
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 

Я буду говорити з Папою про його візит в 
Україну», - Петро Порошенко напередодні 

візиту до Святішого Отця 
 
В четвер 19 листопада після молитви в соборі Святої Софії в 
Римі Президент України Петро Порошенко зустрівся з 
українською громадою. Глава Держави розповів 
співвітчизникам за кордоном про ситуацію в Україні, зусилля 
Українського уряду в міжнародній політиці та про мету свого 
візиту в Італійську Республіку та Апостольську Столицю. 
У своєму зверненні до української громади Президент 
наголосив, що саме позиція українців за кордоном 
допомогла консолідувати європейські держави в 
протистоянні російській агресії на Сході України, адже 
«безпека України – це безпека всієї Європи», - додав він. 
Коментуючи мету свого візиту до Італії, Президент зазначив, 
що позиція Італії як однієї з лідерів країн ЄС є надзвичайно 
важливою у протистоянні агресії Росії та відновленні миру і 
територіальної цілісності в Україні. Додамо, що одразу після 
зустрічі з громадою Петро Порошенко поїхав на зустріч із 
Президентом Італійської Республіки Серджіо Матарелла, 
запланована також зустріч з Прем’єр-міністром Маттео Ренці. 
Окрім цього, Глава Держави повідомив українську громаду, 
що в рамках його візиту було підписано договір з 
Італійським урядом про визнання українських водійських 
прав в Італії. «Це стане реальним кроком до євроінтеграції 
та покращенням статусу українців в італійському 
суспільстві», - наголосив Президент. 
Відповідаючи на запитання про його аудієнцію в Папи 

       
       

       

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. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – o. О. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 -  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 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. 4, 1 – 6.  
 Єв. Лк. 10, 25 – 37. 
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 Молитовна Група зустрічається що середи 
 о год. 6:00 веч. Наступна зустріч буде в середу 
25 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 24 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  
ліпленням вареників 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 святкувань 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. 

 Рада Українських Державницьких Організацій 
Світу запрошує українську громаду на Благодійний 
Бенкет Pinnacle Award Dinner в понеділок, 7 
грудня, 2015 в Old Mill Toronto - Brule Ballroom 
 о год. 6 коктейл, о  год. 7 вечеря. Квитки: один за 
$150 або $250 за пару.  Участь беруть: Генерал 
Веслі Кларк кол. головнокомандувач військ НАТО в 
Європі, кандидат в президенти США; дост. Євген 
Марчук, кол. Міністер оборони  України, 
співзасновник організації «Україна в НАТО»; д-р 
Всеволода Стеблюк, народний герой України, лікар 
батальйону «Миротворець», Радник міністра оборони 
України. Квитки в усіх відділах Кредитової Спілки 
Будучність. Звертатися на тел. 416-763-8914 або до 
Лесі  Шимко на чис. тел.  416-894-5518. Захід 
організаований у співпраці з Лігою Українців Канади, 
Лігою Українок Канади, Українським культурним 
центром та Фундацією Будучність. Дохід призначений 
на благодійні проєкти «Ангели Хоронителі України» та 
Приятелі Збройних Сил України. 

                           ЖЕРТВОДАВЦІ  
 
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить   
                               і  винагородить!   
Олег  Турчманович 200.00 
Анастазія Форись  150.00 
                         (в  пам’ять Михайла) 
Катруся Воловець   200.00 
                 (в  пам’ять померших в родині) 
д-р Христина Держко   300.00 
Марія Галка і Стефанія Канаріо   200.00 
                   (в пам’ять Йосифа Галки)      
Марія Коник                                               200.00 
Орест та Ірина Гарас       300.00 
              (в пам’ять Григорія Свергуна-3р.) 
Катерина Свергун                                       300.00 
                (в пам’ять Григорія Свергуна) 

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. 
 
 

 Храмовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 20 грудня:  Архиєрейська 
Божественна Літургія о год. 11:30 ранку, 
Празничний Обід о год. 1:15 поп. у церковній 
залі. Квитки можна придбати  у парохіяльній залі в 
кіоску БУКК при недільній каві і  в парохіяльній 
канцелярії (416-504-4774).  Просимо  до  
численної участи! 

 

http://www.b4j.ca/
mailto:ontariocucp@gmail.com
mailto:ukiedaycamp@gmail.com


 
 В четвер 26 листопада відслужиться 
заупокійна Свята Літургія за померших в родині 
Володимира Голоти. Вічна Їм Пам’ять! 
 
 НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА В 
КАНАДІ запрошує членів НТШ та українську громаду 
на конференцію: “ЧЛЕНИ НТШ В НАУЦІ” в суботу, 5-
го грудня 2015 р. о год. 1:00 поп. в Інституті св. 
Володимира, 620 Spadina Ave. Перша сесія: 150 ліття 
від дня народження Митрополита Андрея Шептицького: 
о. д-р Петро Ґаладза, "Шептицький і контроверсійні 
моменти його життя; Сильветка святого без гаґіографії": 
мґр. Любов Василів - Базюк, "Перші релігійні книжки в 
Західній Україні та їх велике значення для Українського 
Народу": мґр. Христя Стоділка - Цурковська, 
"Митрополит Шептицький – меценат української 
культури". Друга сесія: Загальна – за участю мґр. 
Мирослава Іваника, кан. пед. наук Олени Суваченко, 
мґр. Марини Кравець і д-р Богдана Небеся. 

 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  24 ХІ   5:00 поп.     бл. п. Юлію Великопольську 
                                                             (12р.) 
  24 ХІ   7:00 веч.     бл. п. Богдана Тихоліса   
                                                             (40д.) 
  25 ХІ   9:00 ранку  бл. п. Гестора Боровця (40д.) 
  28 ХІ   8:00 ранку  бл.Марію і Василя Федик 
  28 ХІ   9:00 ранку бл.п. о. Павла Джулинського, 
                               Стефанію і Богдана 
   1  ХІІ  8:00 ранку  бл.п. Василя Саламон 
   3  ХІІ  8:00 ранку  бл.п. Ґригорія Реплянського 
   5  ХІІ 10:00 ранку бл. п. Надію Антонишин (1р.) 
   5  ХІІ  5:00 поп.    бл. п. Йосифа Галку (1р.) 

             В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п.  Юлія Онишкевич 
 ( 91р.) .  Душу Покійної  поручаємо молитвам  
наших вірних.   

 
В’язничні капелани: Щоб змінити в’язня - 

потрібно дати йому любов 
 
Ув’язненні люди – це ті, які потребують уваги і 
належної допомоги. Їм необхідно нести Христову 
любов, адже вони так чекають цього. Ми повинні 
донести цю любов від суспільства до них, щоб ці 
люди усвідомили що є ті, які за них переживають і 
чекають. Для мене вони є ті, для яких потрібно 
служити і працювати, адже Христос йшов до всіх. 
Щоб змінити в’язня - потрібно дати йому любов, 
щоби він ніс в собі добро. 
Переконаний о. Тарас Мирка, референт  
 
 
 
 

 
пенітенціарного служіння у Львівській архиєпархії, 
що душпастирює у в'язниці три роки, 
розповідаючи у відеоблозі для Живого ТБ про  
особливості в’язничного служіння у Львівській 
архиєпархії УГКЦ. 
Священик уже три роки дбає про те, щоб кожної 
неділі ув’язнені люди могли бути присутніми на 
Літургії, приступали до сповіді, слухали 
катехизацію. А на Різдво та великі свята капелан 
дбає про свято для кожного ув’язненого, 
збираючи разом із волонтерами в парафіях різну 
допомогу. «Потрібно, щоб вони відчували, що 
люди про них також пам’ятають. А ще вони 
готуються до свят. Скажімо, на Різдво прибирали 
каплицю, прикрашали її, тобто вкладали свою 
працю», - розповідає він.  
За словами о. Омеляна Колодчака, який 
душпастирює десять років у виправній колонії 
№63Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, 
суть його служіння полягає в тому, щоб донести 
«дух до в’язнів, який був для них потоптаний». «Я 
це роблю не тільки з обов’язку священика, бо 
кожного разу я беру щось для себе. Я прагну 
зняти їх озлобленість на світ і в Тайнах Євхаристії 
та Покаяння дати їм інший стан», - пояснює він. 
За його словами,  коли відвідуєш в’язня зі 
співчуттям, то одночасно працюєш над собою. «Я 
приходжу до них ще й для того щоб чогось 
навчитися. Ми закриваємося на соціальні 
проблеми в’язня не знаючи чому він там опинився. 
А це виклик людяності», - пояснив він. 
Додамо, 10-12 листопада 2015 року в м. Києві та 
м. Обухові проводився щорічний з'їзд в’язничних 
капеланів УГКЦ під гаслом «Ми покликані до 
в’язнів, як до Христа». Семінар став нагодою 
для  втілення прагнень міждисциплінарного 
підходу до пенітенціарної науки, в основі якої є 
саме богословське розуміння людини, гріха і 
покути. 

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 

 

 


