
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 узяв участь у відкритті 
сесії новообраного парламенту 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав пришов на відкриття сесії Верховної 
Ради VIII скликання, "щоб просити Божого благословення 
для добрих справ". Про це він сказав журналістам у 
кулуарах парламенту. 
 
"На мою думку, - зазначив Блаженніший Святослав, - з 
новим складом Верховної Ради Україна отримала новий 
шанс. Нам не можна його змарнувати. Бо якщо ми 
змарнуємо цей шанс, то наслідки можуть бути дуже погані... 
Ми просили Господа Бога, аби бути здатними цей дар 
якомога краще розвинути". 

Крім того, на прохання журналістів Глава Церкви висловився 

щодо потреб людини в грошах (запитання стосувалося 

народних депутатів). "Не від того, скільки, хто що має, 

залежить життя людини, - сказав він. - Бо життя людині дає 

Господь Бог. Очевидно, що ми мусимо працювати, докладати 

зусиль до дарів, які нам дарує Господь. Але якщо ми 

вважаємо, що наше життя і наш добробут залежить від 

грошей, то глибоко помиляємося. Таких людей Святе Письмо 

називає безумцями. Сподіваюся, наші люди, зокрема 

депутати, будуть мудрими".          Департамент інформації УГКЦ 

 

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. Лящук  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
11:30 -  Св. Літургія - о. О. Качур 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап.  Еф. 4, 1 - 6.  
 Єв. Лк. 10, 25 – 37.  
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                          ОГОЛОШЕННЯ 
Четвер 18 грудня навечір’я свята св. О. 
Миколая – Вечірня з Литією о год.  6:00 
вечора. 
П’ятниця 19 грудня – свято св. О. Миколая. 
Утреня о год. 7:00 ранку, Божественні Літургії 
о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 вечора.                      

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

         Цього року св. 
Миколай загостить до 
нашої парафії після 
вечірньої Літургії 19 
грудня, саме у день св. 
Миколая. Запрошуємо 

Вас зустріти його на родинному вечорі.  Для того, 
щоб цей вечір був теплим і затишним, в притворі Ви 
знайдете картки - листи, які кожна дитина нашої 
парафії може виповнити і написати про себе і своє 
подати прохання до святого отця Миколая. Ці картки 
прикрасять наш зал під час вечора. Нехай наші малі 
парафіяни виповнять їх і повернуть на наступну 
неділю до спеціальної скринки, у притворі. Цьогорічне 
свято як завжди буде веселе і з подарунками.  Ми 
також хочемо допомогти св. Миколаєві зібрати 
дарунки  для наших військових, що захищають нашу 
Україну від ворожої агресії. Свято Миколая- це нагода  
навчити Вашу дитину давати і ділитися. Тому 
заохочуємо купити дарунок (рукавиці, балаклаву, 
снігові штани, светри і інші речі) разом з дитиною і 
принести на свято. Під час свята діти будуть мати 
нагоду малювати малюнки і писати листи і привітання 
до наших вояків, які можна буде докласти до вашого 
дарунку.  У залі будуть також і скриньки для пожертв, 
кошти з яких будуть витрачені на теплі речі для 
солдат.  
Просимо зголосити  присутність Вашої дитини на святі 
до 13 грудня, щоб св. Миколаєві вистарчило для усіх 
подарунків. Записатися можна у канцелярії по 
телефоні 416-504-4774 або особисто. 

 За благословенням Владики Кир Стефана, 
Українська Католицька Епархія спільно з 

Конґресом Українців Канади  розпочала збірку 
ВРЯТУЙ ЖИТТЯ призначену для допомоги нашим 
братам та сестрам в Україні. Кошти зібрані від цієї збірки 
будуть використані для розвитку капеланьскої служби   
для воїнів АТО –духовної, психолічної та моральної 
підтримки солдат у складних бойових обставинах. Кошти 
також  будуть використані для надання найнеобхіднішої 
гуманітарної допомоги пораненим та потерпілим. 
Конверти на цю ціль знаходяться у притворі церкви. 
Парохія видаватиме посвідки від оподаткування для 
жертводавців. 

 Катехитичний Табір 2015 “Відпічнім з Христом” 
проходитиме від 15 – 21 березня на Горі Марії в 
Анкастер.  Програма  двомовна. Просимо зацікавлених 
(від 3- 8 кляси),  зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії  за реєстраційними анкетами чим скоріше 
або відібрати їх у притворі. Запрошуємо учнів 10-12 
кляси податися на виховників до кінця грудня. 
Потрібно україномовних  і англомовних виховників. За 
подальшими інформаціями можна звертатися до Олі 
Дзюревич на чис. тел. 416-695-2076  або на веб сторінку 
www.b4j.ca. 

 Загальні Збори ЛУКЖК  проходять 
сьогодні о год. 1:00 поп. у парохіяльному 
будинку. 

 Xoр ЛЕВАДА (УМА) ТОРОНТО запрошує усіх 
на РІЗДВЯНИЙ БАЗАР сьогодні від 8:00р. – 1:30 
поп. у церковній  залі катедри св. Йосафата, 143 
Franklin Ave., Toronto. Moжна буде набути: борщ, 
гарячі обіди, канапки, домашнє печиво, голубці, 
налисники, вареники, ушка, святочні дарунки, 
мистецтво. Замовлення вареників і ушкок за 
знижкою   звертатися на чис. тел. 416-508-3501 
(Aнна) або на ел. поч. oromanko@hotmail.com.                 
 

 “Зустрічаю Спасителя на землі: у душі, у 
колядці, в ясла…” 

АНГЛОМОВНІ ПЕРЕДРІЗДВЯНІ РЕКОЛЕКЦІЇ 
проходитимуть в церкві св. вмуч. Димитрія 
(135 La Rose Avenue, Toronto). Реколекції 
голосить: ієромонах Андрій Олійник, 
редемпторист (Настоятель Монастирського Храму 
Неустанної Помочі та викладач Католицького 
Університету у Львові, Україна). 
 Розклад богослужень та реколекційних наук: 
Субота, 20-го грудня, 4:00 вечора -  Сповідь, 

    5:00 вечора -   Св. Літургія 
Наука: Моя сповідь та зцілення моєї душі. 

  Неділя, 21-го грудня, 10:00 рано -   Св. Літургія 
Наука: Євхаристія - відкриває мої очі, щоб бачити 
Ісуса. 
Понеділок, 22-го грудня, 5:30 вечора -  Сповідь 
7:00 вечора -  Ісусова молитва (молитва на чотках) 
Наука: Моя молитва - це засіб, щоб пізнати Христа. 

 
                

БУДЬТЕ ЖЕРТВЕННИМИ!  НАШІ ХЛОПЦІ У 
ПОТРЕБІ !  Повідомляємо всіх, що проводиться 
збірка НОВИХ та ЛЕГКО ВЖИВАНИХ спальних 
мішків, зимових чобіт, светрів темного коліру та 
НОВОЇ спідної білизни (зимової та звичайної) для 
українського війська. Скрині стоять  у церковному 
залу.  

Храмовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 21 грудня:  Архиєрейська 
Божественна Літургія о год. 11:30 ранку, 
Празничний Обід о год. 1:15 поп. у церковній 
залі. Квитки можна придбати   у парохіяльному 
залу в кіоску БУКК при недільній каві і  в 
парохіяльній канцелярії (416-504-4774).  Просимо 
 до  численної участи! 

 

http://www.b4j.ca/
mailto:oromanko@hotmail.com


           М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новооxрещеному Лукові Швидченко , його 
рідним і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа!  
                       
                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить! 
 
 Марія Світа                                    250.00 
 Дмитро Непотюк                                           100.00 
Христина і Богдан Колос                  200.00 
                  (в пам’ять Романа Ковалика) 
Марія і Роман Качмар                     100.00 
Марія Миськів                                  600.00 
Маруся Тивонюк                             100.00 
Петро Вовк                                     200.00 
Христина Колодій                           150.00 
Ольга Фалінська                             100.00 
 
   ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
3   ХІІ   8:00 ранку   бл. п. Григорія Реплянського 
6   ХІІ   10:00 ранку  бл. п. о. Павла Джулинського  
                            (36р.), Стефанію (15р.), Богдана 
6   ХІІ   5:00 поп.     бл. п. Йозефіну Сенів (40д.) 
8  ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Романа Терлецького 
8 ХІІ 10:00 ранку бл. п. Михайла і Марію  
                                       Грабовських 
15  ХІІ  9:00 ранку  бл. п. Олега Матвіїшина (18р.) 
18  ХІІ 10:00 ранку бл. п. Марію і Петра Вахнянин 
                                                             
                         
УГКЦ пропонує недержаний пенсійний 
фонд «Покрова» як інструмент 
соціального захисту духовенства та 
мирян 

Щодня кожен українець чує слова «інфляція» 
та «девальвація» і хвилюється, як прогодувати 
свою сім’ю та зберегти заощадження в той час, 
коли банківська сфера України потерпає від 
великої кризи. У таких викликах сьогодення 
Церква дбає про соціальний захист своїх дітей і 
шукає кращі механізми, щоб це не відбулося на 
рівні одноразових акцій чи пожертв. Тому ще у 
2008 році УГКЦ заснувала свій недержавний 
пенсійний фонд «Покрова» для духовенства та 
мирян.  

Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший  

 

Святослав у відеоблозі для «Живого.ТБ». За 

його словами, недержаний пенсійний фонд 

«Покрова» діє згідно з приписами чинного 

законодавства України. «Цей пенсійний фонд 

доступний для будь-якої людини, незалежно 

від її конфесійної приналежності», − зауважив 

Блаженніший Святослав, додаючи, що за 

допомогою такого інструмента можна 

допомогти людині мати «забезпечену гідну 

старість». 

Як відомо, недержавних пенсійних фондів в 

Україні є близько 80-ти. Гарантом 

функціонування фонду є чинне законодавство, 

яке укладає певні правила його 

функціонування. Також, за словами 

Предстоятеля УГКЦ, Церква заснувала раду 

цього фонду, яка визначає напрям його 

діяльності. 

Наприкінці розповіді Блаженніший Святослав 

додав, що на останньому Синоді розглядалося 

питання необхідних заходів для того, щоб 

пенсійний фонд «Покрова» міг якнайкраще 

зберегти і примножити вклади, які мають його 

учасники в ці непрості часи. 

«Ми зробили певний аудит цього фонду, 

проаналізували його механізм функціонування, 

вирішили його підтримати, бо він добре 

працює. Церква може його пропонувати як 

вірогідний інструмент для соціального захисту 

як свого духовенства, так і мирян», − 

завершив Глава УГКЦ. 

                            Департамент інформації УГКЦ 

 

 
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 

                  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3Bva3JvdmEuaW4udWEv
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3Bva3JvdmEuaW4udWEv
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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 

 

 
 

 

 

  
    

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 


