. Літургія (о. О. Лящук )                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Юрик ) 
11:30 – Св. Літургія (о. Р. Лобай ) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. О. Качур  ) 
  
                            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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 ми зможемо побудувати справжнє демократичне 
суспільство, бо його фундаментом є любов людини до 
людини, а відтак – людини до Бога. І сьогодні, у цей 
дуже непростий історичний момент, у цьому храмі, 
який посвячено нашому отцю Миколаєві, тендітна 
сестра Миколая нам дає урок Божої любові. Вона 
своїм жестом, який ми сьогодні бачили, пожертвувала 
своє життя на службу Богові аж до смерті, склавши 
вічні обіти в Згромадженні сестер Пресвятої родини», 
– сказав Предстоятель і також привітав сестру 
Миколаю з прийняттям вічних обітів. 
 
Департамент інформації УГКЦ 
                   
                       ОГОЛОШЕННЯ 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 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. 

 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. 

 Група Світло під патронатом катедри  
Св. Володимира запрошує на Різдвяну Містерію в 
неділю 22 грудня о год. 2:00 поп. в Factory Theater, 
125 Bathurst St. Kвитки: 20.00.  

                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. Нехай 
Предобрий Господь  благословить і винагородить! 
  
д-р Роман Федина                                        100.00 
Ядвига Сливка                                             200.00 
Павло Чумак                                                200.00 
Володимир і Надія Луців                               250.00 
Марія Світа                                                  300.00 
д-р Христина Держко                                  1000.00 
Юрій і Галина Копач                                    1000.00  
Павла Підлісний                                          5000.00  
         
      М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеній Софії Олі Себастіан  і  ї ї  
батькам бажаємо Многії і  Благії Літа!                           

   П О М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
24  ХІІ     8:00 ранку      бл. п. Василя Зінь (23р.) 
24  ХІІ     6:00 веч.        бл. п. Василя Кульчак 40д.) 
26  ХІІ     9:00 ранку      бл. п. Романа Голод 
26  ХІІ     5:00 поп.        бл. п. Стефанію Шевців (8р.) 
 
    В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Марія Думанська(69 р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

                  

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. 



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

себе дурити» 
Розмова з екс-главою Української Греко-
Католицької Церкви Блаженнішим Любомиром 
відбулася під час тривожних подій: масових 
протестів, затримання активістів та відсутності 
конструктивного діалогу між сторонами 
конфлікту. Українці вийшли на Майдан, щоб 
висловити свої думки та відстояти права. 
Блаженніший Любомир спробував пояснити, у 
чому першопричини таких настроїв та який 
вихід із ситуації, що склалася. 
– Конфлікт сам по собі не є явищем 
поганим, його наслідком теж може бути 
конструктив, проте у суспільстві частіше 
з’являються тривожні сигнали, а саме 
радикалізація настроїв, думки про силове 
вирішення конфлікту. Як нам бути у такій 
ситуації? 
– Я не дивуюся, що люди думають про 
насилля, про силові розв’язки – це цілком 
природно. Проте те, чого люди прагнуть, не 
можна відразу дістати, а потребує солідного 
виховання, рівноваги духу. Конфлікти не лихо, 
а нагода рости, розвиватися. Подібно як у 
духовному житті є спокуса. Спокуса – це 
нагода рости, подолати себе. Потрібно 
подивитися на ситуацію спокійними очима, щоб 
побачити, що є поганим і як можна це 
направити. 
Виправляючи це, ми ростемо. 
Дуже багато людей, на жаль, реагують 
емоційно, не задумуючись, інстинктивно, і це 
небезпечно. У цьому можна побачити брак 
солідного суспільного виховання. А це 
виховання потребує часу. Ми сьогодні 
опинилися в напруженій ситуації, і частина 
людей (важко сказати який відсоток) реагує 
дуже емоційно, радикально. Не треба занадто 
дивуватися цьому, бо коли людину щось 
болить, коли вона бачить якусь кривду, то 
реагує більш радикально. Якщо побили цілком 
невинних людей, в тому числі дітей, пролилася 
кров – цілком природно, що народ реагує 
спонтанно і гостро. Годі вимагати, щоби всі 
люди були розсудливі і спокійні. Може, це й не 
дуже добре, бо такий брак спонтанності не 
показує, як людина насправді реагує, як 
бачить і відчуває якусь кривду. 
– Чи такі заходи, які зараз відбуваються, а 
саме блокування будівель державних 
органів, бойкотування бізнесів, людей, які 
причетні до влади, є правильними? 
– Тут можна теоретизувати. З одного боку, 
теоретично люди не повинні цього робити, 
якби влада була нормальна. А влада не є, так  
 
 

би мовити, нормальна, не поводиться так як 
треба, тож не слід  дивуватися, що люди 
реагують у такий спосіб. Люди зайняли кілька 
будинків влади – я не хвалю цього, але можу 
зрозуміти. Люди хочуть нагадати владі, що 
вона не є всемогутня, і що влада повинна 
зважати на те, що якщо дратуватиме людей, то 
люди будуть відповідати тим самим. 
Маємо трохи подібну ситуацію до Таїланду – 
хоча там набагато гірші речі відбуваються, там 
теж люди займають міністерства та інші будівлі 
влади в драматичний спосіб. Тому те, що у нас 
зайняли ті кілька будинків, повторюю, що не 
схвалюю цього, але теж і не дуже засуджую, 
люди хочуть у такий спосіб показати, що вони 
поведінкою влади і тим, що відбувається, –  
незадоволені, і що влада сама на себе 
накликає таку реакцію. 
Те, в який спосіб поводиться міліція, «Беркут» 
– це наслідки дій влади. Це не відповідь на 
справжні заворушення чи зловживання: вони 
б’ють, бо їм кажуть бити, поводяться з людьми 
у дуже поганий спосіб. Те, що чую по радіо, 
міліція, яка мала б бути правоохоронна, яка 
повинна забезпечити людям їхні права, – тих 
людей переслідує, б’є. Але вона робить це з 
чийогось наказу. Ті міліціянти не мають 
сумління. Вони завжди виправдовуються тим, 
що виконують наказ, але я пригадую наказ 
Гестапо: коли пізніше, після війни, їх взяли під 
суд, вони виправдовувалися, що виконували 
наказ, але їх всіх засудили. Людина має право 
не послухати несправедливого наказу. Тим 
більше треба пам’ятати, кому ці люди 
присягають, вони не присягають владі, вони 
присягають народові, і повинні цей народ 
боронити, берегти його, захищати. І коли 
дається такий наказ, хтось має мати відвагу 
сказати: пробачте, я такого наказу не 
виконаю, хочете стріляйте мене, але я такого 
наказу виконувати не буду. Якби люди мали 
сумління... Пригадую 80-ті роки в Польщі, рух 
«Солідарність» і те, хто саме служив у міліції. 
Були такі загони міліції, до яких брали людей, 
котрі не мають морального почуття, з низьким, 
так би мовити, інтелектуальним рівнем, і вони 
поводилися відповідно до своєї природи. Якщо 
влада поводиться коректно, то вона має право 
покарати, але вона має так поводитися, щоб не 
дратувати людей. А вони б’ють наліво і 
направо, побитих теж трактують дуже погано, 
лікарі у лікарнях поводяться некоректно, 
непрофесійно. У таких ситуаціях не треба 
дивуватися, що народ відповідає такою самою 
монетою. На жаль, так стається, і цим не можна 
тішитися.  (Продовження наступного тижня) 
 

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 


