
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 

Cім’я - оазис захисту життя і гідності нового 
життя», - Блаженніший Святослав 

Усе сьогодні радістю наповнилося, бо Христос народився від 
Діви. Другого дня Різдва Церква звертає увагу на постать 
тієї, яка подарувала нам Бога, що став людиною, – 
Богородиці. Вона дала тіло безтілесному Богові. Вона дала 
Йому своє життя, щоб Бог міг жити життям людини. Про це 
сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 8 січня 
2015 року, у день Собору Пресвятої Богородиці під час 
проповіді на Архиєрейській Божественній Літургії в 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Киві.За 
словами проповідника, цього дня ми особливо 
заглиблюємося в таїнство Різдва. Адже Той, хто є вічним 
Богом, став людиною і поєднав у собі два протиріччя: 
Творця і творіння, вічність і час, Бога і людину. «Так само і 
Діва Марія в народженні Спасителя поєднує дівство і 
материнство. Ці дійсності без діяння Духа Святого 
неможливо поєднати», - підкреслив він. Як сказав Глава 
УГКЦ, Христова Церква ще від апостольських часів ісповідує 
дівственне народження. Церква навчає, що Марія була дівою 
до народження Спасителя і в час Його народження. Тому 
часто її на іконах зображають із трьома зірками, які 
символізують її вічне дівоцтво і непорочність.«Ми сьогодні 
також починаємо відкривати для себе істину, правду про цей 
найважливіший елемент, серцевину людського суспільства – 
сім’ю, або родину. Наш Небесний Отець довірив свого 
Єдинородного Сина людській сім’ї. І тим самим відкрив 
правду про те, що ж таке насправді є сім’я, - сказав він і 
додав: - Сім’я – це нерозривний, таїнственний і плідний союз 
між чоловіком і жінкою, бо саме такій сім’ї довірив  (ст. 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. Юрик   
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 -  Св. Літургія – немає 
 5:00в. – 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. Гал. 1, 11 - 19.   
 Єв. Mф. 2, 13 - 23.  
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 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,  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! 

 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. 

 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! 
 

 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.  
 
 

 13-річний киянин Роман 
Гаврилів потребує Вашої допомоги! У Романа 
лікарі виявили гостру мієлоїдну лейкемію і його чекає 
трансплантація кісткового мозку в Республіканському 
центрі в Білорусії. Бажаючі допомогти, можуть скласти 
гроші на рахунок Ukrainian Credit Union #718-213-200 
Donations for Roman Havryliv. За додатковою 
інформацією звертайтеся до Віри Фуртак,  
647-379-2009. 

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. 

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


   
     М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новооxрещеному Левові Адріянові Кравець , 
його рідним і хресним батькам бажаємо Многії 
і Благії Літа!  
               ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить! 
 
Юрій і Марія Пилипець                 500.00 
Мотрія Ільницька-Рів                    200.00 
Сташко і Катерина Остап`єнко     100.00 
Ярослав і Марія Крет                    100.00 
Марта Реплянська                        200.00 
Ліда Кудла                                   200.00 
Параскевія Закалужна                  200.00 
Петро Вовк                                  200.00 
Анна Машталір                            100.00 
Мирослав Тарапацький                100.00 
Ігор і Слава Підлісний                  250.00 
Роман федина                             100.00 
Ярослав і Анізія Стех                   100.00 
Юрій і Марла Дашко                   1000.00 
Михайло і Стефанія Нагачівець     200.00 
Павло і Ірина Чумак                     100.00 
Юрій і Дарія Долбан                     200.00 
Галина Липка                               250.00 
Володимир і Надія Луців               100.00 
Марія Світа                                   300.00 
Марта Сиротинська                       300.00 
Ірина Цибульська                         500.00 
Мирон Цибульський і  
                 Марія Гоголь               500.00 
Катерина Климців                        1000.00 
Юрій Кшик                                   100.00 
Галина і Нестор Микитин              115.00 
Анонімно                                      110.00 
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
15   І      7:00 вечора бл. п. Марію Кудлу (40д.) 
17   I     10:00 ранку  бл. п. Ірену Мигаль (2р.) 
20   I      8:00 ранку  бл. п. Михайла Годчака (7р.) 
20   І      9:00 ранку  бл. п Марію Павлишин 
22   І      6:00  вечора бл. п. Любомиру Паньків 
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. Ярослав Харак (88р.) .  
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних 
 
Cім’я - оазис захисту життя і гідності 
нового життя», - Блаженніший Святослав 
                     (Закінчення) 
Небесний Отець свого Сина». Глава Церкви 
зауважив, що сім’я є скріпленою і стає святим  

таїнством за діянням Святого Духа, таїнством 
шлюбу, тому що двоє можуть стати одним лише 
тоді, коли Бог між ними перебуває. Саме такий 
союз Господь благословить плідністю і чоловік 
так жінка стають співтворцями початку нового 
життя разом із Богом-Творцем. «Cім’я  - оазис 
захисту життя і гідності нового життя», - 
підкреслив Блаженніший Святослав. 
                               Департамент інформації УГКЦ 

Глава УГКЦ: «Хочемо справедливого 
миру, за якого не було б країн, що 

панують і гноблять» 

У святі Різдва Христового цього року молитва про 

мир, мабуть, є основним проханням, яке ми, 

українці, скеровуємо до новонародженого 

Спасителя. Ми шукаємо цього миру. Але миру 

справедливого, - миру, який би поважав гідність 

кожної людини, за якого не було б людей першого 

чи другого сорту, не було б країн, які панують і 

гноблять, не було б людей, які терплять від 

агресії сусідньої держави. 

Про це сказав сьогодні, у день Різдва Христового, 

Отець і Глава Української Греко-Католицької 

Церкви Блаженніший Святослав під час 

Архиєрейської Літургії в Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового, що в Києві. 

«І ось сьогодні, – наголосив проповідник, – ангел 

звіщає нам, що цей мир приходить. Навіть більше, 

цей мир народився. Цим миром є новонароджений 

Христос Господь! Бо як буде мир – буде життя, 

буде майбутнє. Бо як буде мир – буде все решта, 

сказав мені один маленький хлопчик». 

Блаженніший Святослав пригадав слова апостола 

Павла, що Христос є наш мир. Ісус приходить, щоб 

сповістити нам мир, далеким і близьким. «Але ми 

сьогодні мусимо наслідувати мудреців. Мусимо 

прийти до Князя миру і сповнитися тим даром 

Божого миру, який Він у своєму народженні нам 

приносить. Тому що мир – це, найперше, Божий 

дар. Мир – це не є лише перемир’я чи тимчасове  

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 



стримання агресії. Сьогодні Священне Писання навчає нас, що мир – це повнота життя і 

примирення людини з Богом. Якщо людина є в миру з Богом, то лише тоді здатна жити в мирі і 

з ближніми», – наголосив Глава Церкви. Тому сьогодні, каже він, коли ми молимося за мир, 

будьмо його носіями. «Прийдімо, – просить Блаженніший, – до цієї стаєнки, припадімо до 

новонародженого Спасителя. Примирімося з Ним, примирімося з Богом, а відтак будьмо 

будівничими того миру, який сьогодні сходить на нас з небес». 

 

Архиєрей відзначив, що нині «ангели і люди єднаються в торжественних піснеспівах, вітаючи 

між нами новонародженого Спасителя». «Христос народився! – співають небеса. Христос 

народився! – обновляється земля. Сьогодні відчуваємо, що небеса відкриваються. 

Божественна радість, світло і мир сходить з небес. Народження Ісуса в надзвичайно убогій 

стаєнці між тваринами, тому що не було місця між людьми. Спаситель народився у сім’ї 

біженців і емігрантів, для яких не знайшлося місця між людьми у їхньому домі. Спаситель світу 

приходить, щоб розділити з людиною її радості й болі. У сьогоднішньому святі ми відчуваємо, 

як близько до нас є наш Спаситель, як близько до нас є наше спасіння», – сказав проповідник 

до вірних. 

 

Глава Церкви зазначив, що ми з благовістям миру, з благовістям різдвяної радості хочемо 

завітати до кожної нашої родини, яка чекає на мир і на спасіння в Христі Ісусі. Ми сьогодні 

молитвами линемо до тих, хто, можливо, почувається самотнім, перебуває далеко від дому. 

Сьогодні молимося особливо за тих, хто захищає мир – за наших воїнів, які святкують Різдво в 

холодних окопах і бліндажах на лінії фронту. Молимося і благовістуємо Христовий мир тим, 

хто далеко від рідного дому і не відчуває родинного тепла, що є природним контекстом 

святкування Різдва Христового. Ідемо з колядою до тих, хто сумує через втрату рідних та 

близьких протягом цього року, до потребуючих, до тих, хто страждає від холоду й голоду. 

«Нехай новонароджений Спаситель миром благословить нашу землю, наш народ. Зі святом 

народження Різдва Христового! Зі святом народження Князя миру, благовісника вселенського 

єднання!» – побажав Блаженніший Святослав.                                
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  

Річна оплата цього місця $450 
тел.: 416-670-4480 

           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 


