
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 

 Українське військо є сьогодні нашим людським 
покровом», – Глава УГКЦ на свято Покрови 

 
Вітаю усіх вас зі святом. Прошу вас, не чуйтеся 
покинутими і в постійній небезпеці. Тому що свято 
Покрова – це свято такого виду безпеки, яке можна 
втратити лише через зневіру. Хто вірить в Покров 
Пречистої Діви Марії, того вона ніколи не залишить. 
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав у храмі 
Покрови Пресвятої Богородиці у Вінниці під час 
проповіді до вірних. 
Перед Архиєрейською Літургією у Вінниці, Глава Церкви 
урочисто освятив пам’ятну дошку на будинку, де під час 
національно-визвольних змагань УНР з 1919-1921 роки був 
генеральний штаб Українського війська під назвою 
«Начальна команда Української Галицької армії». 
«Гадаю, це абсолютно невипадково, що саме на свято 
Покрова ми святкуємо свято Українського воїнства. Ще з 
козацьких часів ми знаємо, що на Січі стояла церква 
Покрова Пречистої Діви Марії. Бо козаки знали, що вони 
воюють, але перемогу дає Бог. Вони знали, перебуваючи 
часто на межі життя і смерті, що захист, який вони 
потребують, у людей не випросиш. Вони прибігали під 
Покров Пречистої Діви Марії», – сказав у проповіді 
Блаженніший Святослав. Архієрей зауважив, що всім нам 
сьогодні треба привітати наших мужчин зі святом захисника 
Вітчизни. І для цього навчитися в Богородиці молитви 
заступництва за наше Українське військо, яке  (стор. 2) 
 
 

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. Р. Лобай 
 9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
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, 16-7, 1 
 Єв.  Мт. 15, 21-28. 
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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! 

 УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ОБРАЗОТВОРЧИХ 
МИСТЦІВ КАНАДИ ТА КАНАДСЬКО – УКРАЇНСЬКА 
МИСТЕЦЬКА ФУНДАЦІЯ ласкаво запрошують на 
ЮВІЛЕЙНУ ВИСТАВКУ  присвячену 60-літтю УСОМ. 
Відкриття в неділю,16 жовтня 2016р., о год. 3:00 поп. 
в приміщенні ҐАЛЕРІЇ КУМФ, 145 EVANS AVE.,  
SUITE 101. 

 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 побажане.  
 
 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 відбудуться 19, 26 
жовтня, та 2, 9. ,16 листопада. 
Все залежно від кількости реєстрантів. 
 
 Звуки України:  

Широковідомий у світі камерний хор «Київ» 
проведе концерт в Торонто o  год. 3:00, 30 жовтня, 
2016, 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-
4667-2557 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! 
Богдан Костів                                         $200.00 
Ігор і Олена Лиско                                 $100.00 
Люба Пендзей                                        $300.00 
                  (в пам’ять мужа Богдана) 
Марія Небесьо                                        $300.00 
  (в пам’ять Стефи і Володимира Березовських)  
Ігор і Ярослава Підлісні                          $250.00 
                 (в пам’ять Емілії -15р.) 
 
 
        
      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

20 Х  10:00 ранку   бл. п. Богданa та Іванку 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.) 
       
 

ЗБІРКА УКУ – 6го листопада! 
В неділю, 6го листопада по кожній Св. Літургії, 
члени БУКК при святомиколаївської 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 з 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! 

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


яке «сьогодні є нашим людським покровом».  
«Вони потребують Покрову небесного, аби 
захистити нас тими засобами, які в їхні руки 
вкладає Україна і наш Господь Бог», – сказав 
Блаженніший Святослав. 
Глава УГКЦ пригадав, як у квітні 2014 року в усій 
Українській Греко-Католицькій Церкві відновили 
посвяту українського народу під Покров Пречистої 
Діви Марії. І Україна вистояла в дуже складний 
для неї момент. 
«Нехай Пречиста Діва Марія буде нашим 
Покровом, нашою певністю на майбутнє, нашою 
заступницею сьогодні, учителькою молитви, 
зокрема молитви заступництва. І ми кажемо 
сьогодні, Пресвята Богородице, спаси нас!», – 
побажав духовний лідер греко-католиків. 
                                      Департамент інформації УГКЦ 
 
Глава УГКЦ у Вінниці на Покрову: «Свято 

Покрови – це святкування того, що 
відбувається сьогодні» 

 
Усі богородичні свята є святкуванням певної події 
із земного життя Пречистої Діви Марії. Свято 
Покрови має цілком інший характер, бо є 
святкуванням того, що відбувається сьогодні, 
зараз. Це не свято, яке закрите лише в минулому, 
а яке нам відкриває те, що відбувається сьогодні, 
але не на землі, а на небесах. 
Звернувся Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав під час проповіді на Архиєрейській 
Божественній Літургії до вірних храму Покрови 
Пресвятої Богородиці, що у Вінниці, 14 жовтня. 
«Сьогодні Христова Церква святкує одне із 
величних, глибоких та люблених в народі свят – 
Покрови Пресвятої Богородиці. Воно є особливе 
не лише тому, що у Вінниці ви живете під 
покровом Пречистої Діви Марії, не лише тому, що 
воно започатковане в історії нашого народу ще в 
часи київського християнства, а тому, що 
відрізняється і за своїм характером, і за змістом 
від усіх інших свят, встановлених на честь Діви 
Марії», – пояснив Предстоятель УГКЦ. 
За словами проповідника, свято Покрови 
пов’язане з історичною подією, факт якої доводять 
навіть сучасні критичні історики. Близько VIII 
століття на Константинополь напали з півночі 
варяги. Правдоподібно, вони прийшли з наших 
земель, спустившись по древньому Дніпру, по 
дорозі знаній історикам, як дорога «із варяг у 
греки». Вони застали зненацька цю славну 
столицю Візантійської імперії. У той час імператор 
з військом був поза столицею, бо повинен був  
відповідати на збройний напад арабів, які 
підходили з півдня. Місто було безборонне, без 
війська. Флот варяг, який підійшов до 
Константинополя, був смертельною небезпекою  
 
 
 

для людей. І тоді Патріарх зрозумів, що від людей 
помочі чекати годі. Він тоді закликає всіх людей 
на молитву, щоби просити Бога захисту для 
їхнього міста. І саме під час такого тривожного 
надзвичайно сильного моління Пречиста Діва 
Марія прийшла до храму, як одна із молільників. 
Більше того, вона вознеслася над престолом і її 
бачили не тільки преподобний Андрій, але й інші. 
Більше того, вона розпростирає перед людьми 
омофор, який є частиною одягу єпископа і є 
важливим символом захисту, порятунку. Бо, як 
сказав проповідник, в єпископському літургійному 
одязі омофор символізує загублену вівцю, яку 
Добрий пастир знаходить, бере на плечі і несе до 
своєї отари. 
«Можливо, люди не чули й не знали про що в 
молитві просить свого Єдинородного Сина Марія 
та вони бачили цей омофор і зрозуміли все. Марія 
виступила знаком й запевненням безпеки, 
символом, певністю охорони і того міста, і того 
люду. Вона не просто почула молитви людей, а 
стала однією з них», – додав Блаженніший 
Святослав. Зв'язок між матір’ю і сином – глибокий 
і такий сильний, що в такий інтимний спосіб 
Богородиця хотіла захистити тих людей, які 
благали у Господа порятунку. І варяги відступили. 
«Патріарші записки твердять, що люди це 
прийняли, як справжнє історичне чудо. Цікаво, це 
свято велично святкується саме на тих землях, 
звідки на Константинополь йшла небезпека», – 
зауважив проповідник. На його думку, Свято 
Покрови – це свято безпеки, захисту, 
материнського заступництва за нас Пречистої Діви 
Марії: «Ми теж сьогодні, коли стоїмо на молитві, 
то заносимо до неї і Господа багато наших потреб 
і прохань. Що означає молитися? Це означає 
спілкуватися з Богом, аби принести до Нього усе 
своє життя, відкрити Йому найглибші закутки 
свого серця. Але сьогодні є свято особливого виду 
молитви. Відомо, що є різні види молитви: 
молитва прохання, молитва прослави, молитва 
покаянна. Та сьогодні є свято особливої молитви і, 
напевно, Богородиця хоче, аби ми навчилися так 
молитися, як вона. Свято Покрови – це свято 
молитви заступництва. Коли хтось молиться такою 
молитвою, то він справді молиться так, як мама за 
своїх дітей. Бо не просить нічого для себе, а для 
своїх найдорожчих, найрідніших». «Молитва 
заступництва – це молитва посередництва, коли 
ми стоїмо перед Господом не як окремий індивід, 
який тільки для себе щось просить. Це молитва за 
потреби інших людей, які, можливо, не вміють 
молитися або не знають того Бога, до якого можна 
прийти з потребами, за тих, які є у великій 
небезпеці, перебуваючи на межі життя і смерті. 
Тому сьогодні у це свято навчімося в Богородиці 
молитви заступництва за найбільш потребуючих, 
вбогих, покинутих», – сказав Блаженніший 
Святослав……………..      Департамент УГКЦ 
 

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 



 
Я  
 

 

 

 

  
 

 
 

  
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 

 

 


