
 Ап. Тит. 2: 11 – 14, 3: 4 - 7.  
 Єв. Мт. 3: 13 – 17. 
    

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 

«Проповідь миру особливо потрібна там, де є 
загроза миру», – Глава УГКЦ на погрози влади 

позбавити легального статусу релігійні 
організації УГКЦ 

Люди на Майдані звернулися до УГКЦ та до інших Церков із 
проханням бути з ними і молитися разом. Адже в час, коли 
бракує діалогу між владою і народом, віруючі в Бога 
громадяни відчувають особливу потребу посилити молитви 
за мир і спокій в нашій державі, припинення насилля та 
потоптання гідності і конституційних прав громадян України. 
Про це заявив Блаженніший Святослав (Шевчук), Отець і 
Глава УГКЦ, під час прес-конференції в «Українських 
новинах» 13 січня 2014 року. 
При цьому Предстоятель УГКЦ зазначив, що така поведінка 
священнослужителів є втіленням ідеї, яку висловив Папа 
Римський Франциск у своєму торішньому посланні «Радість 
Євангелія», що душпастирі повинні бути з людьми, адже 
«пастир має мати запах своїх овець». 
Під час прес-конференції було оприлюднено Заяву Глави 
УГКЦ з приводу листа Міністерства культури України щодо 
підстав для припинення діяльності релігійних 
організаційУГКЦ.Блаженніший Святослав зазначив, що 
вперше за часи Незалежності України пролунала погроза 
«про припинення діяльності відповідних релігійних 
організацій» УГКЦ. Про це йдеться в офіційному листі 
Міністерства культури України від 3.01.2014 року (№ 1/3/13-
14) за підписом першого заступника міністра Тимофія 
Кохана (див. у додатку). Причиною такої реакції органу 
державної влади названо релігійну діяльність, яку нібито «в 
порушення вимог законодавства України про   (стор. 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. О. Качур )            
8:00 – Св. Літургія (о. О. Юрик )                
9:30 – Св. Літургія (Кир Стефан і Отці) 
 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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 свободу совісті та релігійні організації здійснюють 
представники, зокрема Української Греко-
Католицької Церкви, на Майдані Незалежності 
міста Києва впродовж грудня минулого року та на 
початку нового – 2014 року». 
Глава УГКЦ зазначив, що Церква не є учасником 
політичних процесів, але вона не може стояти 
осторонь, коли її вірні просять про духовну опіку. 
Бути зі своїми вірними є обов’язком священика, 
що випливає з самої місії Церкви. 
«Цій місії, яку доручив їй Христос-Спаситель, наша 
Церква завжди була вірною і такою залишиться і 
на майбутнє, незважаючи на будь-які погрози», – 
наголосив Предстоятель греко-католиків. 
Говорячи про офіційну позицію УГКЦ щодо 
актуальної суспільно-політичної ситуації, 
Блаженніший Святослава зазначив, що вона 
викладена у низці звернень, як від імені самої 
УГКЦ, так і спільних із членами ВРЦіРО. 
«Церква надалі зберігає за собою право давати 
оцінку ситуації в країні, якщо порушуються права 
людини та принципи суспільної моралі, що 
випливають з Божого закону та відображені в 
соціальному вченні Церкви», – пояснив у Заяві 
Блаженніший Святослав.На завершення Глава 
УГКЦ уже вкотре заявив, що єдиним шляхом 
розв’язання суспільно-політичної кризи в Україні є 
чесний і відкритий діалог усіх сторін, вихідною 
точкою якого є готовність влади слухати свій 
народ. Департамент інформації УГКЦ 

                       ОГОЛОШЕННЯ 
   
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Перша Св. Сповідь відбудеться 23-го травня, 

а Торжественне Св. Причастя 25-го травня.  
Просимо зголосити дітей до підготовки перед кінцем 
січня до  Андрія Щука, 416-626-5232; 
ashchuka@rogers.com.  

 Церковний хор храму iм. св. о. Миколая 
Чудотворця ласкаво просить усiх парафiян та гостей 
на 8-мuй рiчний концерт урочистого вiдспiвування 
коляд. Концерт вiдбудеться в суботу, 25-ого сiчня 
2014 р. пiсля Вечiрні (яка скiнчиться приблизно о 
6:45). Хор запрошує присутнiх опiсля зiйти до 
церковної залi на каву i солодке при дружнiй розмовi, 
де можна буде зложити пожертву на “Джерело” — 
реабiлiтацiйний центр у Львовi і таким чином допомгти  
дітям з розумовими і фізичними вадами в Україні.   
Задум дириґентки, Жанни Зiнченко, став рiчною 
традицiєю, i хористам дуже приємно в Рiздвяному часi 
зiйтися в родинному колi нашої парафiї. 

 Celebrity Symphony Orchestra  під батутою д-р 
А. Розбіцького запрошує українську громаду на Ґала-
Концерт “VIVA CARNIVAL” в суботу 25 січня 2014  
о год. 7:00 веч. в Christian Performing Arts Centre, 

1536 The Queensway (напротів Ikea). Просимо 
підтримати українських виконавців , Владиславу 
 Вдовиченко, сопрано з України, хорів Левада і Оріон 

Торонто (УМА) під мист. кер. Ігоря Магеги та інших 
солістів Канади і Европи  і хорів Coro San Marco, 
Mississauga Choral Society. Kвитки: Каntor, Piast, 
www.itickets.com1-800-965-9324. 
                        
                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку 
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
  
Орест і Тетяна Склієренко                        250.00 
Оксана Жолкевич                                     200.00 
Оксана і Ігор Бомчик                                100.00 
Микола Роїк                                             225.00 
Мирося Щепанська                                   200.00 
                                          

   ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
21  І     8:00 ранку        бл. п. Михайла Годчак (6р.)   
21  І     9:00 ранку        бл. п. Миколу і Анну Кренца 
22  І     9:00 ранку        бл. п. Івана Ярмола 
22  І     5:00 поп.          бл. п. Любомиру Ірену  
                                                      Паньків (1р.) 
25  І     8:00 ранку        бл. п. Володимира Гук 
25  I     5:00 поп.          бл. п. Демяна Торупка (4р.) 
30  І     8:00 ранку        бл. п. Maрію Реплянську 
30  І     6:00 вечора       бл. п. Розалію (19р.) і 
                                    Василя (21р.) Барабаш  
31  І    7:00 вечора       бл. п. Івана і Марію Бойко  
    
   В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Марія Андрій(94 р.).  
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

Повідомляємо, що 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.. 
Повідомляємо, що, від наступної неділі 
можна відібрати посвідки до податку за 
Ваші річні пожертви у церковній залі. 

 
 Увага! Хто бажає реклямувати у церковному 
віснику на 2014 рік, просимо дзвонити до 
Мирона Дилинського на чис. тел.  
416-670-4480. Річна оплата за оголошення (поч. 
від  $375. на рік) залежить від розміру реклями. 

mailto:ashchuka@rogers.com
http://www.itickets.com/


Блаженніший Любомир: «Право на 
повстання – це закон природи» 

(Продовження) 

Блаженніший Любомир: «Право на 
повстання – це закон природи» 
То влада була зацікавлена, аби насильством 
приголомшити народ, але їй це не вдалося, вона 
лише зганьбила себе. Бо коли хтось береться 
робити щось насильно, той свідчить про своє 
безсилля. Щоб бити, не треба великої філософії. 

– Щодо теми насильства маю питання 

провокативне. А якби й опоненти влади взяли 

до рук зброю, як би ви поставилися до таких 

дій? 

-Є такі ситуації, коли збройний спротив є 

дозволеним. Коли влада вживає надмірну силу, 

народ має право збройно боронитися. Кожен iз нас 

має право захищатися... Сила нашого народу – у 

миролюбстві. Влада б’є, але не має, за що бити. 

Влада, яка б’є лише за те, що когось не любить, 

показує тим свою неміч. 

– У конституціях деяких країн прописано 

право народу на повстання. Може, й нам не 

завадила б така норма? 

– Не треба того прописувати в конституціях – це 

закон природи. Я маю право боронити себе та 

своїх ближніх, як і кожна людина. І маю право 

відповідати такими засобами, якими на мене 

нападають. За зброю можна братися, коли зброя 

звернена проти тебе. 

«Людей не змінили цілком, але їх дуже 

глибоко поранили...» 

– Повертаючись трохи назад – до того, що все 

у нас розвивається трохи не так, як у 

цивілізованих країнах, через всотану в кров 

залежність. Скільки нам iще позбуватися 

синдрому жертв окупації, усіх наслідків

 радянщини? 

– Щонайменше ще одне покоління... Наведу такий 

приклад. Уявіть, що людина скоїла злочин і 20 

років відсиділа у в’язниці. Пройшла там певну 

«школу». Хоч би що вона передумала собі, та,  

вийшовши на волю, залишилася тією самою 

людиною. У нас змінилися три покоління: 70 років 

радянської влади якраз і є три покоління... І всі 

вони також дістали «виховання»: їх учили, як не 

довіряти одне одному, як уникати відповідальності, 

як ставати безбожними створіннями. Хай людей не 

змінили цілком, але їх дуже глибоко поранили... 

Пам’ятаю, як після приїзду з Італії до України мене 

запросили сповідати. Я був трошки здивований: 

мені оповідали, що за часів Радянського Союзу на 

підприємствах, у колгоспах було багато крадіжок, 

але ніхто з цього не сповідався. Так були виховані: 

крадіж – це не гріх... Так отож і нам тепер людей 

треба перевиховувати, бо ще дуже багато з них і 

донині переконані, що красти не є злочином, тому 

й крадуть направо й наліво, крадуть несамовито, 

крадуть у всіх, навіть у дітей...  

Дехто все-таки навернувся, дехто все-таки 

сповідається – «я крав», але далеко не всі... 

Багато людей нині ходить до церкви. У неділю 

храми переповнені. Але що ті люди роблять від 

понеділка до суботи? Чи всі живуть по-Божому? 

Дехто, напевно, так, але більшість – ні. Я їх не 

суджу, хай їх Господь судить. Люди так виховані. 

Хтось має внутрішній зір і духовну силу, щоб 

змінитися. Але багато людей того зробити не годні. 

Тож мусимо чекати, доки їм на зміну прийдуть їхні 

нащадки, яких, наприклад, уже виховано в 

розумінні, що крадіж – це гріх... 

Нині молодь починає замислюватися над багатьма 

речима. Чому наша влада поводиться так, як 

поводиться? Чому міліція поводиться так, як 

поводиться? Чому школа поводиться так, як 

поводиться? На Майдані цього року – дуже багато 

молоді. Власне, молодь i почала першою сходитися 

туди. Тому на неї зараз – такий великий наголос і 

така велика надія. 

(Закінчення у наступному віснику) 

 

 

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 $450 

тел.: 416-670-4480 
 

 

  

 

 

 
 
 

Річна оплата цього місця $375 
тел.: 416-670-4480 

 
    

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 


