
 Ап. Євр.  11, 9 – 10, 17 – 23, 32 – 40.  
 Єв. Мт: 1, 1 - 25. 
    

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 

Слово Блаженнішого Святослава на 
завершення 2013 року 

 
Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі! 

Стоячи на порозі Нового 2014 року Божого, подякуймо нашому 

Богові й Спасителеві за всі благодаті, які ми від Нього отримали. 

Цей рік був всенародним підтвердженням європейського вибору 

нашого народу, який довершив у своєму Хрещенні 

рівноапостольний князь Володимир 1025 років тому. Хрещення 

Русі-України стало її оновленням, заклало основи для соборності 

нашої держави в сім’ї християнських народів Європи. 

Новим цей рік буде тому, що ми стоїмо на порозі оновлення нашого 

суспільства. 

1. Цей рік, який є перед нами, ми називаємо новим не лише тому, 

що змінюється число в календарі. Новим цей рік буде тому, що ми 

стоїмо на порозі оновлення нашого суспільства. Джерелом 

оновлення і всього справді нового в нашому житті є лише Господь 

Бог. Це Він оновлює Всесвіт у своєму Сині Ісусі Христі силою і 

діянням Святого Духа. Устами пророка Ісаї Господь каже нам у цей 

новорічний час: «Бо ось Я створю нове небо та землю нову, і не 

згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце» (Іс. 65,17). 

 

Мусимо відчути особисту відповідальність за долю нашого народу і 

його держави... 

2. Для того щоб оновити Україну, мусимо «перезавантажити»  

насамперед самих себе. Істинно   (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. Р. Лобай )            
8:00 – Св. Літургія (о. Р. Лобай )                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Юрик ) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Качур ) 
 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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нова людина, оновлена силою Божою, була об’явлена 
людству в Христі-Ісусі. Він, як правдивий Бог та 
правдива Людина, оновив людство в собі і подає нам 
сьогодні, у цьому Новому році, силу для оновлення 
нашого народу. Про це навчає апостол Павло: «Коли 
хто в Христі, той нове створіння, стародавнє минуло, 
ото сталось нове!» (2 Кор. 5, 17). Мусимо відчути 
особисту відповідальність за долю нашого народу і його 
держави, по-новому побачити власну гідність та силу, 
бо оновлення нашого народу може відбутися лише 
через оновлення кожного українця нашим зусиллям та 
благодаттю Святого Духа. Оновлена повага до гідності 
людської особи, повага до кожного як вільної людини, 
створеної на образ і подобу Божу, є фундаментом, на 
якому будується держава, що є гідна цієї Людини. 
 
Нехай Боже благословення... обновить надію кожного 
на кращу долю. 
3. Нехай цей Новий рік буде благодатним часом для всіх 
нас. Сповнімося радістю та вірою в Божу допомогу і 
присутність поруч із нами! Нехай Божий мир царює на 
нашій землі. Нехай Боже благословення спочиває на 
нашому народі, обдарує істинною любов’ю кожну нашу 
домівку, обновить надію кожного на кращу долю.Нехай 
Дух Святий – творча Божа сила – підійме на нові висоти 
творчий дух українського народу, що впевнено прямує 
до християнського та європейського кращого 
майбутнього! 
З Новим роком та Різдвом Христовим! 
Благословення  Господнє на вас! 
+Святослав 
                    
                       ОГОЛОШЕННЯ 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

 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. 

 В нашій парохії минулого 2013 року: 
охрестили – 20 дітей, повінчали –  
17 подружніх пар, а відійшло у вічність від 
нашої парохіяльної спільноти 29 особи. 

 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. 

 Просимо взяти собі просфору на Свят 
Вечір, яка заходиться у притворі Церкви. 

 Сьогодні, Братство Українців Католиків 
Канади, відділ Св. о. Миколая (БУКК) 
приготовляють недільну каву. Просимо зійти до 
церковної залі на теплу каву і дружнню розмову і 
таким чином 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). 
 
 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.  

 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 
Колектив 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. 

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. 
ПАРОХІЯЛЬНА РАДА вирішила, що членська 
вкладка на 2014р. буде виносити 25.00. 
 
 
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


 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 квитками та iнформаціями 
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.      

 Українські Молодіжні Андамблі 
влаштовують Різдвяний Концерт, який 
відбудеться в неділю, 12 січня, о год. 3:30 
поп. в Українському Католицькому Соборі 
Успення Пресвятої Богородиці, 3625 Cawthra 
Rd., Mississauga. Участь беруть “Золоті 
Струни”, “Дударик” i Капеля Бандуристів 
Торонто. 
                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку 
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
  
Евдокія і Микола Сидоренко                        200.00         
Наталка Гузар               100.00       
Марта Винницька                                        550.00  
Йозефа Сенів                                              100.00 
Андреас Дідер і Зоряна Дутчак                   1300.00 
                   (в пам’ять Миколи  Дутчак) 
Юрій Мусій і Віра Гомонко                            200.00 
Іван Дувалко                                               100.00 
Юлія Зеленяк                                               100.00 
Петро Вовк                                                  200.00 
Юрій і Марта Дашко                                     600.00 
Галина Ґодзик                                              400.00 
Ігор і Ярослава Підлісний                             100.00 
Галя Липка                                                  200.00 
д-р Роман федина                                        100.00 
п-і Гуізенґа                                                  100.00 
Оля Гуль                                                      100.00  
 
ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
11  І     9:00 ранку        бл. п. Ксеню Лисий (1р.) 
17  І  9:00 ранку        бл. п. Ірену Мигаль 
21  І     8:00 ранку        бл. п. Михайла Годчак   
                                                                (6р.) 
25  І     8:00 ранку        бл. п. Володимира Гук 
30  І     8:00 ранку        бл. p. Maрію Реплянську   
    
 В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
Упокоївся у Бозі бл. п. Ігор Боровець(89 р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних. 

Жива Парохія – Парохіяльний 
Собор 

 На Великому Синоді нашої 
УГКЦеркви у 2011 році, за ініціятивою і 
благословенням Патріярха Святослава 
Шевчука розпочалася духовна онова цілої 
нашої Церкви програмою »Жива парохія 
місце зустрічі із Живим Христом».  
 Перший етап цієї онови молитовно, 
спільно переосмислило духовенство 
нашої Церкви по своїх Єпархіях у 2012 
році. Усім вірним був переданий 
пастирський лист Патріярха Святослава 
про »Живу Парохію» із черговим 
недільним  вісником. 
 Результати засідань духовентва по 
Єпархіях зібрав координаційний 
патріярший комітет, простудіював усі 
внески і видав напрямні – правильник 
для переведення наступного етапу онови 
– парохіяльних а відтак єпархіяльних 
місцевих соборів.  
 В нашій торонтонській єпархії, 
єпархіяльний собор є заплянований на 
осінь цього 2014 року. На священичій 
конференції у місяці жовтні 2013 року, 
усім оо. парохам і душпастирям було 
доручено перевести парохіяльні собори 
до місяця лютого, а результати тихже 
соборів переслати до єпархіяльної 
канцелярії до 28 лютого, 2014 року.  
 Наша  Свято-Миколаївська 
парохія назначила неділю, 26 січня, 
2014 року на переведення спільної 
призадуми – собору у нашій церковній 
залі. Тому у неділю, 26 січня не будуть 
служити Божественної Літургії о год. 
11:30 ранку. Прохаємо наших вірних 
взяти участь у Божественній Літургії о 
год. 9:30 ранку, після якої у церковній 
залі около 11:15 ранку розпочнеться наш 
парохіяльний собор. У неділю, 19 січня, 
празник Богоявлення Господнього, буде 
залучена двомовна анкета із поясненнями 
та запитником. Ця анкета, це засіб, щоб 
допомогти нашим вірним бути готовими 
до дискусії робочими групами. Результати 
цих дискусій та переосмислень стануть 
дороговказом для оновлення 
душпастирського і духовного життя у  
парохії. Прохаємо і заохочуємо наших 
вірних взяти численну участь у цій онові, 
яку нам поручає Глава і Батько нашої 
Церкви, Патріярх Святослав Шевчук! 

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


