
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 

Глава УГКЦ на Марші миру: «Ми тут, щоб сказати 
рішуче «ні» тероризму в будь-яких його 

проявах» 
Разом з іншими представниками Церков і релігійних 
організацій України Глава УГКЦ очолив Ходу за мир від 
пам’ятника Тарасу Шевченку на Майдан Незалежності, де 
відбулася Панахида за загиблими воїнами у війні на Сході 
України та за загиблими мирними жителями, яких 13 січня в 
автобусі розстріляли з «Градів» проросійські бойовики під 
Волновахою. 
На Марш миру вийшло понад двадцять тисяч людей, які 
засвідчували свою солідарність із нашими героями, що 
загинули від рук ворога на нашій землі. 
Участь у події взяли також Президент України Петро 
Порошенко з дружиною, Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк, представники всіх Церков та релігійних організацій 
в Україні. Від УГКЦ висловити свою солідарність із невинно 
вбитими прийшли також владики Богдан (Дзюрах) і Йосиф 
(Мілян). 
У своєму слові до українців Блаженніший Святослав 
відзначив, що сьогодні ми стали учасниками і свідками 
«безпрецедентної події в історії нашої незалежної 
Батьківщини». «Хтось каже, що ми стали учасниками Маршу 
миру. І це справедливо, бо ми є тут, щоб сказати рішуче 
«ні» тероризму в будь-яких його проявах. Рішуче «ні» 
насильству над людиною. А ще більше блюзнірством проти 
Бога Отця є тероризм в ім’я Боже», - наголосив Глава 
Церкви. 

         
       

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
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tel.: 416-504-4774 
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оffice@saintnicholas.ca  
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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. Качур  
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
 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, 7 - 13.   
 Єв. Мт. 4 , 12 -17.  
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 За благословенням Владики Кир Стефана, 
Українська Католицька Єпархія спільно з  
Конґресом Українців Канади, продовжує 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. 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. За подальшими інформаціями 
можна звертатися до Олі Дзюревич на чис. тел. 
 416-695-2076   

  Просимо парафіян, котрі бажають, щоб отці 
відвідали їх з Йорданською водою, 
зголошуватися до поодиноких священиків. 

 Перша Св. Сповідь відбудеться 1-го травня, а 
Торжественне Св. Причастя 3-го травня. Лекції 
приготування дітей до першої Сповіді і 
Торжественного Святого Причастя, які не є учнями 
Цілоденної Школи ім. Слуги Божого Патріярха Йосифа 
Сліпого почнуться 25 січня. Просимо зголошуватися до 
Вірляни Щуки на ч. тел. (416) 626-5232 або на 
адресу елек. почти virlana@rogers.com.  

  Ширші сходини ЛУКЖК проходитимуть в неділю 
1-го  лютого  о год. 11:30  ранку у парохіяльному 
будинку. Буде нагода заплатити членську вкладку на 
2015р. 
                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить! 
Лука Слюсарчук                                255.00 
Лариса Холодна                                200.00 
Славомир Кренца                              200.00 
Роман і Люба Паньків                        100.00 

Марія Бескідна                                  100.00 
                   (в пам’ять Івана) 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
26   І       9:00 ранку         бл. п. Михайла (2р.) і 
                                        Романа Макіщук 
30   І       6:00 вечора        бл. п. Розалію Барабаш 
                                                                  (20р.) 
30   І       7:00 вечора    бл. п. КИР КОРНИЛІЯ 
                                           ПАСІЧНОГО (1р.) 
4    ІІ       5:00 поп.         бл. п. Йосифа Теплого  
                                                                   (35р.) 
4    ІІ       7:00 вечора     бл. п. Юрія Бориса і 
                  Маґдалину, Романа, Богдана Олійник  
7    ІІ       9:00 ранку      бл. п. Андрія і Анну Борис 
14  ІІ      10:00 ранку      бл. п. Михайла Форись  
                                                                  (10р.) 
        В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлися у Бозі бл. п. Анна Мартинюк (92р.) і 
Йосиф Кошиловський (90р.) .  Душі Покійних 
поручаємо молитвам наших вірних            

                          (Закінчення) 

Хтось, каже він, назвав подію Ходою солідарності. 
«І це справедливо, - зауважив Верховний 
Архиєпископ, - бо сьогодні єднається вся Україна, 
в усіх її куточках. Сьогодні з нами єднається 
світова громадськість у різних містах різних країн 
світу. Ми сьогодні є разом, щоб об’єднатися в 
нашому рішучому «ні» агресії та насильству». 
За його словами, сьогоднішню подію можна 
назвати й Маршем гідності. «Бо ми сьогодні 
хочемо ствердити і засвідчити святість і гідність 
кожної людини незалежно від того, якою мовою 
вона розмовляє, яку релігію сповідує, які 
переконання плекає у своєму серці. Кожна 
людська особа є сотворена на образ і подобу 
Божу. Є найгіднішим сотворінням у цьому світі. Ми 
сьогодні також хочемо засвідчити нашу з вами 
гідність. Як гідних, вільних громадян незалежної, 
вільної держави», - наголосив Глава Церкви.«Ми 
сьогодні можемо сказати, - вважає Блаженніший 
Святослав, що ця подія є Маршем за життя. Бо ми 
сьогодні хочемо ствердити святість кожного 
людського життя. І наш обов’язок людське життя 
захищати. Сьогодні ми маємо об’єднатися в захисті 
людського життя, бути солідарними в нашому 
обов’язку захищати свою країну, свою землю, 
своїх братів і сестер».На завершення присутні 
вшанували пам'ять загиблих від рук терористів 
хвилиною мовчання та запалили пам'ятні свічки. 

Департамент інформації УГКЦ 

Повідомляємо, що 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. 
Повідомляємо, що можна відібрати 
посвідки до податку за річні пожертви у 
церковній залі. 

 



Блаженніший Святослав: «Освячуючи 
для нас води, Господь закликає 

оновити наше християнське життя» 
 

Ми потребуємо державного і суспільного 
оновлення. Дуже часто оновлення називаємо 
необхідністю реформ у нашій країні, боротьбою 
з корупцією, хабарництвом. Але ми повинні 
зрозуміти, що силу і здатність усе це здійснити 
ми можемо отримати тільки від Бога. Бо 
оновлення і відродження походить не від 
людини, а від Бога, який себе людині уділяє. 
Про це сьогодні, на Богоявлення Господнє, 
говорив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
під час Архиєрейської Літургії в Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового. 

 
У своїй проповіді до вірних Блаженніший 
відзначив, що одною з дуже важливих прикмет, 
про які ми читаємо в книгах Священного 
Писання про нашого Бога, є те, що Він є 
об’явленим. І сьогодні Христова Церква 
святкує одне з найбільших християнських свят 
- Богоявлення Господнє. 

 
Проповідник пояснив, що наш Господь не 
забажав бути захованим Богом, незнаним для 
людини. Він першим робить крок до людини і 
об’являє їй себе. «Навіть коли ми вживаємо 
слово «таїнство», говорячи про Господа Бога, 
то це не означає, що Він приховує щось від нас 
про себе. А навпаки – те, що людина не може 
збагнути, бо воно виходить поза рамки її 
людського життя і уявлення, у те життя 
Господь людину втаємничує. Відкриває перед 
нею своє таїнство», - розповів Предстоятель. 

 
Сьогодні Господь Бог над Йорданом відкриває 
перед людиною таїнство Пресвятої Трійці. «Ми 
бачимо Сина Божого, який входить в 
йорданські води. Бачимо Духа Святого, який у 
вигляді голуба ширяє над водною стихією. 
Чуємо голос Отця, який відкриває нам наче 
особисту таємницю спілкування зі своїм 
улюбленим Сином. Каже: Це Син мій  

 
 
 
 

 

улюблений, у Ньому моє вподобання. 
Тому Церква сьогодні прославляє нашого Бога 
як Бога об’явленого над Йорданом», - зазначив 
Глава Церкви. 

 
За словами Блаженнішого, сьогодні Господь 
Бог перетворює йорданську купіль на купіль 
перемоги. Сьогодні у водах Йордану гине ворог 
людського роду, гине злий дух і всяке зло, яке 
тримає нас у своєму рабстві. «Освячуючи для 
нас води, Господь Бог закликає нас оновити 
наше християнське життя. Бо всі ми перейшли 
в купіль відродження і оновлення, якою є святе 
таїнство Хрещення», - пояснив проповідник. 

 
Після завершення Божественної Літургії вірні 
на чолі з Блаженнішим Святославом вийшли на 
«український Йордан» - Дніпро, «щоб у серці 
нашої Батьківщини поблагословити купіль 
перемоги, щоби черпати з цієї освяченої води 
силу». «Цією силою ми зможемо відродитися в 
Божественній благодаті», - зазначив святитель. 
Глава Церкви побажав усім і кожному з нас, 
щоб сьогоднішнє свято стало святом нашого 
відродження, оновлення і перемоги. Щоб цією 
йорданською водою ми освячували свої серця і 
душі, домівки, міста і села. «Нехай цей 
український Йордан понесе цю освячену воду 
на південь України, до Чорного моря. Нехай 
очистить усяке зло і лихо, яке сьогодні 
напастує на Україну. І таким чином дасть нам 
своє освячення і просвіщення», - побажав 
Предстоятель. 

 
По завершенні Літургії Глава УГКЦ освятив 
воду на Дніпрі. 

 

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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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 


