
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 

 Голова ПМВ: У країнах Західної Європи, де 
УГКЦ не має церковних структур, ми 

відкрили 255 церковних спільнот 
 
Завдяки злагодженій співпраці між вірними, єрархами і 
священиками у країнах Західної Європи, у яких УГКЦ не має 
своїх власних церковних структур, вдалося відкрити 255 
церковних спільнот, якими опікуються 173 священики. Про 
це заявив Голова ПМВ Владика Йосиф (Мілян) під час 
виступу на Зустрічі єпископів Східних Католицьких Церков 
Європи, яка триває у португальському місті Фатіма.  

"Феномен міграції для сучасної Європи став великим 

викликом, у якому одні вбачають загрозу, другі – шанс. 

Коли поглянути на це явище у світлі віри, то і у ньому 

побачимо руку Божого Провидіння, яка мудро провадить 

людством. Світло віри каже нам бачити у кожній людині, яку 

посилає нам Господь, у першу чергу дитину Божу, яка є 

сотворена на Його образ і подобу. Переконаний, що тільки 

такий, так би мовити богословський підхід, може допомогти 

нам дуже у пошуку відповіді на питання про те, куди і в 

якому напрямку ми повинні рухатися у душпастирстві 

східних католицьких мігрантів у Європі", - зазначив Владика 

Йосиф. Він підкреслив, що Українська Греко-Католицька 

Церква працювала і надалі продовжує працювати (стор. 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. О. Качур 
11:30 - Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  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. 9, 6-11. 
 Єв.  Лк. 5, 1-11. 
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 Молитовна Група буде зустрічатися щосереди  
о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде  в 
середу 2 листопада зогляду на це, що в 
наступному тижні відбуваються реколекції для 
священиків. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) буде зустрічатися щовівтірка  
о год. 1:00 поп. Наступна зустріч буде у 
вівторок  1 листопада. Заохочуємо 
приєднатися до групи і приємно провести час! 

 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 побажане.  
 
 KYK, відділ Торонто і Українсько-

Канадський Ветеранський Фонд влаштовують 
Поминальний День Воїна в неділю 6 листопада 
 о год. 2:00 поп. в Українсько-Канадському 
Меморіяльному Парку (Scarlett & Eglinton). 

 
 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  647-239-7830 
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 святомиколаївської церкви при 
4 Bellwoods Ave. , а також кожного понеділка та 
четверга  в Інституті св. Володимира,  
620 Spadina Ave. Заняття відбуватимуться   
26 жовтня, та 2, 9. ,16 листопада. 
Все залежно від кількости реєстрантів. 
 
 Звуки України:  

Широковідомий у світі камерний хор «Київ» 
проведе концерт в Торонто 30 жовтня, 2016  
o  год. 3:00 поп.,  , в Koerner Hall –The Royal 
Conseervatory за адресою 273 Bloor St. W. Квитки 
можна придбати в Koerner Hall Box Office, 416-408-
0208 або www.rcmusic.ca або онлайн на сайті 
www.ticketweb.com; можна також замовити квитки у 
компанії Platinum Concerts International, 
зателефонувавши за безкоштовним номером 1-844-
466-2557 а в Торонті 416-766-2557.   Для отримання 
інформації щодо концертів звертайтеся на сайт 
www.platinumconcerts.com. Це рідкісна нагода почути 
один з найкращих у світі хорів. 

 
 
                Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

 
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам.  
Нехай  Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Ігор Томків                                                $150.00 
Ірена Надія Кудла                                     $100.00 
Павло Чумак                                             $500.00 
 
 
        
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

28 X    6:00 поп.     бл.п. Богданну і Івана  
                                                   Стефанюк 
 3  ХІ  10:00 ранку  бл. п. Любу, Романа, 
                                       Володимира Козак 
5   ХІ  10:00 ранку  бл. п. Наталію Медвідську 
                                                             (12р.) 
5   ХІ   5:00 поп.     бл. п. Меланію Мазуренко 
                                                                (1р.) 
         В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлися у Бозі бл. p. Tереса Стадник (77р.) і 

Марія Максимів (94р.).  Душі Покійних поручаємо 

молитвам наших вірних. 

 

ЗБІРКА УКУ – 6го листопада! 
В неділю, 6го листопада по кожній Св. Літургії, 
члени БУКК при святомиколаївській парохії, в 
притворі церкви будуть приймати пожертви на 
підтримку  Українського Католицького 
Університету.Повідомляємо, що наша збірка на 
підтримку УКУ у Львові за минулих шість років 
становила понад $19,600. Надіємося надалі на Вашу 
підтримку єдиного та унікального католицького 
університету в східній Европі.Посвідки на 
звільнення від податків видаватимуться від УКУ в 
кінці року. БУДЬТЕ ЩЕДРІ! 
 
 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! Весь 
прихід призначений на наступну медичну 
місію, яку очолює д-р Олег Антонишин. 

tel:416-239-2495
tel:416-239-2495
http://www.studiorezonans.ca/
http://www.rcmusic.ca/
http://www.ticketweb.com/
http://www.platinumconcerts.com/


над тим, щоб душпастирську опіку мали всі вірні у 
країнах їхнього перебування. Для того, щоб 
належно координувати процеси душпастирства, 
відзначив єпископ, у 2007 році офіційно було 
створено Пасторально-Міграційний відділ, "який 
очолюю довіреною мені місією Глави УГКЦ". 

Діяльність цього відділу, зауважив Голова ПМВ, 
спрямована передусім на налагодження 
душпастирства у тих країнах, де УГКЦ немає своїх 
власних церковних структур. "Завдяки 
злагодженій співпраці між вірними, єрархами і 
священиками у країнах Західної Європи, у яких 
УГКЦ немає своїх власних церковних структур, 
вдалося відкрити 255 церковних спільнот, якими 
опікуються 173 священики. Це лишень 
поверхнева статистика, але є тенденція щодо 
зростання чисельності спільнот", - наголосив 
Владика Йосиф.Єпископ зазначив, що українські 
мігранти, які зароджують нову українську 
діаспору в Європі, щораз більше усвідомлюють 
потребу щодо розвитку своєї церковної 
ідентичності через активну участь у Святих 
Тайнах своєї Церкви."Здається, прийшов той час, 
"час кайрос", коли ми маємо всі шанси у Європі у 
повноті пізнати красу Католицької Церкви, у її 
різноманітних обрядах і літургійних традиціях. Від 
нас вимагається лише створити умови для того, 
щоб вони належним чином розвивалися та 
служили духовній і культурній спадщині того 
народу, де вони знайшли свій захист", - 
підкреслив Голова ПМВ. 

ВЛАДИКА ЙОСИФ МІЛЯН НА ЗУСТРІЧІ 
ЄПИСКОПІВ СХІДНИХ КАТОЛИЦЬКИХ 
ЦЕРКОВ: МОЛИТВА ДО ГОСПОДА ПРО 
МИР І МИЛОСЕРДЯ - НАЙПОТУЖНІША 

ЗБРОЯ 
 
У той час, коли порушуються всі основні принципи 
міжнародного права, а світом намагається 
запанувати страх і невпевненість у завтрашньому 
дні, саме молитва до Господа про мир і милосердя 
є найпотужнішою зброєю, яку ми можемо 
запропонувати світові. Про це заявив Голова ПМВ 
Владика Йосиф Мілян під час виступу на Зустрічі  

 

єпископів Східних Католицьких Церков Європи, 
яка триває у португальському місті 
Фатіма. "Сьогодні ми зібралися у місці і часі, які 
символічно та безпосередньо пов’язані з моїм 
українським народом. Ми наближаємося до 100-
ліття фатімських об`явлень Пресвятої Богородиці, 
які святкуватимемо наступного року. Саме 100 
років тому Вона – Мати Церкви – через трьох 
малих діточок закликала весь світ до щирої 
молитви на вервиці та покаяння. В особливий 
спосіб вона закликала молитися за навернення 
Росії", - відзначив Владика Йосиф. 

Єпископ зауважив, що для багатьох наших людей 
- як в Україні, так і поза її межами, - цей заклик 
Матері Божої залишався незрозумілим до 
недавнього часу. "Однак, події на Майдані у Києві, 
неоголошена війна Україні з російським 
агресором, яка вже триває понад два роки, війна 
у Сирії та активна участь у ній північного сусіда 
України, вказує нам ще більше на велику потребу 
молитви, особливо за навернення Росії. У той час, 
коли порушуються всі головні принципи 
міжнародного права, а світом намагається 
запанувати страх і невпевненість у завтрашньому 
дні саме молитва до Господа про мир і милосердя 
є найпотужнішою зброєю, яку ми можемо 
запропонувати світові", - наголосив Голова ПМВ. 

Він зазначив, що українські мігранти з усіх країн 
Західної Європи, а також з вірні з України прибули 
сьогодні до Фатіми на паломництво, щоб 
випросити у Матері Божої ласки миру для цілого 
світу. 

Джерело:  
pmv.ugcc.org.ua 
 
УГКЦ 
Йосиф Мілян 
Португалія 

 

 

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 – 416-458-0978 

                  

http://pmv.ugcc.org.ua/
http://catholicnews.org.ua/allnews/ugkc
http://catholicnews.org.ua/tags/vladika-yosif-milyan
http://catholicnews.org.ua/search/node?name_list=PT
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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 

 

 


