
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 у Торонто: 
«Дoтoркаючись до ран пoранених вoïнiв, ми 

дотoркаємoся до ран Христа» 
 
У рамках душпастирськoгo вiзиту до Тoрoнтoнськoï 
єпархiï 30 вересня 2016 рoку Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженнiший 
Святoслав вiдвiдав парафiю Пресвятoï Євхаристiï в 
Тoрoнтo. 
Під час Архиєрейської Літургії з Блаженнішим Святославом 
співслужив владика Стефан (Хмiляр), Єпискoп Тoрoнтo i 
Схiднoï Канади, o. Бoгдан Бiлiнський, єпархiальний вiкарiй, 
o. Вoлoдимир Кривoглавий, парoх парафiï Пресвятoï 
Євхаристiï, o. Іван Татарин, o. Петрo Двiрник, o. Іван Палiса, 
o. Тoма Гривна та o. Іван Гoбела.Візит Предстоятеля до 
парафії відбувся у п’ятницю, робочий день. У зв’язку з цим у 
свoєму душпастирськoму слові до вiрних архиєрей 
відзначив, що його вразило, що люди пожертвували своєю 
роботою та іншими обов'язками і прийшли до храму. «Дякую 
вам усiм, щo залишили всi вашi прoблеми, усю житейську 
печаль, i прийшли дo цьoгo храму, щoб прoславляти 
Гoспoда», - відзначив Блаженніший Святослав.За його 
словами, у п’ятницю ми звертаємo нашi oчi дo рoзп'ятoгo 
Христа. «Святий Іван Бoгoслoв oписує в Євангелiï гoдину 
прoславлення Сина Бoжoгo… це дивне таïнствo, мoмент 
упoкoрення i рoзп'яття Сина Бoжoгo i Йoгo прoславу як 
Царя. Украïна сьoгoднi розп’ята. Молоді хлопці віддають свoє 
життя за Батькiвщину i ми мoжемo бачити в ïхнiх oбличчях  
                                                                 (ст.3) 
 

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 – о. О. Лящук 
 9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 - Св. Літургія – о. О. Качур 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 
 Молитовний День -  19 жовтня 
Клюб Духовних  Дискусій – 18 жовтня 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. 2Koр.. 6, 1-10. 
 Єв.  Мт. 25, 14-30.. 
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 Молитовна Група буде зустрічатися щосереди  о 
год. 6:00 вечора. Перша зустріч буде  в середу 19 
жовтня. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній Клюб 
сеньорів) буде зустрічатися щовівтірка  
о год. 1:00 поп. Перша  зустріч після вакаційної 
перерви буде у вівторок  18 жовтня. Заохочуємо 
приєднатися до групи і приємно провести час! 

 ПІД ТВОЮ МИЛІСТЬ – 8-ми денний духовно-
реколекційний цикл в українській мові "Марія – 
Втілення Милосердя" відбудеться в  парафії св. 
Димитрія (135 La Rose Avenue, Toronto)  від 9 до 17 
жовтня 2016 р. (за винятком суботи 15 жовтня). 
Реколеції голосить: о. Йосафат Бойко, 
Згромадження Воплоченого Слова, настоятель 
церкви свв. Кирила і Методія в Крихівцях- 
Івано-Франківську, Україна. Запрошуємо всіх до 
участи!! 
 
 Holy Name of Mary College School, 

католицька школа для дівчат, запрошує на ДЕНЬ 
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ в суботу 22 жовтня від 10:00р.  
до 2:00 поп. при 2241 Mississauga Rd., Mississauga. За 
інформаціями просимо дзвонити на чис. тел.  
905-891-2082.  
 
 Безплатний курс вивчення англійської мови 
(ESL class ) при Катедрі св. Йосафата проходитиме в 
церковній залі, по середах, від год. 7:00 - 9:00 в. 
Курс починається 2 листопада.  Просимо всіх 
бажаючих приходити на вказані години. Офіційної 
реєстрації не вимагається, але прохання повідомити 
про Ваше бажання відвідувати цей курс парафіяльну 
канцелярію за чис. тел.  416-535-9192.  
 
 З нагоди завершення першої фази Кампанії 
Розвитку Українського Католицького Університету, 
Українськa Католицька Освітня Фундація 
організує благодійний збірковий бaнкет. Запрошуємо 
громаду Торонто і околиць в неділю 
 6 листопада 2016 року до бенкетної залі Fairmont 
Royal York за адресою 100 Front St W, Toronto, 
коктель о год. 5:00 поп. , вечеря о год. 6:00в. 
Додаткові інформації за телефоном 416-239-2495  
 

 
  

 Студія «РЕЗОНАНС» запрошує тих, хто любить 
співати, шанує українські звичаї на новий 
навчальний рік. Студія «Резонанс» бере активну 
участь в українських фестивалях, проводить 
театралізований вертеп та фестивалі колядок і 
гаївок.За додатковою інформацією просимо дзвонити 
на чис. тел. 647-317-4747 або  
647-239-78307830   www.StudioRezonans.ca. 

 
 Майстерня вишивки сестер Мирослави 

Бойків та Олександри Андрусяк  запрошує усіх 
бажаючих на лекції та майстер-класи по 
відродженні забутих технік шитви та технології 
виготовлення народної сорочки. Лекції 
відбуватимуться щосереди о год. 7:00в. в 
приміщенні Свято-Миколаївської церкви при 
4 Bellwoods Ave. , а також кожного понеділка та 
четверга  в Інституті св. Володимира,  
620 Spadina Ave. 
 В програмі курсу: 

 1.Основні шви  2.Маскувальні та відокремлювальні 
шви  3. Мережки. 4.Оздоблення країв виробу . 5. 
Китиці та бомбуляси до вишиття. 

Просимо бажаючих  зарестреюватися за 
чис. тел. 647-709-1078 або на імейл 
myrosia_boykiv@ukr.net. Заняття відбудуться 
12, 19, 26 жовтня, та 2, 9. ,16 листопада. 
Все залежно від кількости реєстрантів. 

 
                          МНОГАЯ  ЛІТА  ! 
Нововінчаним Ярославові Ковальчикові і Тамарі 
Міщені ,    бажаємо мирного подружнього життя на   
Многії  і Благії Літа! 
       
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

 
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам.  
Нехай  Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Іванна Кушпета                                         $125.00 
Ірина Павич                                              $300.00 
Mирон Цибульський і Марія Гоголь            $200.00 
Марія Тарнавська                                      $250.00 
Aндрій Лебедь                                           $300.00 
Maрія Небесьо                                           $300.00 
  (в пам’ять Стефи і Володимира Березовських) 
о. д-р. Андрій Чировський                         $200.00                                               
 
        ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

15 X  10:00 ранку   бл. п. Галину Копач (40д.) 
15 Х   5:00 поп.      бл. п. Богдана Тихоліса (1р.) 
20 Х  10:00 ранку   бл. п. Богданку та Івана Яців  
21 Х  10:00 ранку   бл. п. Олега Матвіїшина (20р.)                                                                   
22 Х    9:00 ранку   бл. п. Kenneth Hladun 
22 Х   10:00 ранку  бл. п. Григорія Свергуна (4р.)     
22 X    5:00 поп.     бл.п. Богдана Пендзея (10р.) 
       
         В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  

Упокоївся у Бозі бл. п. Дмитро Непотюк (92р.). 

Душу Покійного  поручаємо молитвам наших вірних. 

Повідомляємо, що з днем 11-го вересня 
закінчили літній (вакаційний) час. 
Божественні Літургії в неділі  служать    
о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку і 6:00 веч. 
Вечірні в суботу  служать о год. 6:00 веч. 
 

 Членкині ЛУКЖК запрошують охочих пань 
допомогти ліпити вареники, в суботу, 29 жовтня 
о год 10:00 ранку, в церковній залі. 
 
У неділю, 30 жовтня після кожної Святої Літургії 
в церковній залі буде продаж гарячих обідів: 
борщ, вареники, ковбаски, печиво тощо. 
Запрошуємо закупити обід для себе і родини. 
Просимо усіх підтримату діяльність ЛУКЖК! 

tel:416-239-2495
tel:416-239-2495
http://www.studiorezonans.ca/
mailto:myrosia_boykiv@ukr.net


рoзп'ятoгo Христа», - просить замислитися Отець і 
Глава УГКЦ.«Дoтoркаючись до ран пoранених 
вoïнiв, ми дотoркаємoся до ран Христа. Цей 
найтяжчий час для Украïни є такoж мoментoм ïï 
нарoдження i нoвoï слави. Це вoскресiння Украïни. 
Сьoгoднi в Украïнi ми пoтребуємo Христа i 
вoскреслий Гoспoдь є з нами», - сказав 
Предстоятель.                Департамент інформації УГКЦ 

 
Блаженніший Святослав узяв участь у 
святкуванні століття громади УГКЦ в 

районі Ватерлу в Канаді 
   
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав відвідав 29 
вересня з пастирським візитом 
Преображенську парафію, де святкували 
100-ліття української громади УГКЦ в районі 
Ватерлу та 90-ту річницю храму в місті 
Кіченер, Онтаріо (Торонтонська єпархія). 
 

Як повідомив парох Преображенської парафії o. 
Мирослав Татарин, на Архиєрейській Літургії було 
духовенство Кіченер-Віндзорського деканату. 
Священик розповів, що Главу Церкви прийшла 
привітати чисельна українська громада, 
незважаючи на  негоду  і те, що це був робочий 
день.Під час проповіді до вірних на основі 
євангельського читання про Христове помноження 
хлібів Блаженніший Святослав провів паралель із 
виявом Божої ласки, котра мале перетворює на 
велике… подібно до жменьки бідних емігрантів, 
яка зібралися в 1916 році, щоб створити парафію, 
і вже через десять років спорудила свій храм. Із 
тих скромних початків Господь зробив велике діло 
і та парафія з храмом досі розквітає. 
Після Літургії українська громада і духовенство 
мали спільну трапезу за участю представників 
римо-католицької дієцезії та мерів міст Кіченер і 
Ватерлу.                       Департамент інформації УГКЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усе живе, вся природа очікує на цілісне 
навернення людини до Бога 

    
 
3 та 4 жовтня відбулися перші екологічні 
місії задля порятунку створіння на теренах 
Луцького екзархату. У цей час референт 
Бюро з питань екології УГКЦ о. Володимир 
Лещишин побував у м. Дубно та м. Луцьк. У 
Дубно референт відвідав Дубенський 
медичний коледж та парафію Вознесіння 
Господнього УГКЦ, а у Луцьку – 
Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки та 
парафіяльну спільноту монастиря Святого 
Василія Великого отців василіан. 
У навчальних закладах референт провів лекції, під 
час яких учасники пригадали про глобальні 
екологічні проблеми сьогодення і застановилися 
над причинами їх виникнення. За допомогою фото 
та відео презентації студенти мали змогу наочно 
побачити наслідки безвідповідальної діяльності 
людини, які вже сьогодні є загрозою для 
життя і здоров’я самої ж людини, а також 
ознайомились із екологічним вченням Католицької 
Церкви та діяльністю екологічного Бюро УГКЦ. 
Другим етапом місії була зустріч із парафіяльними 
спільнотами. Після Святої Літургії отець виголосив 
духовну науку, в якій пригадав вірним про наше 
християнське екологічне покликання – бути 
добрими управителями Богом створеного світу. 
«Все живе, вся природа очікує на цілісне 
навернення людини до Бога. Саме через нас, 
через наші гріхи вона терпить і, за словами 
апостола Павла, очікує визволення», - підкреслив 
проповідник. На завершення зустрічі молились 
молебень до Бога Творця, дякуючи за Його щедрі 
дари і, перепрошуючи за шкоду, завдану природі. 
Всі учасники заходів отримали від Екобюро 
тематичні пам’ятки, а парафіяльні храми – 
світлодіодні прожектори. Нехай ці маленькі 
подарунки допоможуть їм пам’ятати про 
покликання кожної людини – бути охоронцем 
Божого створіння. 

Інформаційна служба Бюро УГКЦ з питань екології 
 

 
 
 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                         
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

                  
       

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL2Vjb2J1cm91Z2NjLm9yZy51YS9la29sb2hpY2huaS1ub3Z5bnkvMjYyNS12c2UtemhpdmUtdnNqYS1wcmlyb2RhLW9jaGlrdWUtbmEtdHNpbGlzbmUtbmF2ZXJuZW5uamEtbGp1ZGluaS1kby1ib2dh
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca  

   

                               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 

 

 


