
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 

Папа до Патріарха: «Через молитву і очищення 
сердець прямуймо до євхаристійного 

сопричастя» 
 

  «Світ сьогодні дуже потребує примирення, 
зокрема, у світлі великого кровопролиття 
внаслідок нещодавніх терактів», – написав Папа 
Франциск у посланні до Константинопольського 
Патріарха Вартоломея І з нагоди празника 
святого апостола Андрія. 
   Святіший Отець висловив побажання «супроводити 
жертви терактів нашими молитвами та оновити наше 
заанґажування у справу тривалого миру, підтримуючи 
діалог між релігійними віруваннями», адже «байдужість 
та взаємне ігнорування приносять лише зневіру і, на 
жаль, також конфлікти». 
   За словами Єпископа Рима, зверненими до співбрата 
патріарха, для «поступу на нашому шляху до повного 
сопричастя» слід черпати натхнення «із жесту 
примирення» Папи Павла VI та Патріарха Атенагораса, 
які 50 років тому, 7 грудня 1965 року, підписали 
спільну декларацію про відкликання екскомунік 1054 
року. 
  І хоч, як зауважує Святіший Отець, відтоді ще не 
були подолані всі розбіжності між Церквами, 
«відновивши в дусі взаємної довіри, пошани та 
милосердя стосунки любові й братерства, не 
залишилося перешкод для євхаристійного 
сопричастя», до якого слід прямувати «через молитву, 
очищення сердець, діалог та ствердження істини» 
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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 
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних  Дискусій 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Еф. 6 10 – 17.  
 Єв. Лк. 13, 10 – 17. 
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 Майстерня дідухів з Ярославою Івасиків 
відбудеться в суботу  у при-церковнім будинку 
нашої парохії 19-го грудня 10 ранку-2 по обіді. 
Кошт $45 (включає обід і всі матеряли). 
Зареєструватись через електронну почту 
kosa.kolektiv@gmail.com або дзвонити Божені 
тел.: 647 864 5641. 
 
 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). 

 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. 

 Табір під час різдвяних вакацій "Час див" 
відбудеться 21-31 грудня для учнів Jk- grade 6 в 
Пластовій 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 організований у співпраці з Ліґою Українців 
Канади, Ліґою Українок Канади, Українським 
культурним центром та Фундацією Будучність. Дохід 
призначений на благодійні проєкти «Ангели Хоронителі 
України» та Приятелі Збройних Сил України. 

 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. 
 

ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 

Нехай   Предобрий Господь   благословить   
і винагородить! 

 

Марія Світа               150.00 
Данута Ворхоль           100.00 
Ірина Павич                                300.00 
Стефанія Кісик-Драбик        200.00 
з нагоди 4-ї річ. блаж.пам’яті Марії Млодзіневської 
Анонімно                100.00
         

      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ             
08 ХІІ 9:00 ранку     бл. п. Стефана Кудлака (22р.) 
08 ХІІ 10:00 ранку   бл. п. Михайла і Марію Грабовських 
12 ХІІ 9:00 ранку     бл. п. Володимира Сливку 
15 ХІІ 9:00 ранку     бл. п. Олега Матвіїшина (19р.) 
17 ХІІ  5:00 веч.       бл. п. Марію і Петра Стефанюк 
18 ХІІ  5:00 веч.       бл. п. Ореста Ґалана (40д.) 

 

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! 

 

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


ПОСТАНОВИ 
Шістдесят дев’ятої сесії Синоду Єпископів 

Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ, 

24-25 листопада 2015 року Божого, Львів-
Брюховичі 

  
1. Задля активізації боротьби з гріхом 

корупції: 
А. Ініціювати створення 

загальноцерковного руху протидії гріхові 
корупції. 

Б. Висловити підтримку всім 
громадським організаціям та ініціативам, які 
борються із суспільною хворобою корупції. 

В. Доручити комісії «Справедливість і 
мир» Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ сформувати робочу 
групу з цієї проблематики та опрацювати 
програму душпастирства у сфері протидії 
корупції й подати її на затвердження 
наступній сесії Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства 
УГКЦ. 

Г. Долучити молитву за зцілення від 
гріха корупції до молитов у щомісячний 
день молитви за зцілення узалежнених та 
їхніх рідних. 

Ґ. Прийняти в першому читанні з 
внесеними поправками та доповненнями 
Пастирський лист Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства 
щодо гріха корупції. 

2. Рекомендувати єпархіальним єпископам 
призначити у своїх єпархіях та екзархатах 
духівників, відповідальних за спільноти 
«Вівтарна дружина» та «Марійська 
дружина», їх координацію, програми 
формації та з’їзди. 

3. Доручити Комісії у справах мирян Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства 
УГКЦ: 

А. Сприяти організації та 
проведенню формаційних зустрічей для 
членів нових парафіяльних рад, голів 
мирянських спільнот, а також паламарів, 
дяків, скарбників, старших братів чи 
сестриць. 

Б. Сприяти формуванню в кожній 
єпархії та екзархаті команди фахівців для 
подальшого впровадження і розвитку 
постійної формації мирян. 

4. Доручити єпархіальним комісіям у справах 
мирян: 

 
 
 
 
 
 

А. Подбати про належний духовний 
провід професійних груп, розвиваючи 
традицію професійних прощ. 

Б. Разом із паломницькими центрами 
УГКЦ координувати та поширювати 
професійні прощі. 

5. Доручити єпархіальним єпископам 
призначити у своїх єпархіях та екзархатах 
відповідального священика - синкела у 
справах церковних співців. 

6. Рекомендувати до вжитку такий текст 
окремого прохання для виголошення на 
кожній Божественній Літургії в сугубій 
єктенії: 

Ще молимось, щоб Господь Бог 
зіслав Святого свого Духа на весь 
український народ і дав йому ласку 
витривалості у вірі, надії й любові серед 
теперішніх важких випробувань; дарував 
йому мир та визволив від усяких ворогів, 
щоб він міг у справедливості і правді 
прославляти доброго й милосердного 
Бога, - Господи, вислухай і помилуй. 

Ще молимось за Божу опіку над 
усіма воїнами, які виконують свій обов’язок 
захисту Вітчизни,  щоб Господь Бог 
зміцнював їхні відвагу й мужність та 
охороняв від ворогів, видимих і 
невидимих, -Господи, вислухай і помилуй. 

Ще молимось за тих, які 
постраждали внаслідок бойових дій: за 
поранених, переселенців; тих, які втратили 
рідних, помешкання, майно; за всіх тих, які 
перебувають у зоні конфлікту, щоб Господь 
Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від 
усякого лиха та обдарував своєю 
благодаттю, - Господи, вислухай і 
милостиво помилуй.  

7. Сімдесяту сесію Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства 
Української Греко-Католицької Церкви 
провести в лютому 2016 року Божого. 

  
Ці  постанови набирають 

чинності 14 грудня 2015 року Божого 
  
  
Голова Синоду Єпископів 

Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства 
Української Греко-Католицької Церкви 

+ Святослав 
 
 
 
 
 

 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 

 

 



ПАРОХІЯЛЬНА РАДА ЦЕРКВИ СВ. ОТЦЯ МИКОЛАЯ 2015р. 
 
На Загальних Зборах  29-го березня 2015р. вибрано нову раду.   30-го листопада 
2015р.  затверджено раду у складі: 
 
Голова:     о. Роман Лобай, парох 
Предсідник:     Василь Жила 
Заступник предсідника:  Соня Соломон  
Скарбник:    Марко Михалков 
Секретар:    Мирося Щепанська  
 
Контрольна Комісія: Віра Гомонко, Роман Грицишин, Петро Штурин  
 
Фінансовий Комітет, голова: Марко Михалков 
Господарський комітет, голова: Володимир Оленич 
 
Члени:Михайло Цибульський, Ірина Осадчук, Богдан Колос, Світляна Медвідська, Надія 
Борис, Квітка Кондрацька, Зірка Кудла-Винницька, Роман Кулик, Роман Колос, Таня 
Когут, Петро Вовк, Володимир Вальницький, Анна Покрищак 
 
 
 
РЕМОНТИ 
Тому що церковний будинок має понад 100 років, ми передбачуємо, що час до часу будуть 
появлятися несподівані направи.  Звертаємося до наших парохіян і прихожан з просьбою 
зложити пожертви на ці направи.  Дякуємо за Ваше зрозуміння.  Усі пожертви будуть 
подані в чергових церковних вісниках.  На Загальних Зборах на початку місяця квітня, 
2016р. буде подано повний звіт направ і фінансовий звіт за 2015-ий рік. 
 
Список направ і кошти: 

• грунтовна перевірка опалення в церковному будинку, включає всі ремонти і 
відновлювальні роботи потрібні довести до кодексу: $10,710.08 

• вставлення нової огрівальної системи у парохіяльному 
будинку:  разом $104,242.50,  включає 

o відчищення асбестос  $12,550.00 
o заміна і вставлення системи   $79,700 + $11,992.50 (податок) 

• направа даху церковного будинку  $7,100 
• ремонт комина з кухні, ринви і направа західньої стіни церковного 

будинку  приблизно $50,000 
• гідроізоляція ("waterproofing")  і направа фундаменту церковного будинку, куток на 

північному сході, на Bellwoods Ave.  приблизно $20,000 

 
Дякуємо! 
 


