
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 

«Для людей неприродно завжди когось 
ненавидіти …» – Блаженніший Святослав 

 
Примирення між людьми – непростий, глибокий, але 
природний процес. Бо для людей неприродно завжди когось 
ненавидіти, з кимось воювати. Люди втомлюються жити в 
такому стані. Сьогодні нам потрібно думати про те, як 
будувати мир в Україні. Це саме те, про що християни всіх 
конфесій у всьому світі щоденно моляться. Про це сказав 
Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав у відеоблозі для 
«Живого.ТБ». 
На його думку, для цього найперше потрібно прагнути миру і 
шукати всіх шляхів, щоб його збудувати. Бо, «як ми чогось 
справді дуже бажаємо, то з Божою допомогою, раніше чи 
пізніше, цього осягнемо». 
Наступний крок до миру, за словами Глави Церкви, полягає 
в тому, щоб відкрити гідність тої людини, з якої ми прагнемо 
примирення. Адже саме це і є змістом Революції гідності: «Це 
означає побачити гідність людини не тому, що вона посідає 
певне становище, чи живе в певній частині України, 
чи говорить певною мовою. А тому, що вона сотворена на 
образ і подобу Божу». 

«У всьому тому, що ми будемо чинити стосовно наших 
опонентів, вони мають бачити бажання добра. Якщо наш 
опонент це побачить, то це стане тим фундаментом, на 
якому можна буде будувати інші кроки примирення», – 
пояснює він. 

Предстоятель УГКЦ вважає: якщо ми побачимо перед 
собою людину, то будемо з нею вести діалог, який є 
наступним кроком до примирення: «Якщо бачимо в особі 
нашого співрозмовника, то повинні почати з ним діалог, а 
він будується на вмінні говорити і слухати». «Ми повинні 
бачити в тих людях, котрі стоять по той бік умовної межі, 
людей, що справді глибоко страждають, тих, які шукають 
себе і є дезорієнтовані; (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. О. Качур   
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
11:30 -  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  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. Євр. 11: 9 – 10; 17 – 23, 32 - 40.   
 Єв. Mт.1: 1,  1 – 25.  
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 В нашій парохії минулого 2014 року: 
охрестили – 28 дітей, повінчали –  
11 подружніх пар, а відійшло у вічність від нашої 
парохіяльної спільноти 38 осіб. 

 За благословенням Владики Кир Стефана, 
Українська Католицька Єпархія 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. 

 Квитки на ЩЕДРИЙ ВЕЧІР, неділя, 18 січня 
2015р., будуть продаватися,  4-го і 11-го січня 
2015. Можна закупити стіл, або поодинокі квитки від 
членкинь ЛУКЖК,  у церковній залі при недільній каві, 
в парафіяльній канцелярії 416-504-4774, або 
звертатися до Тані Когут 416-231-2687. Не чекайте 
до останнього дня! 

 Лицарі Колюмба, відділ Андрея Шептицького 
запрошують на Традиційний Свят Вечір, у вівторок 
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. 

 Щиросердечна подяка за даток в сумі 
$1000.00 на потреби Свято-Миколаївської 
церкви із спадку Павліни Барчинської. Вічна Їй 
Пам’ять! 

 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. 

 У вівторок 23 грудня була відслужена заупокійна 
Божственна Літургія і Панахида за блаженної пам’яті 
Стефана Піцюру. Вічна Йому Пам’ять.  

 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор 
запрошують на Різдвяний Концерт в неділю,  
11 січня 2015 р. в 3:00 поп. в Islington United Church, 
25 Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. West).  
Запрошені гості:  бандурист Борис Остап’єнко і 
колядники Lemon Bucket Orkestra з колядами з 
лівобережної Украіни.  По концерті запрошуємо всіх на 
каву і солодке.    За квитками:  416-763-2197 або  
416-246-9880 і при дверях.   

 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під 
мист. кер. Ігоря Магеги щиро запрошують українську 
громаду численно підтримати БЛАГОДІЙНИЙ 
РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ з нагоди святкування 
 100-ліття Катедри св. Йосафата, в  неділю 11 січня 
2015 о год. 3:30 поп. в Humber Valley United Church 
 76 Anglesey Blvd. (Islington & Anglesey). Запрошені 
гості: Bells of St. Matthew’s, Катедральний Хор, учні 
музики школи св. Йосафата, Резонанс та інші. Квитки: 
905-831-8069,  416-239-1685 або в парохіяльній 
канцелярії  416-504-4774 (20.00 перед концертом, 
25.00 при дверях).  Молодь до 16 років безплатно. 
Кава і солодке після концерту для усіх присутніх. 

 
 Українські Молодіжні  Ансамблі (хори "Oріон", 

"Левада", оркестра "Аванґард" –мист. кер. Роман 
Ясінський)  влаштовують Різдвяний Концерт який 
відбудеться в неділю, 11 січня 2015,  о год. 3:30 поп.  
в Українському Католицькому Соборі Успення Пресвятої 
Богородиці, 3625 Cawthra Road, Mississauga. Беруть 
участь Юнацька Капела Бандуристів ім. В. Зелінської 
"Золоті Струни", і Торонтонська Капела Бандуристів. 
Молодь до 18 років безплатно. Кава і солодке після 
концерту у церковній залі. 

 
 Канадська Капела Бандуристів запрошує усіх 

на Благочинний Різдвяний Концерт на підтримку 
народу України в неділю, 18 січня 2015 о год. 3:00 
поп. в Our Lady of Sorrows Roman Catholic Church, 3055 
Bloor St. W. Беруть участь: Юнацька Капела 
Бандуристів ім. Віри Зелінської “Золоті Струни”, солістка 
Віра Зміївська і Юнацький Ансамбль скрипалів 
“Веселка”. Kвитки при вході: дорослі $25.00, сеньйори і  
студенти $20.00. Діти до 14 літ безкоштовно. За 
подальшими  інформаціями: 416-232-2514,   
905-884-0618, tickets@banduristy.com.  
 

Просимо відібрати собі Різдвяний Вісник з 
розкладом Богослужень на Різдвяний Час, 
який знаходиться у притворі церкви. 

 

Повідомляємо, можна вирівняти членські 
внески, відібрати конверти на 2015р.  у 
церковній залі і при цім відібрати напис на 
шибу  – це дозвіл на паркування на вулицях біля 
парафії. Написи будуть видаватися тільки членам 
нашої парохії. ПАРОХІЯЛЬНА РАДА вирішила, 
що членська вкладка на 2016р. буде 
виносити 25.00. 

Просфора на Свят Вечір знаходиться у притворі  
нашого храму. 

http://www.b4j.ca/
mailto:tickets@banduristy.com


студенти $20.00. Діти до 14 літ безкоштовно. За 
подальшими  інформаціями: 416-232-2514,   
905-884-0618, tickets@banduristy.com.  
 
 Церковний хор храму iм. св. о. Миколая 

Чудотворця ласкаво просить усiх парафiян та 
гостей на 9-тuй рiчний концерт урочистого 
вiдспiвування коляд. Концерт вiдбудеться в 
суботу, 24-ого сiчня 2015 р. пiсля Вечiрні (яка 
скiнчиться приблизно о 6:45). При каві у церковній 
залі присутні зможуть зложити пожертву 
на “Джерело” — реабiлiтацiйний центр у 
Львовi і  на Армію.   Задум дириґентки, Жанни 
Зiнченко, став рiчною традицiєю, i хористам дуже 
приємно в Рiздвяному часi зiйтися в родинному 
колi нашої парафiї. До зустрічі! 
      
      М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новооxрещеному Данилові Александрові 
Заровському , його рідним і хресним батькам 
бажаємо Многії і Благії Літа!  

                 ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить! 
 
Ліґа Українських Католицьких Жінок Канади, 
Відділ св. о. Миколая                            2000.00 
Татяна Рудзік                                         100.00 
Марта Винницька                                   700.00 
Уляна Жураківська                                 100.00 
Андреас Дідер і Зоряна Дутчак              1300.00 
               (в пам’ять Миколи Дутчака) 
Юрко Мусій і Віра Гомонко                       150.00 
 

 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 
10   І      9:00 ранку  бл. п. Йосифа Галку (40д.) 
15   І      7:00 вечора бл. п. Марію Кудлу (40д.) 
17   I     10:00 ранку  бл. п. Ірену Мигаль (2р.) 
24   І      9 :00 ранку  бл. п. Демка Торупка (5р.) 

     
      В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  

 Упокоївся у Бозі бл. п. Стефан Амброз (90р.) .  
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних 

 
«Для людей неприродно завжди когось 

ненавидіти …» – Блаженніший Святослав 
                         (Закінчення) 
 

людей, які не знають, де є правда і не 

знають того, хто їм насправді бажає добра, хто 

є їхнім другом. Це той зміст діалогу, який ми 

маємо вести з нашими братами і сестрами, які 

страждають від голоду, холоду, руйнувань, 

хвороб. Вони потребують того, щоб ми 

висловили до них свою повагу», – підсумував 

Блаженніший Святослав. 

Це була б колосальна духовна 
перемога», – Глава УГКЦ про 
беатифікацію митрополита Андрея 
Шептицького 

 

Отець і Глава Української Греко-Католицької 

Церкви Блаженніший Святослав під час зустрічі 

з монашеством попросив молитися за прославу 

слуги Божого митрополита Андрея, «бо ми 

маємо всі шанси в новому році сподіватися на 

його беатифікацію». 

«Це була б колосальна духовна 

перемога», – зазначив Глава Церкви. 

Він зауважив, що рік, у який ми входимо, 

Святіший Отець назвав Роком богопосвячених 

осіб. «А в нашій Українській Греко-Католицькій 

Церкві цей рік збігається з Роком митрополита 

Андрея Шептицького. Гадаю, у нашій Церкві 

годі знайти особу, що так посвячена Богові, що 

так багато зробила для відродження 

монашества, як митрополит Андрей. Тому, 

переживаючи цей рік, ми проситимемо, аби 

Митрополит нас провадив», – сказав 

Предстоятель УГКЦ. 

Блаженніший Святослав також 

відзначив, що коли наших отців викликали на 

допит до Криму, то їх запитували: як ви 

ставитеся до митрополита Шептицького? 

«Тобто Митрополит є своєрідним знаменням, 

духовним велетнем Свято-Юрської гори, як 

його ще при житті називали. І нема нічого 

випадкового в тому, що митрополит Андрей є 

нашим провідником і в цей час», – наголосив 

Глава Церкви.       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 
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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 


