
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: «Слухаючи пророчі слова 
владики Андрея, ми повинні відкрити для 
себе його мудрість, якою він веде нас у 

майбутнє» 
 
Владика Андрей говорив тоді, коли всі мовчали. Він чи не єдиний 
у Європі разом зі своїм єпископатом підніс голос від імені 
українського народу, який терпів страшну хвилю Голодомору. 

 
Kоли на Холмщині і Підляшші нищили православні церкви, він 
один став на захист наших православних братів, кажучи що «не 
можна оправдати таке варварство жодною рацією стану чи 
навіть добром Католицької Церкви». Під час Другої світової 
війни, у дні Голокосту, він був єдиним католицьким ієрархом, 
який підніс голос на захист євреїв, пишучи листа до Гітлера і 
Послання до свого народу «Не убий». Що керувало ним і було 
мотивом його як пастиря, науковця і людини, яка не належить 
одній християнській конфесії? 
Сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 1 листопада 
під час відзначення 150-річчя з дня народження митрополита 
Андрея Шептицького в Національній опері України імені Т. Г. 
Шевченка.Про свої мотиви митрополит писав у листі до своєї 
племінниці ще в 1908 році: «Я завжди чинив так, як мені веліли 
мої переконання, засновані на вірі, любові до Бога та ближнього. 
Мій мотив – служити Богові та ближньому. Ніколи я не зробив 
того, що б не випливало з тієї любові. Ціла моя національна 
діяльність була завжди логічною християнській послідовності 
засад, яку століттями визнавали мої предки».  (стор. 3) 
 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
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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 – o. О.  Качур  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
 6:00  -  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. Еф. 2, 4 – 10.  
 Єв. Лк. 8, 26 – 39. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
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! 

 Ширші сходини ЛУКЖК. Повідомляємо, що 
сходини відбудуться сьогодні 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 
11 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 10 листопада.  
Заохочуємо приєднатися до групи і приємно провести 
час! 

 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,  також буде 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 під 
час 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 
сьогодні 8-го листопада 2015 р. о год. 2:00 
поп. 

 Конґрес Українців Канади, відділ Торонто 
запрошує всіх на панахиду по вшануванню 
жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, яка 
відбудеться в суботу, 28 листопада 2015 р. o 
год. 3:00 поп. в Українському 
Католицькому Соборі Успення Пресвятої 
Богородиці, 3625 Cawthra Road, 
Mississauga.  
 
  Товариство Українських Колекціонерів 

(Торонто) влаштовує виставку, на якій увійде в обіг 
“власна марка,” видана Канадською Поштою, 
присвячена 70-річчю заснування  Українського 
Відділу Канадського Легіону чис. 360, ім. Филипа 
Коновала. Виставка відбудеться у суботу 14-го 
листопада  у приміщенні Суспільної Служби в 
Торонті, 2445  Bloor West (при вул. Jane). Виставка 
буде відкрита від 10-ої ранку до 5-ої вечора. Вступ 
вільний.  За докладнішими інформаціями просимо 
звертатися:на е-мейл:  ucst@upns.org 

              ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   
парохіянам. Нехай   Предобрий Господь   
благословить   
                               і винагородить!   
Мирон Цибульський і Марія Гоголь    200.00          
Андрій Дзюбак                                         100.00  
Роман Федина                                   100.00 
Юрій Дашко                                      250.00    
Катерина Гладка                               300.00      
            (в пам’ять  Ярослава Гладкого) 
Богданна Стефанюк                          200.00      
              (в пам’ять Івана Стефанюка) 
Стефанія Лишик                               200.00 
Марія Бескідна                                 100.00 
             (в пам’ять Івана Бескідного) 
Ольга Томків                                    100.00 

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. 
 
 

 

tel:416-239-2495


                                                                       
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  10 ХІ  10:00 ранку   бл. п. Ірену Яріш 
  11 ХІ   7:00 веч,      бл. п. Мирослава Івасиків 
                                                             (15р.) 
  14 ХІ  9:00 ранку    бл. п. Дмитра Капущака 
                                                             (3р.) 
  24 ХІ  5:00 поп.   бл. п. Юлію Великопольську 
                                                             (12р.) 
  24 ХІ  7:00 веч.      бл. п. Богдана Тихоліса   
                                                             (40д.) 
            
                       (Закінчення) 
     За словами Блаженнішого Святослава, сьогодні 
про митрополита Андрея говорять як про справжнього 
державотворця. «Ще в 1901 році він пише, що та 
влада міцна і тривка, яка заснована на любові. Таку 
владу вважають тою, що походить від Бога», - 
зауважив він. 
А ще митрополит Андрей прагнув бути батьком свого 
народу і осердям його єднання: «Він закликав до 
єдності тоді, коли всі мовчали і взаємно поборювали 
себе та ворогували. Він володів даром серцевідання, 
тому його слова такі пророчі». 
Тож сьогодні, слухаючи пророчі слова владики 
Андрея, ми повинні відкрити для себе його мудрість, 
якою він веде нас у майбутнє. «Він, ще будучи між 
нами на смертному ложі, бачив воскресіння України. 
Тож нехай сьогодні звучать для нас як духовний 
заповіт слова митрополита Андрея до української 
молоді, написані ще 80 років тому: “Не зривами одної 
хвилини, лише безупинним напруженням і 
безупинними жертвами аж до крови і смерти многих 
поколінь двигається народ. І легше часами кров 
пролляти в одній хвилині ентузіязму, чим довгі літа з 
трудом сповнювати обов’язки і двигати спекоту дня і 
жар сонця, і злобу людей, і ненависть ворогів, і брак 
довір’я своїх і недостачу помочі від найближчих, і 
серед такої праці аж до кінця виконувати свої 
завдання, не чекаючи лаврів перед побідою, ані 
винагороди перед заслугою!” (Слово до української 
молоді). 

Департамент інформації УГКЦ 

   

 

 Блаженніший Святослав закликає бути 

обережними на дорогах 
 
Глава й Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 
звернувся із проханням до владик УГКЦ помолитися за 
загиблих під час ДТП у межах Національного тижня 
безпеки дорожнього руху (9–14 листопада). Зокрема 
пропонується після Божественної Літургії 14–15 
листопада у всіх храмах на знак пам’яті загиблих у 
ДТП висловити співчуття їхнім рідним та закликати 
всіх до неухильного дотримання правил дорожнього 
руху. 
 

Така ініціатива в УГКЦ проводиться у відповідь на 
відповідне звернення Українського медичного центру 
безпеки дорожнього руху й інформаційних технологій 
Міністерства охорони здоров’я. «З метою 
привернення уваги громадськості до проблеми ДТП, їх 
наслідків та пов’язаними з ними втратами, а також для 
збереження життя та здоров’я громадян», – йдеться у 
зверненні цього державного органу. 
Ще в 2008 р. Блаженніший Любомир, архиєпископ-
емерит УГКЦ, у Зверненні щодо дотримання правил 
дорожнього руху наголосив, що порушення цих 
правил є гріхом. Тому кожен, хто сідає за кермо, має 
використовувати автомобіль на користь для себе та 
інших і ретельно оминати всього, що може стати 
причиною матеріальних збитків, втрати здоров’я чи, 
навіть, життя. 
Традицію вшановувати пам’ять загиблих на дорогах і 
тим самим  привертати увагу громадськості  до 
проблем безпеки дорожнього руху започаткувала 
неурядова організація Великобританії «RoadPeace». 
Невдовзі це починання знайшло розуміння та 
підтримку в усьому світі.  26 жовтня 2005 р.  ООН 
прийняла резолюцію із закликом до урядів усіх країн 
відзначати третю неділю листопада як День пам’яті 
жертв ДТП. 

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 

 

 


