
 Ап. Гал. 1, 11 - 19.  
 Єв. Мф. 2, 13 – 23. 
    

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: «Право на повстання – 
це закон природи» 

Один iз найповажніших моральних авторитетів України розповів 
«УМ» про революційний Майдан, враження від Януковича і 
перспективи України на майбутнє. Можна сказати, що Блаженніший 
Любомир (Гузар), колишній Глава Української Греко-Католицької 
Церкви, котрий у 2011-му добровільно подав у відставку, – солдат 
усіх українських революцій, чи їхній капелан. Його виступ на 
першому після розгону Майдану всеукраїнському вічі мав 
величезний успіх – кажу це як свідок того, як багатотисячний 
натовп завмер під сценою, з якої лунав голос Гузара. Але й до 
Євромайдану (у більш похмурі часи, коли теперішні двадцятирiчнi 
ще ходили до початкової школи) Блаженніший Любомир не мовчав.  
Про досвід підтримки з його боку маніфестантів усіх мастей 
та ґатунків ми поговоримо також, але починаємо розмову з 
іншого – зі згадки про «круглі столи», організовані 
Леонідом Кравчуком, аби «порозуміти» противників та 
прихильників Євромайдану. На одному з таких заходів був і 
80-річний владика Любомир. 
         «Діалогу на «круглому столі» не було. Був обмін 
інформацією» 
- У Посланні апостола Павла до римлян сказано, що «немає 
влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога». 
Блаженніший, скажіть, а від кого теперішня українська 
влада? 
- Влада є від Бога. В Україні, згідно з нашою Конституцією, владу 
має народ. То він вибирає конкретних осіб, котрим доручає дбати 
про загальне благо. І ті, кого обрано, мають пам’ятати, що вони 
відповідальні перед народом і перед Богом. Вони не мають влади 
без відповідальності, як і не мають влади необмеженої. Влада є від 
Бога, а її носієм є народ.  (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. Качур )                
9:30 – Св. Літургія (о. Р. Лобай) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Юрик ) 
 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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                     ОГОЛОШЕННЯ 
  Понеділок, 13 січня - Навечір'я Свята 
Найменування Господнє, Св. Василія Великого - 
Вечірня з Литією о год. 7:00 вечора. 
Вівтрок 14 січня - Свято Найменування Господнє, 
Св. Василія Великого. Утреня о год. 7:00 ранку,  
Божественні Літургії о год. 8:00 i 9:30 ранку і 6:00 
вечора. 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 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. 

 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. 

 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. 

 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” — 
регабiлiтацiйний центр у Львовi і таким чином 
допомгти немічним дітям в Україні.   Задум дириґентки, 
Жанни Зiнченко, став рiчною традицiєю, i хористам 
дуже приємно в Рiздвяному часi зiйтися в родинному 
колi нашої парафiї. 

     М Н О Г А Я  Л І Т А !  
Новоохрещеному Матвію Бомчик і його хресним і 
рідним батькам бажаємо Многії і Благії Літа! 
 
                         ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку 
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
  
Роман і Леся Грицишин                        500.00 
Люба Пендзей                                      225.00 
Марта Винницька                                 550.00 
Володимир і Люба Оленич                    250.00 
Таня Когут                                           100.00 
Юрій Кшик                                           100.00         
 ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
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 
25  I     5:00 поп.          бл. п. Демяна Торупка 
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. Іван Ярмола(82 р.). 
довголітній господар і дяк нашої парохії. Душу 
Покійного 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


– Ще про владу. На недавньому «круглому 

столі» «влада–опозиція» ви мали нагоду чути 

Віктора Януковича. Якими є ваші враження 

від цієї людини? Чи здатний він навзаєм чути 

опонента? 

– Моє враження таке: сказано було багато, але без 

зобов’язань... Дуже багато і довго говорив Прем’єр, 

говорив Президент Кравчук, хтось від студентів 

(хоч потім сказали, що це не студент), говорив 

Блаженніший (Святослав Шевчук, Глава УГКЦ. – 

Авт.), говорили інші представники церков, окремі 

люди та представники політичного світу, але то не 

був діалог... Бо висновків насамкінець не було. 

– Ви, до речі, не виступали. 

– Мене до слова не кликали, а я не знав, що 

самому треба зголоситися... Отож багато говоріння 

і жодних зобов’язань, наскільки я пам’ятаю... Але 

добре, що така зустріч відбулася. І добре, що на 

ній був Президент. І що розмова була взагалі... Але 

діалог – це специфічний спосіб спілкування, який 

зазвичай шукає розв’язку проблем. Те ж, що 

відбулося, радше – взаємний обмін інформацією. А 

от те, наскільки кожен почув іншого, – цього я не 

знаю. 

- Можливо, єдиний, але істотний наслідок цих 

зібрань полягає в тому, що після «круглих 

столів» припинилися репресії. «Беркут» 

облишив атакувати Майдан, більшість 

заарештованих вийшла на свободу, арешти 

припинилися – принаймні нині ситуація така. 

– Якщо це наслідок тих «круглих столів» – це 

добре. Та я, на жаль, цього напевно не знаю. Але 

якщо так, то Богу дякувати... 

«За зброю можна братися, коли зброя 

звернена проти тебе» 

– За останні 12 років Євромайдан – це вже 

третя революція, якщо рахувати і «Україну 

без Кучми», і «помаранчевий» Майдан. Це 

добре чи погано, що Україну так штормить? 

Так народжується нація чи примножуються 

безплідні спроби щось змінити? 

 

 

– Думаю, перше. Так проходить становлення 

нації... Бачите, в 1990–1991 роках тут запанувала 

ейфорія, усі були захоплені. Однак і це захоплення 

від самого початку мало свої труднощі. Ви, 

говорячи про революції, не згадали ще одну – 

виступи студентів... 

- Так, «революція на граніті». Голодування 

1990 року... 

– Отже... Скільки століть Україна була під ярмом: 

під Польщею, Австрією, Росією тощо. Була 

залежна. І те, що діялося в той час в Україні, було, 

так би мовити, не закономірно, тобто не так, як 

мав би відбуватися розвиток у нормальній державі. 

З іншого боку, ми мали видатних письменників, 

науковців, а наприкінці ХІХ століття – певні 

політичні рухи, які знайшли втілення у визвольних 

змаганнях, на жаль, невдалих... 

Пізніше частина українців намагалася не втратити 

ідентичності під владою Польщі, а інша – 

переживала 20–30-ті роки, Голодомор і німецьку 

окупацію у складі Радянського Союзу... І ось з 

Божою допомогою – цілком несподівано – прийшла 

до нас незалежність... Люди, які були і 

залишаються при владі зараз, виховані за цілком 

інакшої – радянської – системи. Хтось iз них 

зрозумів зміни, а хтось – ні. І хоч би скільки років 

пройшло відтоді, ми маємо ще дуже багато 

радянських елементів.Але ми вчимося бути 

державою. Ще тільки вчимося... Погляньмо на 

економічне життя – руїна... Україна така багата 

країна, має стількох здібних людей, а ми тим часом 

маємо такі величезні фінансові труднощі, ледь-

ледь врятувалися від дефолту... 

Тепер підростає нове покоління, що матиме нагоду 

жити в новій державі, навіть якщо ця держава 

дуже невдало розвивала свої таланти. Це нове 

покоління, яке вже мало нагоду трохи повчитися за 

кордоном, прагне змін. 

Ви згадали три майдани, три революції. Гадаю, 

вони цілком закономірні. І були вони всі на користь 

державі, а не проти когось. Вони не мали на меті 

знищити України, вони хотіли врятувати Україну.  

                (продовження 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 


