
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 про майбутнє України: «Ми є 
свідками народження нової ідеї українського 

народу» 
   
Усі антилюдські ідеології раніше чи пізніше підуть зі світової 
сцени. Так було завжди. Події ХХ століття вчать, що атеїстичні 
держави завжди є джерелом великих воєн, а християнські 
народи можуть бути джерелом великої надії та життя. Ось і 
європейська Україна буде надійним другом і партнером 
європейської, демократичної та вільної Росії. 
 
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав у інтерв’ю інтернет-
виданню «Трибуна».Говорячи про своє бачення України через 5-
10 років, Предстоятель Церкви відзначив: «Вдивляючись в очі 
наших людей, вслухаючись у їхні серця і думки, я хочу сказати, 
що сьогодні ми є свідками народження нової ідеї українського 
народу».«Нині це словосполучення означає не тільки етнічних 
українців. Невід'ємною частиною українського народу себе 
вважають українці, росіяни, поляки, кримські татари та інші 
національності, які живуть в Україні, навіть більше, віддають своє 
життя за Українську Державу. Випробування, які випали на долю 
нашого народу, згуртовують нас, роблять нас міцнішими. Тому я 
свято переконаний, що Україна є і буде. Її існування не є 
існуванням проти когось і це ще потрібно зрозуміти нашим 
сусідам росіянам. Україна як незалежна вільна держава не є 
загрозою для існування Росії. Навпаки, я б дуже хотів, щоб через 
5-10 років вже не було ніякої війни і це слово  (стор. 2) 
 

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. Р. Лобай 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
 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. 2,14 – 22.  
 Єв. Лк. 8, 41 – 56. 
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        П’ятниця - 20  ХІ – Навечір’я Свята 
 св. Aрхистратига Михаїла. – Вечірня з Литією  
 о год. 6:00 вечора. 
Субота - 21  ХІ – Свято св. Aрхистратига Михаїла 
й інших безплотних сил. – Святі Літургії о год. 
8:00, 9:30 ранку і 6:00 вечора.  

 Молитовна Група зустрічається що середи 
 о год. 6:00 веч. Наступна зустріч буде в середу 
18 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 17 листопада.  
Заохочуємо приєднатися до групи і приємно провести 
час! 

 ЛУКЖК, відділ церкви св. о. Миколая щиро 
запрошує всіх на РІЗДВЯНИЙ БАЗАР у церковній 
залі  в неділю 13-го грудня 2015р., від год. 8-ої 
ранку до 2-ої пoп. Можна буде набути смачні гарячі 
обіди, печиво, святвечірні страви і подарунки на 
свята . Просимо допомогти в підготовці базару - 
ліпити вареники в суботу 12 грудня від год. 10:00 
ранку. Хто бажає принести печиво або щось 
подарувати на ліцитацію/аукціон, просимо 
звертатися до Тані Когут (416-231-2687) або до 
канцелярії (416-504-4774). 

 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.  
 
 Катехитичний Табір 2016 “Відпічнім з 

Христом” проходитиме від 13 – 19 березня на Горі 

Марії в Анкастер.  Програма  двомовна. Просимо 
зацікавлених (від 3- 8 кляси),  зголошуватися до 
парохіяльної канцелярії  за реєстраційними анкетами 
якнайскорше або відібрати їх у притворі. Запрошуємо 
учнів 10-12 кляси зголошуватися на 
виховників/иць до кінця грудня. Потрібно 
україномовних  і англомоних виховників/иць. За 
подальшими інформаціями можна звертатися до Олі 
Дзюревич на чис. тел. 416-695-2076  або на веб 
сторінку www.b4j.ca. 
 
    Запрошуємо молодь віком 18 років і старших 
взяти участь у Канадсько-українській католицькій 
прощі на Світовий День Молоді 2016 в Кракові від 
12 липня до 3 серпня 2016р. Поїздка включає: Львів, 
Зарваницю, Перемишль і Краків. Кошт:  $3700.-$4200. 
Просимо звертатися на емейл: ontariocucp@gmail.com. 
Місця обмежені. 

 Табір під час різдвяних вакацій "Час див" 
 21-31 грудня для учнів Jk- grade 6. в Пастовій 
домівці ім. Гуцуляків. Це буде мережане 
переплетіння традицій святкування католицького і 
українського Різдва. Цікаве приготування до Різдва і 
спільне святкування різдвяних свят у колі друзів.  
В програмі: читання різдвяних історій, виготовлення 
ялинкових прекрас, випікання і декорування тістечок, 
вивчення і співання колядок, розповіді і розмови про 
Різдво За подальшими інформаціями просимо 
звертатися на адресу ukiedaycamp@gmail.com 
або на вебсторінку irynamykytyuk.com.   

                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить   
                               і  винагородить!   
Ірина Пальчук    500.00 
            (в  пам’ять Володимира Пальчука) 
Наталія Гайдук    200.00 
              (в пам'ять померших в родині) 
Ольга Томків    100.00  
Дарія  Генсьоровська    100.00 
              (в  пам'ять  Богдана  Тихоліса)         
      М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новоохрещеним Калині Либідь Склієренко, 
Данилові Томчук і Ролксоляні Анні Мельник, 
їхнім рідним і хресним батькам  бажаємо   
Многії  і Благії Літа! 

   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  16 ХІ  7:00 веч.   бл. п. Михайла Петика (29р.) 
  17 ХІ  5:00 поп.   бл. п. Івана  (ст.) і Івана (мол.) 
                                 Болехівських 
  24 ХІ  5:00 поп.   бл. п. Юлію Великопольську 
                                                             (12р.) 
  24 ХІ  7:00 веч.      бл. п. Богдана Тихоліса   
                                                             (40д.) 
  28 ХІ  8:00 ранку   бл.Марію і Василя Федик 
 

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. 
 
 

 
В неділю 8 листопада члени БУККу, відділ 
св. о. Миколая, провели збірку на 
підтримку Українського Католицького 
Університету у Львові. БУКК щиро дякує усім 
парафіянам, які взяли участь у цій акції і 
повідомляє, що разом зібрано  $3,253. Особисті 
посвідки на звільнення з податку будуть 
висланні прямо від УКОФ до кінця грудня 
ц.р. (тел- 416-239-2495). При цій нагоді 
запрошуємо до членства у БУККу всіх парафіян, 
які бажають допомагати своїй церкві.  
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назавжди пішло в небуття», – зауважив Глава Церкви. 
Він пригадав слова дуже популярної радянської 
пісні після Другої світової війни «Чи хочуть росіяни 
війни?» «От я б хотів, аби на це питання всі ми дали 
негативну відповідь. Ніхто не бажає війни. Я б хотів, 
щоб два наших рівноправних народи навчилися жити, 
дружити і працювати по-новому, поважаючи один 
одного… Ми всі повинні звільнитися від ідеології 
поневолення один одного чи світу, тоді все буде 
добре», – запевнив Блаженніший Святослав. 
Архиєрей висловив переконання, що нашою спільною 
перемогою буде справедливий мир і в Україні, і між 
нашими країнами. «Але для цього ми повинні не лише 
молитися за припинення війни, а й цей мир разом 
будувати», – вважає Предстоятель. 

Департамент інформації УГКЦ 
Блаженніший Святослав про внесення 

депутатами Верховної Ради України 
антидискримінаційної норми в трудове 

законодавство 
 
Глава УГКЦ поділився думками про 
«антидискримінаційну» поправку до трудового 
кодексу. 
Ваше Блаженство! Під час вашого 
пастирського візиту до Сполучених Штатів 
Америки Український парламент прийняв так 
звану антидискримінаційну поправку до 
трудового кодексу. Дехто називав 
непоступливу позицію Церков щодо питання 
гендеру та сексуальної орієнтації мало не 
перешкоджанням безвізовому режиму з ЄС та 
підіграванням «рускому міру». Як ви це 
прокоментуєте? 
На моє глибоке переконання, закиди релігійному 
середовищу в перешкоджанні євроінтеграції 
України є цілком безпідставні. Тут слід пригадати 
спільну заяву ВРЦіРО про підтримку  
євроінтеграційних прагнень українського народу 
та справжніх європейських вартостей, з якою ми 
відвідували Брюссель ще у вересні 2013 року. 
Насправді «рускому міру» та ідеології Москви 
підіграє той, хто виставляє європейське прагнення 
як узаконення неморальності, налаштовує 
віруючих України проти християнського Заходу та  
 
 

робить Росію єдиною захисницею традиційних 
моральних цінностей. Хочу пригадати, що саме 
Божий Закон, захист гідності людської особи, 
протест проти корупції та брутального насильства 
вивів нас на Революцію гідності та показав 
справжні демократичні цінності, які на 
християнських засадах і збудували європейську 
цивілізацію. 
Чи критикуючи поправку в такій формі, в 
якій вона була прийнята, Церкви не 
ризикують наразитися на небезпеку бути 
звинуваченими в потуранні дискримінації? 
Святе Писання, Божий Закон і засади 
християнської моралі нікого не дискримінують. 
Навпаки, Боже Слово і Його Заповіді є 
визвольними, слугують дороговказом до істинної 
свободи і стоять на варті гідності людської особи. 
Небезпека полягає в тому, що насправді терміни 
«гендерна ідентичність і сексуальна орієнтація» 
належать до так званої ідеології гендеру і стають 
небезпечним прецедентом для українського 
законодавства. Може, зроблено крок уперед у 
технічній процедурі отримання безвізового 
режиму, і то ще невідомо про його плоди, але 
внесено термінологічну дезорієнтацію в саме 
законодавство.З нашого боку була пропозиція, 
говорячи про заборону дискримінації, відмовитися 
від цих ідеологічних штампів і вживати вислів 
«ставлення до статевості», який відповідає 
християнській антропології. Отож насправді тут 
зроблений вибір не на користь свободи, 
недискримінації та Європи, а на користь нової 
антилюдської та дискримінаційної ідеології 
гендеру, яку одностайно засудили католицькі 
єпископи на останньому Папському Синоді. На 
мою думку, у Кодексі законів про працю 
насамперед потрібно було захистити від 
дискримінації батьківство й материнство. Ми 
бачимо, як у наших умовах дикого капіталізму 
вагітність жінки часом може бути причиною втрати 
роботи, а агресивний бізнес-час і низька платня 
не залишають батькам часу для сім`ї та дітей. 
  

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 

 

 




