
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 освятив пам'ятну 

дошку праведному митрополитові Андреєві в 
Києві 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав 28 жовтня освятив на Київському 
міському будинку вчителя в Києві меморіальний барельєф 
праведному митрополитові Андрею Шептицькому. 
 
Предстоятель назвав цю подію історичною. «Ми, - сказав 
він, - щойно були учасниками повернення митрополита 
Андрея до Києва, але цим разом у його барельєфі, який ми 
урочисто освятили на фасаді цієї історичної будівлі». 
«Цього року, - продовжив Глава УГКЦ, - багато сказано і ще 
буде багато сказано про те, хто такий митрополит Андрей. 
Але в контексті сьогоднішньої події я б хотів підкреслити, що 
це була людина, яка своїми думками, своїми ділами, своїми 
бажаннями, своїм розумом і серцем торкнулася вічності. 
Чому? Тому що все те, чим він жив: думаючи, діючи, 
бажаючи, молячись, він це робив з любою до ближнього. Не 
залежно від того, ким є цей ближній. Так як Господь Бог 
любить усіх нас, не питаючи нічого в замін. І тому він усім 
своїм життям міг торкнутися вічності. І ми відчуваємо, як 
його слова, його дух перевершує історичні межі часу й 
простору. І так глибоко промовляє до нас, запрошує нас 
нашим сьогоденням торкнутися вічного – вічного Бога. А з 
іншого боку, саме отим пошуком свого ближнього він міг 
звести з висот Божих на землю Божу мудрість».  (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. О. Kaчур 
8:00 – Св. Літургія – o. О. Юрик  
9:30 – Св. Літургія – о. О. О. Качур 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00  -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
  
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. 6, 11 – 18.  
 Єв. Лк. 16, 19 – 31. 
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ЗБІРКА УКУ – 8-го 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! 

 ЩИРА ПОДЯКА! ЛУКЖК, відділ церкви св. o. 
Миколая, складає сердечну подяку членкиням і 
парафіянкам за посвячений час і труд на 
виготовлення вареників та поміч у кухні, минулої 
суботи і неділі, п-і Ліні Ґулі за варення борщу і 
 п-і Марії Світі за подарований додатковий борщ.  
Рівнож щиросердечна подяка усім, які підтримали 
цей захід.Прихід з обідів, призначений воюючим у 
Маріюполі становить $1,750. Нехай Господь Бог Вас 
благословить! 
 
 Ширші сходини ЛУКЖК. Повідомляємо, що 

сходини відбудуться в неділю, 8-го листопада 
о год. 11:00 ранку у парохіяльному будинку. 
Запрошуємо членкинь і радо вітаємо нових пань 
до участи! 

 Молитовна Група зустрічається що середи 
 о год. 6:00 веч. Наступна зустріч буде в середу 
4 листопада. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній Клюб 
Сеньорів) під проводом о. О. Юрика  
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп.  
Наступна  зустріч буде у вівторок 3 листопада.  
Заохочуємо приєднатися до групи і приємно провести 
час! 

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

 В неділю 1 листопада Rose Sunday ( Неділя 
Рожі) Лицарі Колюмба переведуть збірку на 
збереження життя. 

 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. 

 Українськa Католицька Освітня Фундація 
запрошує громаду до Liberty Grand  
(25 British Columbia Rd.) на Благодійний 
Збірковий Бенкет на підтримку Українського 
Католицького Університету.Промовці i гості 
бенкету: о. доктор Богдан Прах, - ректор УКУ, 
Павло Шеремета, - керівник Школи Управління 
при УКУ, Діян Франціс, - редактор газети "The 
National Post", Марічка Бурмака, - музикант, 
громадська активістка. Коктель о год. 6:00 веч, 
вечеря о год. 7:00 веч. Квитки $200.00 від особи 
можна придбати у канцелярії УКОФ за 
телефоном 416-239-2495. 

 Ліґа Українців Канади і Ліґа Українок Канади 
запрошують Вас на Громадську Зустріч: Подорожі на 
Передову України та показ фільму "Похід на Схід 
України," 12 листопада 2015 о год. 7:00 веч. в  
Old Mill Toronto, Brule Room A, 21 Old Mill Road, 
Toronto.  Доповідачі: Борис Потапенко, заступник 
голови РУДОС; Ігор Козак, член КУ ЛУК, військовий 
експерт, офіцер Збройних Сил Канади; Орест Стеців, 
голова ЛУК.   Вступ $20, а також збірка на потреби 
бійців-героїв на фронті боротьби 

 В неділю, 8-го листопада, до Собору Святої 
Покрови в Торонто,  завітає гість з України, головний 
капелан Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України,  о. Олександр Смеречинський   який буде 
співслужити підчас Служби Божої о год. 9:30 ранку. 
Після Літургії відбудеться зустріч з громадою в 
церковній залі. Всіх запрошуємо до участі. 
 

 Конґрес Українців Канади, відділ Торонто 
щиро запрошує Вас взяти участь у Поминальному 
Дні Воїна, що відбудеться в Українсько-Канадському 
Меморіальному Парку в неділю, 8-го листопада 2015 
р. о год. 2:00 поп. 

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  сьогодні 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! 

tel:416-239-2495


                  ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить   
                               і винагородить!   
Теодор Чобіт                                         100.00 
Павло Чумак                                                125.00  
Стефанія Лижник                                  200.00 
 Люба Пендзей                                      250.00 
              (в пам’ять Богдана Пендзея) 
 Делорес і Роберт Хахула                      100.00 
               (в  пам’ять Богдана Тихоліса) 
Марія Світа                                           100.00 
Тамара Балан                                       150.00 
            (з нагоди хрещення сина Микити) 
Анна Сенів Мартеллі                            250.00 
               (в пам’ять Йосифи Сенів 1р.) 
                                                          
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
   2  ХІ  5:00 поп.       бл. п. Івана Стефанюка 
   3  ХІ 6:00 веч.        бл. п. о. Івана  
                                             Сиротинського 
   5  ХІ  6:00 веч.       бл. п. Надю Карпяк  
  10 ХІ  8:00 ранку     бл. п. Ірену Яріш 
  24 ХІ  5:00 поп.       бл.Юлію Великопольську            
                                                              (12р.)   
                                                 
         В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п.  Aнна Мислик ( 95р.) .  
Душу Покійної  поручаємо молитвам  наших вірних.    
 

(Закінчення) 

Предстоятель розповів, що коли шукали 
найвлучнішу фразу, яка б могла в кількох словах 
виявити дух митрополита Андрея, нічого кращого 
не могли знайти, як його слова з молитви про 
Божу мудрість: «Нехай Божа мудрість поведе 
нас». «Гадаю, - вважає Блаженніший,- 
Митрополит сьогодні прийшов до нас, до 
стольного града Києва не для того, щоб ми 
роздумували про минуле чи згадувати про події 
столітньої давності. Ні. Він каже про щось чи 
когось, який може повести нас уперед. Тому він 
каже: нехай Божа мудрість поведе нас. І своєю 
постаттю і своїм духовним заповітом сьогодні 
вказує нам дорогу в майбутнє. Ось тому він 
прийшов сьогодні до Києва, щоб почати діалог, 
який він тут мав з членами Центральної ради, але  
ніколи цього діалогу з українським серцем не  
 
 

переривав. Навіть тоді, коли відійшов у вічність. І 
сьогодні він хоче з нами розмовляти…» 
На відкритті пам’ятного барельєфу були присутні 
численне духовенство, громадські та культурні 
діячі, представники влади, зокрема В'ячеслав 
Кириленко, віце-прем’єр з гуманітарних питань, 
який у своєму слові відзначив, що «митрополит 
Андрей Шептицький не належить лише західній 
частині України, він не належить лише Греко-
Католицькій Церкві, він належить усій Україні». 
«Його робота, його служіння показують 
загальноукраїнське значення Митрополита», - 
вважає пан Кириленко. 
Іван Васюник, голова Комітету із вшанування 
пам’яті блаженного священномученика Омеляна 
Ковча сказав, що майже через сто років 
митрополит Андрей повертається до столиці 
України, «в яку він так вірив, якій посвятив своє 
служіння у ще важчі історичні часи, аніж 
сьогодні». 
Авторами меморіальної дошки є художник 
Любомир Медвідь та скульптор Іван Микитюк. За 
їхнім задумом, розповів пан Іван Васюник, 
владика Андрей постає перед нами в стані 
глибокого зосередження, пройнятого 
надзвичайною добротою, християнською 
благодійністю і людською гідністю великого 
пастиря. Іван Васюник подякував авторам, що 
вони вклали душу в цей барельєф. 
Блаженніший Святослав сердечно подякував усім, 
хто допоміг виготовити цю меморіальну таблицю. 
Також подякував усім і кожному жертводавцям, 
які підтримали, щоби гідно відзначити у столиці 
150-річчя Мойсея українського народу – 
митрополита Андрея Шептицького. 

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 

 

  

 

 

  
   

                     Windows & Doors 
 
 
 
 

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 

 

 


