
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Пресв. 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 

«Ми не маємо права звикнути до страждань 
наших співвітчизників», - Синод Єпископів 

УГКЦ 
Ще надовго залишатимуться закликом до милосердя, 
солідарності й чинної любові тисячі вбитих, десятки 
тисяч важкопоранених, мільйони біженців і 
переселенців. Ми не маємо права звикнути до їхнього 
страждання, стати нечутливими до їхніх зойків, 
проходити байдуже попри їхню недолю. 
 
Над цим закликали застановитися владики Синоду 
Єпископів УГКЦ у своєму Постсинодальному посланні 
«Служіння ближньому – дияконія – в житті УГКЦ». 
«Навпаки, – йдеться у Посланні, – нехай виявом нашої живої 
віри стане ще більша солідарність із постраждалими від 
війни і нехай ця солідарність набере практичного виміру, 
залежно від потреб конкретної родини чи людини та 
відповідно до можливостей парафіяльної спільноти». 
Владики пригадали, що УГКЦ упродовж своєї тисячолітньої 
історії постійно давала приклад жертовного служіння 
рідному народові, особливо в буремні часи утисків, 
бездержавності й поневолення різними супротивними 
потугами, як рівно ж і в період внутрішньодержавних та 
суспільних криз. 
У Посланні згадується про соціальне служіння Галицьких 
митрополитів, зокрема Йосифа Сембратовича (1821−1900 
рр.), який своєю діяльністю практично викоренив недугу 
алкоголізму серед мешканців тогочасної Галичини… (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. О. Лящук 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур  
 9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 - Св. Літургія –o. О. Лящук 
  6:00в. – Св. Літургія –o. О. Лящук 
 
 Молитовний День -  2 листопада 
Клюб Духовних Дискусій –1 листопада 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. 2Koр. 11, 31-12, 9. 
 Єв.  Лк. 6, 31-36. 
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 Молитовна Група буде зустрічатися щосереди  о 
год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде  в середу 2 
листопада з огляду на це, що в наступному тижні 
відбуваються реколекції для священиків. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) буде зустрічатися щовівтірка  
о год. 1:00 п.п. 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 веч. 
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 п.п. 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 п.п. , вечеря о год. 6:00 веч. 
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. 

 
 Звуки України:  

Широковідомий у світі камерний хор «Київ» 
проведе концерт в Торонто 30 жовтня, 2016  
o  год. 3:00 п.п. в Koerner Hall –The Royal 
Conservatory 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. 

 
 Expressions in Art:  Mистецька виставка і 

продаж картин 2016р. відбудеться в п’ятницю  
4 листопада ( 7-10в.), суботу 5 листопада (10-5 п.п.) 
і в неділю 6 листопада (11-3:30 п.п.) в Осередку 
Культури св. Володимира, 1280 Dundas St. W., 
Oakville. 
 
 Хор Веснівка і Український Музичний 

Фестиваль запрошують на концерт у пошану 
Професора Івана Коваліва в неділю 13-ого 
листопада o год. 3:00 п.п. в Humber Valley United 
Church,  76 Anglesey Blvd. Toronto. Квитки: при 
дверях, звертатися на число 416-763-2197 або на  
елек. пош. nykola@vesnivka.com. 
 
 Українські Молодіжні Ансамблі ("Oріон", 
"Левада", "Аванґард"), під  мист. Керівництвом Р. 
Ясінського, дириґент Ж. Зінченко,  запрошують на 
Ювілейний Концерт і Бенкет з нагоди  
30 ліття мистецької праці Українських 
Молодіжних Ансамблів, який відбудеться в 
неділю,  27 листопада 2016, о год. 3:30  п.п. в 
Trident Banquet Hall, 145 Evans  Ave.  
 
 Концерт солістів гурту СОКОЛІВ- Марії 

Шалайкевич та Михайла Мацялка: Mіжнародна 
організація Четверта Хвиля запрошує на концертну 
програму “Пісні нашого життя” в неділю 6 листопада 
о год. 3:00 п.п. в бенкетному залі Княжий Двір, 
Golden Lion, 15 Canmotor Ave., Toronto. 
 
 From Camp to Canada: УНО, відділ Ошава, 

ЛУК, КУК, запрошують на відначення 70 ліття 
приїзду третьої імміграційної хвилі до Канади 
після закінчення 2-ої світової війни, в неділю  
13 листопада о год. 3:00 п.п. в приміщенні Lviv Hall, 
38 Lviv Blvd., Oshawa. Головний доповідач: д-р 
Любомир Луцюк (RMC). Вступ: $10.00. 
 

              Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 

Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і 
 винагородить! 
Братство Колишніх Вояків 
1-ої дивізії УНА, відділ Торонто                                 100.00 
Анна Сухожак із синами                                           500.00 
                       (в пам’ять Дмитра – 35р.)                                                                                                                                                   

ЗБІРКА УКУ – 6го листопада! 
В неділю, 6го листопада по кожній Св. Літургії, 
члени БУКК при Свято-миколаївській 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 нашу 
парохіяльну спільноту зійти до церковної залі 
на   смачний обід! 
Сьогодні 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 
підтримати 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/
mailto:nykola@vesnivka.com


Орест і Ірина Гарас 300.00 
    (в пам’ять батька Григорія Свергуна)  
Катерина Свергун 300.00 
    (в пам’ять Григорія Свергуна) 
Василь і Рома Жила 100.00 
Анна Сенів-Maртеллі 200.00 
    (в пам’ять мами Йосефіни-2р.) 
Петро Вовк 250.00 
       
                          МНОГАЯ  ЛІТА ! 
Новоохрещеному Матвієві Карпінському, його 
рідним батькам і хресним батькам, бажаємо    
Многії  і Благії Літа! 

   
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
  
31 Х   6:00 веч.    бл. п. Павла Жураківського 

 3  ХІ  10:00 ранку  бл. п.Любу, Романа, 
                              Володимира Козака 
 5   ХІ  10:00 ранку  бл. п. Наталію Медвідську 
                                                             (12р.) 
 5   ХІ   5:00 поп.     бл. п. Меланію Мазуренко 
                                                                (1р.) 
17  ХІ   6:00 веч.     за померших в родинах  
                               Терелів і Юрович 
22  ХІ   9:00 ранку   бл. п. Тересу Стадник (40д.) 
          
                      (Закінчення) 
 
«Особливого розвитку соціальне служіння Церкви 
набуло за митрополита Андрея Шептицького. 
Священики очолювали кооперативний рух у селах 
і містах, сестри-монахині засновували дитячі 
садки – захоронки. Сам митрополит докладав 
величезних зусиль до відродження української 
науки й мистецтва, а своїм пророчим словом 
утверджував серед вірних здоровий спосіб життя, 
захищав інститут сім’ї, дбав про виховання молоді 
в дусі євангельського патріотизму і любові до 
ближнього», – мовиться у Посланні до 
духовенства і вірних. 
А в часи комуністичного режиму, за словами 
Блаженнішого Святослава, коли на матірніх 
землях Церква була переслідувана, ми відчували 
велику солідарність і щедру підтримку з боку 
наших вірних на поселеннях… 
Вийшовши з підпілля, наша Церква в Україні  
 
 

почала відбудовувати свої структури – парафії, 
монастирі, навчальні заклади, і відразу посіла 
активну громадянську позицію, чим здобула 
авторитет не лише серед власних вірних, а й 
серед усіх людей доброї волі в Україні. «Захист 
ненародженого життя, рух за тверезість, 
душпастирські програми подолання недуги 
корупції, підтримка сімейних цінностей, регулярні 
відозви за чесність і прозорість політичних 
процесів, капеланське служіння в українському 
війську, у в’язницях та лікарнях, духовний 
супровід мирних змагань народу за власні права й 
свободи – ось далеко не повний перелік тих 
ділянок, в яких Церква підносила свій голос на 
захист гідності людини й гармонійного розвитку 
всього суспільства на основі Божого закону», – 
йдеться у Посланні. 
Проте окремо владики згадують про нинішні 
страждання, спричинені війною в Україні. «Важкі 
випробування, які випали на нашу долю, 
показали також небувалу жертовність і 
самопосвяту нашого народу в Україні та на 
поселеннях. Ми дякуємо Богові за ці благородні 
пориви української душі, свідками яких ми стали 
за останні три роки змагань за кращу долю 
рідного народу», – вважають архиєреї. 
УГКЦ покликана здійснювати дияконію як на рівні 
поодиноких членів, так і на рівні спільнот, до яких 
ми належимо: християнських сімей, братств, 
сестринств, парафій, монастирів і релігійних 
згромаджень, єпархій, митрополій і всієї нашої 
помісної Церкви. «Основне, щоб кожен відчув 
особисте покликання послужити ближньому і в 
такий спосіб дати йому пережити Божу любов у 
своєму житті», – наголошують владики Синоду. 

 
 

Департамент інформації 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 – 416-458-0978 
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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 

 

 


