
 Ап. Еф. 4, 7 -13.  
 Єв. Мт. 4,  12 – 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 

Закликаю владу перестати говорити з народом 
мовою сили та використання репресивних 
механізмів!» - Глава УГКЦ 
 
«Звертаюся до представників громадянського суспільства та 
всіх політичних діячів відмовитися від насильства та 
повернутися на шлях мирного спротиву. Не дозвольмо, щоб 
емоції, навіть виправдані, затьмарили наш світлий розум і 
позбавили нас самої можливості вступити в діалог! Звертаюся 
до нашого єпископату і духовенства особливо чувати над 
душами повіреного вам стада», - про це йдеться у Зверненні 
Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, до вірних УГКЦ та 
всіх людей доброї волі з нагоди Дня Соборності України 
.На думку Верховного Архиєпископа УГКЦ, соборність 
держави віддзеркалює соборність душі українського народу – 
культурну, цівілізаційну та духовну єдність спадкоємців 
давньоруської Київської держави. Ця єдність була утверджена 
1025 років тому Хрещенням рівноапостольного князя 
Володимира, надала духовному началу українського народу 
європейську ідентичність. 
Проте, за його словами, цьогорічне свято Соборності України 
затьмарене протистоянням та ескалацією насильства в 
столиці держави – Києві. «Ми з тривогою спостерігаємо, як 
тривалі мирні протести, не почуті владою, виливаються у 
хвилі насильства та кровопролиття. В ім’я збереження 
соборної України, в ім’я її майбутнього закликаю владу 
прислухатися до вимог свого народу, перестати говорити з 
ним мовою сили та використання репресивних механізмів!» - 
закликав Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ.                                                
 
                                                                Департамент інформації 

 

 

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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 Перша Св. Сповідь відбудеться 23-го травня, 

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

 Повідомляємо що наступні сходини 
фінансово-господарської ради відбудуться в 
четвер, 30-го січня 2014 о год. 7:00 вечора у 
парохіяльному будинку.  Просимо Вас повідомити 
якщо не зможeте прибути. 

 Holy Name of Mary, приватна католицька 
школа для дівчат запрошує на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ 
ДВЕРЕЙ 8 лютого 2014 від 10:00 ранку до 2:00 поп. 
при 2241 Mississauga Rd. За інформаціями дзвонити на 
905-891-1890. 

 Проща до Святої Землі - Стежками Ісуса 
Христа. Тиждень у головних місця Старого і Нового 
Завітів, зокрема місця зв’язані із життям і смертю Ісуса 
Христа та Його воскресіння з мертвих. Вифлеєм - 
Єрусалим - Єрихон - Галилея - Табха - Гора Блаженств 
- Капернаум - ріка Йордан - Гора Фавор - Назарет - 
Хайфа - Яффо. Проща - в українському молитовному 
дусі - відбудеться з 12 по 22-го травня ц.р. Для 
реєстрації або за дальшими інформаціями просимо 
дзвонити до о. Мітрата Д-р Романа Паньківа  
416-268-2033, або до о. протоієрея Романа Триноги 
416-268-2330. Просимо як найскоріше зголоситися, 
щоб забезпечити місця. 
 
      М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеній Зарі Аріянні Заровській і її 
батькам і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа 
                           ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку 
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 

  
Андрій і Ірина Коморовські                        100.00 
Рената Дашавець                                      225.00 
Ірина Цибульська                                     475.00 
Олена Сиротинська                                 100.00                                           
Оксана Жолкевич                                     100.00 
Андрій Дюбак                                           100.00 
Марія Світа                                              500.00 
Анонімно                                                  300.00 
     ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
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  
  4   ІІ    5:00 поп.         бл. п. Йосифа Теплого (34р.) 
  7   ІІ    5:00 поп.         бл. п. Івана Ковальчик (2р.) 
  8   ІІ  8:00 ранку         бл. п. Марію Реплянську 
  8   ІІ    9:00 ранку       бл. п. Івана Веригу, Марійку 
                                         Маряна Дичковських 
13  ІІ   6:00 вечора        бл. п. Евгенію Кусела (1р.) 

   Пастирське звернення владики 
Ярослава (Приріза) з приводу суттєвого  
загострення суспільно-політичної    
                        ситуації 
Всесвітліші та всечесніші отці! Преподобні ченці та
 черниці! Дорогі у Христі  брати і сестри! 
Останніми днями в Україні суттєво загострилася суспільно-
політична ситуація. Внаслідок тривалого нехтування владою 
мирного волевиявлення громадян та наступу на їхні права і 
свободи було спровоковано силове протистояння, пролилася 
кров, гинуть люди…У такій ситуації маємо пам’ятати, що 
насильство не вирішує проблеми, а тільки поглиблює кризу, в 
якій опинилася українська держава. Зараз для українців як 
ніколи актуальними є Христові слова: «Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божими назвуться» (Мт.5,9). Тому абсолютно 
необхідним є мудрий діалог для вирішення конфлікту мирним 
шляхом і забезпечення в українському суспільстві належного 
рівня гідності, прав та свобод людини.Закликаю всіх до 
молитви за загиблих і поранених та за успішне вирішення 
конфлікту. У багатьох наших храмах ця молитва вже 
налагоджена і вірю, що вона приносить свої плоди. Прошу 
духовенство, монашество і мирян посилити ці моління в своїх 
парафіяльних громадах, спільнотах і сім’ях. Зокрема, в ці дні 
звертаймося до Господа словами Митрополита Андрея 
(Шептицького): «Всемогутній, безсмертний Боже, Отче Господа 
нашого Ісуса Христа! Ти страшний у Твоєму гніві, але 
безконечно добрий у Твоєму милосерді! […] Віримо і 
надіємося, що тяжкі ті допусти зіслав Ти на людський рід як 
досвід, а не як кару. Грішних твоїх синів Ти не відтручуєш, не 
відвертаєш твого пресвятого обличчя від їх долі, бо не хочеш 
смерти грішника, а його навернення та спасення. Тому 
надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у житті 
зносити з милосердної Твоєї волі, допущені для нашого добра. 
Ми віримо й надіємося, що покаянням, щирою молитвою і 
щирим прийманням найсвятіших тайн зможемо заслужити собі 
на те, що скоротиш час досвіду і терпінь, що милосердним 
оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм витривати з 
благодаттю у злиднях теперішнього життя і всемогутньою 
Твоєю волею положиш край нашимтерпінням». Амінь 
   

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

(Закінчення) 

– Що буде з цією молоддю, якщо Майдан 

зійде нанівець, якщо всіх нас чекатиме 

ще одне велике розчарування? Молодь 

емігрує, зіп’ється, деградує морально чи 

просто збайдужіє, як покоління батьків і 

дідів, вихованих СРСР? 

– Ні. За кордон піде, можливо, якась частина. 

Зараз молодь вийшла на Майдан, бо сподівається 

на зміни, - зміни всієї системи, а не одного уряду 

на інший. І це – навчаючись на прикладі інших 

держав, які подекуди мали гіршу історію, ніж ми, 

проте почали жити за іншою системою та іншими 

правилами гри. Молоді люди відчули, що так далі 

тривати не може. А в те, що вони масово виїхали б 

за кордон, – ні, у це я не вірю. Якась частина – 

так, напевно... Я сам багато років прожив за 

кордоном. І тільки коли на старість повернувся 

додому – відчув себе нормальною людиною, бо 

скрізь і завжди я був громадянином другого 

класу... А що стосується того, чи деградує молодь, 

то це хіба що «завдяки» своїм батькам. Сама по 

собі молодь гіршою не стане. 

«Майдан є прикрим для влади... Але 
літаками й танками його не розігнати» 

– Ви – єдиний iз церковних ієрархів, хто 

підтримав суспільний протест ще часів 

«України без Кучми», але не єдиний, хто 

благословив Євромайдан зараз. У ніч 

першого розгону Євромайдану частину 

маніфестантів прихистив Михайлівський 

монастир УПЦ КП. Пізніше двері для них 

відчинила й лютеранська кірха. Що 

змінилося всередині Церкви, чим 

зумовлені такі позитивні зміни? 

– Це Божа благодать, що є такі зміни. Та не думаю, 

щоб я був єдиним, хто підтримав людей іще тоді.  

 

Це не є якась моя особлива заслуга, тим більше що 

я тоді був у Львові, а акція та здебільшого 

проходила в Києві... Щодо решти, то Богу 

дякувати, люди почали розуміти, що добрі акції 

треба підтримувати. 

– Чим завершаться події на Майдані - 

сказати не може ніхто. Можливо, Майдан 

таки розженуть силовими методами. 

Можливо, акція сама собою почне 

затухати. Однак який варіант розвитку 

подій особисто ви назвали б перемогою? 

Чи, може, вона вже відбулася? 

– Питання ваше дуже широке, і відповісти на нього 

складно. Майдан не приємний для влади – це 

зрозумiло. Якби вона могла його в якийсь спосіб 

позбутися, то вже це зробила б. Та якби вона це 

почала робити, то реакція була б така, що вийшли 

б не сто тисяч людей, а мільйони. Літаками й 

танками їх було б не розігнати. 

Чи не «розпливеться» Майдан сам? Виглядає 

неправдоподібно. Людям набридло терпіти – 

просто так вони б не прийшли... Я не люблю 

категорій «перемога» чи «невдача», не хочу 

говорити «Майдан виграв» чи «Майдан програв». 

Ідеться про те, чи змінимо ми на краще систему 

урядування? Я не думаю, що станеться це сьогодні 

або завтра. Але закладено поважний початок. 

Маю відчуття, що ми – на порозі дуже серйозних 

змін на краще. Але, знаєте, я боюся впливу тих 

політиків, які не додають від себе нічого 

позитивного, а лише хочуть користати з того, що 

люди зробили до них. Розвиненої політичної 

культури вони ще не мають, тому можуть швидше 

зашкодити, аніж допомогти. Тобто знаків питання 

багато, і періоди занепаду ще будуть, але має 

статися щось зовсім надзвичайне, аби ми 

скотилися на саме дно... 

www.umoloda.kiev.ua 

 

 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 
              тел.: 416-670-4480 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

 
 
 

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 


