
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 привітав українців із Днем 
захисника України 

 
«Я тебе не забуду!» – це Боже слово звернене сьогодні до 
вас самим Богом. Це є слово вдячності і пошани до вас усієї 
Церкви та вашого народу. «Я тебе не забуду!» – це наша 
молитва до Бога про вічну пам’ять за тих, хто віддав своє 
життя в боротьбі за свободу і незалежність своєї 
Батьківщини. 
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав 14 жовтня у Римі під час 
Літургії в каплиці Благовіщення Радіо Ватикану з нагоди 
свята Покрови Пресвятої Богородиці, вітаючи захисників 
України з їхнім Днем.У свято небесного заступництва 
Пресвятої Богородиці та її повсякчасної за нас молитви, 
сказав Предстоятель, ми відзначаємо ще й наше національне 
свято – День захисника Вітчизни. «Саме під Покровом 
Богородиці наше козацтво закладало підвалини нашої 
новітньої державності, саме цього дня ставали до боротьби 
учасники наших національно-визвольних змагань у 
минулому столітті. Саме під заступництвом Пречистої Діви 
Марії і сьогодні відроджується українське військо та у 
справедливій боротьбі із зовнішнім агресором захищає свою 
Батьківщину», – Глава УГКЦ.«Дорогі хлопці, вітаємо вас із 
цим святом! У цей день нехай донесеться наша молитва з 
Вічного міста, від святих гробів апостолів Петра і Павла до 
серця кожного українського військовослужбовця. Нехай 
хвилі Ватиканського радіо   (стор. 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. О. Лящук 
8:00 – Св. Літургія – o O. Kaчур  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
11:30 -  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 
  
Середа -6:00в. – Молитовний День 
  
 
                     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. Лк. 7, 11 – 16. 
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ЗБІРКА УКУ – 8го листопада! В неділю,  
8 листопада по кожній Св. Літургії, члени БУКК при 
св. Миколаївській парохії, в притворі церкви будуть 
приймати пожертви на підтримку Українського 
Католицького Університету. Повідомляємо, що 
наша збірка на підтримку УКУ у Львові за минулі п’ять 
років становила понад $16,300. Надіємося надалі на 
Вашу підтримку єдиного та унікального католицького 
університету в східній Европі.Посвідки на звільнення з 
податків видаватимуться від УКУ в кінці року.  
БУДЬТЕ ЩЕДРІ! 

 Просимо ту особу, яка помилково взяла 
молитивенник, який належить до п. Ірини 
Пальчук (подарований Патріярхом Йосифом 
Сліпим) принести його до канцелярії або 
залишити у захристії. 

 В неділю 25 жовтня 2015 після кожної 
Святої Літургії членкині ЛУКЖК будуть продавати 
гарячі обіди - борщ, вареники, ковбаски, печиво. 
Просимо парафіян підтримати військових в Маріюполі! 
 
 Членкині ЛУКЖК запрошують охочих пань 

допомогти ліпити вареники. Просимо  прийти  
в суботу, 24 жовтня 2015 на год.10:00 ранку до 
церковної  кухні. 
 
 Молитовна Група не зустрічається цього 

тижня зогляду на священичі реколекції.
 Наступна зустріч буде  в середу 28 жовтня. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній Клюб 
Сеньорів) під проводом о. О. Юрика  
не зустрічається цього тижня зогляду на 
священичі реколекції. Наступна  зустріч буде у 
вівторок 27  жовтня.  Заохочуємо приєднатися до 
групи і приємно провести час! 

 Членкині ЛУКЖК приготовляють недільну 
каву що неділі. Просимо усіх підтримати діяльність 
ЛУКЖК і зійти до церковної залі на теплу каву, смачне 
печиво, канапки і  дружню розмову.  

 Просимо членкинь ЛУКЖК зійти до церковної 
кухні відібрати розклад на недільну каву  
2015-16 рік. 

 З нагоди 50 літнього ювiлею xор “Веснівка” 
запрошує парафіян на світову прем'єру Літургії ч.4 
“Веснівка” Романа Гурка, в концертовій 
презентації сьогодні о год. 3:00 поп. в церкві св. 
 o. Миколая , 4 Bellwoods Ave.  Вступ: Безкоштовний.  

 Святкуємо 150 ліття від дня народження 
Митрополита Андрея Шептицького! Інститут  
ім. Митрополита Андрея Шептицького в Оттаві під 
патронатом Епархії Торонто запрошує усіх на 
БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ сакральної музики в 
суботу  7 листопада о год. 7:30 веч. в українській 
католицькій церкві св. Йосифа, 300 River Oaks Blvd. E. 
Oakville. Квитки: $30.00- можна придбати у 
парохіяльній канцелярії (416-504-4774). Вечірня  
о год. 5:00 поп., опісля фільм і експонати про Інститут 
ім. Андрея Шептицького, концерт о год. 7:30 веч. 
Весь дохід призначений на стипендійний фонд для 
студентів з України. 

 Товариство і Об’єднання колишніх вояків УПА 
 та Українські Державницькі  Організації Торонта   
влаштовують СВЯТО ПОКРОВИ -  СВЯТО УПА  
у неділю 25 жовтня 2015 р. о год. 3-тій  по поп. в домі 

Тараса Шевченка, 482 Horner Ave., Тoronto,ON.                   
              
           М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новоохрещеному Андрієві Миколі Бойчук його 
рідним і хресним батькам  бажаємо   Многії  і 
Благії Літа! 

                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить і   
                               і винагородить!   
Богдан і Христина Ковалик                   500.00 
        ( з нагоди вінчання сина Зенона) 
Ярослава і Ігор Підлісні                         300.00 
       (в пам’ять Емілії Підлісної – 14р.) 
Ілля і Марія Шевчук                              100.00 
            (в пам’ять Павла Підлісного) 
Oльга Фалінська                                    100.00 
Люба Ройко                                           300.00 
Іванна Шміґельська                               100.00   
    

       ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  19 Х 6:00 веч. бл. п. Богдана Пендзея (9р.) 
  21 Х 7:00 веч. бл.п. Марію Танчак (7р.) 
  23 Х 9:00 ранку бл.п. Наталію Медвідську 
                                                           (11р.) 
  24 Х 8:00 ранку бл. п. Ярослава Костюка (5р.) 
  24 Х 10:00 ранку  бл. п. Йосифа  
                                       Кузьмінського (40д.)            
       

Повідомляємо, що з днeм  8 вересня, 2015 
ми закінчили вакаційний час. Божественні 
Літургії  в неділі  служать   о год. 8:00, 9:30  
11:30 ранку і 6:00 вечора. Вечірні в суботу 
будуть служити о год. 6:00 вечора. 
 
 

 Митрополит Андрей Шептицький – Чоловік 
Божий. Доповідь о. д-р Романа Лобая 
приурочена року Митрополита Андрея 
Шептицького і 150 річницій з дня 
народження відбудеться  в неділю 1 
листопада о год. 1:00 поп. (після останної Св. 
Літургії) у церковній залі. Просимо усіх наших 
вірних взяти активну участь в пошануванні 
велитня українського народу і церкви своєю 
присутністю! 



поєднають нас у молитві з нашими воїнами в 
холодних бліндажах і окопах у степах 
українського Донбасу, нехай огорнуть теплом та 
торкнуться оздоровляючою силою Божественної 
благодаті рани тих, хто терпить душею і тілом та 
перебуває на лікуванні у шпиталях в Україні й за 
кордоном. Нехай скріплять на дусі тих, хто 
терпить знущання та приниження у ворожому 
полоні», – привітав Блаженніший Святослав. 
За словами проповідника, свято Покрови Божої 
Матерії є особливим святом материнської турботи 
про своїх дітей. «Сьогодні ми хочемо обгорнути 
молитвою та вкласти в її всемогутні покровські 
долоні кожну солдатську матір, усі родини наших 
військовослужбовців, їхніх дружин, дітей, братів і 
сестер, усіх волонтерів та людей доброї волі, які 
живуть неустанною турботою про захисників 
нашої Вітчизни. Вони, наші солдати і офіцери, є 
сьогодні втіленими ангелами-хоронителями 
України, які собою, своїм серцем, душею і тілом 
затуляють нас від ворожих куль і снарядів», – 
відзначив Глава УГКЦ. 
«Нехай Київська Оранта, наша «Нерушима стіна» 
скріпить нашу непохитність віри в перемогу силою 
Божої правди, оновить нашу надію своєю 
неустанною молитвою заступництва, навчить 
любити та боронити свою Батьківщину благодаттю 
Святого Духа», – побажав Блаженніший 
Святослав.                 Департамент інформації УГКЦ 
 
Блаженніший Святослав: «Ми вистояли, 
бо наша Небесна Мати непорушно стоїть 
у покровській молитві» 
Ми не опускаємо наших рук перед викликами 
сьогодення, бо Пречиста Діва не опускає своїх рук, 
покриваючи нас своїм омофором. Про це сказав 
сьогодні, 14 жовтня, Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
Літургії в каплиці Благовіщення Радіо Ватикану з 
нагоди празника Покрови Пресвятої Богородиці. 
«Я записав тебе в себе на долонях», – каже Господь у 
пророка Ісаї. 
Сьогодні, сказав Блаженніший Святослав, ми бачимо, 
що тими Божими долонями, які є знаком вічної пам’яті 
Бога про всіх нас, є долоні Діви Марії. «Кожен, хто 
вдивляється в постать Оранти Софії Київської, не  
може не зауважити, що тут її долоні, звернені в  
 
 

молитві до Бога, є чомусь непропорційно великими. 
Мабуть, стародавній художник, який викладав цю 
знамениту мозаїку, хотів ще раз пригадати нам 
непропорційну навіть до нашого уявлення Божу 
пам’ять про кожного з нас та неустанну молитву 
заступництва Богоматері за люд Київської Держави», 
– зауважив Предстоятель. 
Перечислюючи дивовижні заступництва Богородиці за 
різні народи, які відомі нам, проповідник відзначив, що 
і «сивоголовий Київ має своє духовне передання про 
Покров Богородиці». «Воно стверджує, – каже 
Блаженніший Святослав, – що доки стоїть Оранта у 
Софії, доки вона неустанно тримає в молитві 
піднесенні до Бога свої долоні, доти буде стояти ця 
княжа столиця і встоїться її народ перед своїми 
ворогами. Ось чому історія нашої Церкви пригадує 
нам, що князь Ярослав Мудрий посвятив народ своєї 
держави і цим самим передав саме їй, неустанному 
покрову її материнської молитви своїх людей, їхнє 
сьогодення та майбуття».Говорячи про сьогодення, 
Глава Церкви зауважив, що сьогодні ми, княжий люд 
Київської держави України, переживаємо чи не один із 
найтривожніших моментів своєї історії. Часто ми 
відчуваємо себе самотніми і покинутими навіть 
світовим співтовариством, полишеними сам-на-сам із 
ворогом, який є набагато більшим і сильнішим від нас. 
Сьогодні, за його словами, ми тривожимося подібно 
до віруючого народу старовинного Царгорода і за 
прикладом благовірного князя Ярослава Мудрого 
прибігаємо до материнського захисту Пресвятої 
Богородиці. Будучи непорушно впевнені, що Господь 
нас не покинув, поручаючись захистові самої Божої 
Матері, ми разом з усіма іншими Українськими 
Церквами урочисто відновили минулого року посвяту 
України під Покров Пречистої Діви Марії. «Упродовж 
цього часу, – продовжив духовний лідер греко-
католиків у своїйпроповіді, – наповненого жахіттями 
війни, ріками крові загиблих і поранених, скроплені 
сльозами матерів, що оплакують загибель своїх синів 
і дочок, пронизані болем полонених, смутком і 
тривогою мільйонів переселенців, ми, український 
народ, що відстоює своє право на свободу і власну 
державність, все ж таки встояли! Ми вистояли, бо 
наша Небесна Мати непорушно стоїть у покровській 
молитві 
 

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 
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Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           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 

 

 


