
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 

Дослідниця життя митрополита Андрея 
Шептицького: «Існують документи, які 

свідчать про вміння митрополита 
полагоджувати конфліктні ситуації» 

 
У найбільшому секретному архіві Ватикану 
зберігаються документи й листування єпископів, 
зокрема й митрополита Андрея. Вони є надзвичайно 
цікавими і їх можна умовно поділити на офіційні і 
«менш офіційні». Ці«менш офіційні» документи є 
цікавішими, бо показують динаміку. Найцікавіше - це 
листування з нунціями, дипломатичними 
представниками Апостольської столиці в конкретній 
державі. 
Розповіла п. Ліліана Гентош, дослідниця життя митрополита 
Андрея, кандидат історичних наук, науковий працівник 
Інституту історичних досліджень ЛНУ імені І. Франка, у 
програмі «ВІДКРИТА ЦЕРКВА. ДІАЛОГИ» на Живому 
ТБ.«Листи митрополита Андрея є дуже інформативними та 
цікавими, написані майже завжди французькою мовою. Вони 
дають уявлення про внутрішнє життя Церкви, систему 
прийняття рішень», – сказала п. Гентош.За словами 
історика, ці документи характеризують найперше 
митрополита Андрея як адміністратора і Главу Церкви та 
людину, яка вирішувала багато питань, навіть фінансово-
економічного характеру. Є документи, які свідчать про його 
сильні сторони характеру, зокрема вміння полагоджувати 
конфліктні ситуації.«Зокрема, є документи, в яких він 
посідає надзвичайно рішучу позицію, яка не завжди 
подобалася Римській курії. У тих ситуаціях він обстоював 
найперше добро УГКЦ та пастви. Він міг бути 
безкомпромісним», – пояснила дослідниця.   
                                                Департамент інформації УГКЦ 
 

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 –o. О. Качур  
  6:00в. – Св. Літургія –o. Р. Лобай  
 
 Молитовний День -  9 листопада 
Клюб Духовних Дискусій –8 листопада 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Гал 1, 11 - 19. 
 Єв.  Лк. 7, 11-16. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
Понеділок 7 листопада – Навечір’я Свята св. і 
славного влкм. Димитрія Мироносця. – Вечірня з 
Литією о год. 6:00 вечора.  
Вівторок 8 листопада – Свято Св. і славного 
влкм. Димитрія Мироносця . – Святі Літургії о год. 
8:00, 9:30 ранку і 6:00 вечора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Молитовна Група  зустрічається щосереди  о год.
 6:00 вечора. Наступна зустріч буде  в середу 9 
листопада.  

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

 «Відпiчнім з Христом» 2017 Катехитичний 
Табір: До уваги молоді! Запрошуємо учнів 10-12 
класів або старших податися на виховника/-цю на 
цьогорічний табір. Ласкаво просимо це зробити 
електронно на сайті www.B4J.ca до 15-го  листопада, 
2016! Потрібно україномовних і англомовних 
виховників/-иць 

 KYK, відділ Торонто і Українсько- 
Канадський Ветеранський Фонд влаштовують 
Поминальний День Воїна сьогодні 
 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 . 
 

 Сестри Служебниці Непорочної Діви 
Марії,  5 Austin Terrace, Toronto  запрошують Вас 
до своєї каплиці на ДЕНЬ  БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ 
в неділю, 20 листопада: aдорація, подяка, 
моління за зцілення та різні потреби. По кожній 
відправі буде почитання мощей  Бл. Йосафати. Бл. 
Йосафата черпала силу у стіп Евхаристійного Ісуса де 
молилася годинами. Прийдіть і зі Сестрами наслідуймо 
її приклад! 1:00 - виставлення Найсвятіших 
Тайн/суплікація,       2:00 -  акафіст до Бл. 
Йосафати,    3:00 -   вервиця до Матері Божої ,  
4:00 -   тихе  розважання,   5:00  Вервиця до Бл. 
Йосафати, 6:00  Молебен до Бл. Йосафати           

   
 

 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. 
 
    В неділю, 13 листопада,  відділ ЛУКЖК 
при  парафії Святої Покрови проводить 
традиційний  чайок—”Барвиста Осінь” від год. 
9:00 ранку до 2:00 п.п.. На завершення чайку о год. 
1:00 п.п. відбудеться  концерт солістів гурту 
“Соколи“ Народних Артистів України, Михайла 
Мацялка та Марії Шалайкевич, “Молюсь за 
Тебе, Україно“. Вхід за добровільними датками. 

 
 Українські Молодіжні Ансамблі  ("Oріон", 
"Левада", "Аванґард"), під  мист.кер.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” сьогодні 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. 
 

               
                МНОГАЯ  ЛІТА ! 
     Сьогодні наші довголітні парохіяни Дарія і Ілля    
Долбан святкують 50 ліття подружнього життя. 
Бажаємо їм усіх Божих благодатей на Многії і 
Благії Літа! 
         
              

ЗБІРКА УКУ –сьогодні 6-го 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! 
 
 Відділ Ліґи Українських Католицьких Жінок 
Канади при нашій парафії складає сердечну 
подяку всім, хто присвятив свій час і труд на 
виготовлення вареників і обідів минулої суботи і 
неділі. Також сердечна подяка всім за підтримку 
нашого заходу. Ми приділили $1,500 на 
Канадсько-Українську Фундацію, на військовий 
шпиталь у Києві. Нехай Господь всіх щедро 
винагородить. 
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             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 

Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і 
 винагородить! 
 Люба Ройко                                               4000.00          
(пожертва на фелони) 
Андрій і Катерина Дзюбак                          2000.00 
Михайло Цибульський                               1000.00 
(в пам’ять дружини Дарії) 
Александер Шіляк                                       500.00 
(в пам’ять дружини Анни і доні Люби) 
Катерина Воловець                                      200.00 
(в пам’ять усопших в родині) 
Андрій Дзюбак                                             100.00 
Ірена Кудла                                                 100.00 
Роман федина                                              100.00 
        
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 7    ХІ    9:00  ранку     бл. п. Марію Анну Голод 
11   ХІ    7:00  веч.        бл. п. Мирослава Івасикова (16р.) 
14   ХІ    8:00 ранку      бл. п. Ірину Яріш 
14   ХІ   10:00 ранку     бл. п. Дмитра Капущака (4р.) 
18   ХІ     7:00 веч.       бл.п. Леонарда Піоро (1р.) 
19   ХІ   10:00 ранку    бл. п. Юстину Євчинко (40д.) 
22  ХІ   9:00 ранку   бл. п. Тересу Стадник (40д.) 
          

       В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  

Упокоївся у Бозі бл. п. Тарас Павлишин (61р.). 

Душу Покійного  поручаємо молитвам наших вірних. 
 

      Презентуємо документальний фільм 
«Володимир Стернюк: служіння у підпіллі» 

У рамках Тижня вшанування пам’яті 
величних постатей України «Живе 
телебачення» презентує фільм «Володимир 
Стернюк: служіння у підпіллі». 
Фільм висвітлює життя підпільного єпископа 
Української Греко-Католицької Церкви 
Володимира Стернюка, який протягом 20 років 
очолював заборонену Церкву в Україні як 
місцеблюститель Глави УГКЦ. В умовах 
переслідування митрополит зумів виховати ціле 
покоління молодих священиків, а на зламі 80-90-х 
років ХХ століття вивести Греко-Католицьку 
Церкву з підпілля. 
У фільмі зібрані свідчення близьких співробітників 
владики Володимира, його вихованців-священиків 
із підпільної семінарії, підпільного єпископа УГКЦ 
Юліана Вороновського. Віднайдено двох свідків, 
які перебували в одній камері з майбутнім 
єпископом під час його ув'язнення у 1947 році, 
записане інтерв'ю з викладачем медичного  
училища, в якому навчався Володимир Стернюк 
після повернення із заслання.Автори акцентують 
увагу на твердій позиції  митрополита у стосунках 
з контролюючими органами Радянського Союзу. 
Розповідають про методи тиску та провокації, які 
застосовувало КГБ, щоб змусити владику  
 
 

Володимира зректися архиєрейського уряду.У 
стрічці використано матеріали з архіву 
митрополита Володимира Стернюка, з фондів 
Інституту історії Церкви УКУ, Музею історії релігії 
та численних приватних збірок. Демонструються 
унікальні фото з 50-х років, коли єпископ 
працював фельдшером швидкої допомоги, та 
відеозапис підпільних священичих свячень, 
здійснених митрополитом Стернюком у 1988 
році.Документальний фільм «Володимир Стернюк: 
служіння у підпіллі» створено рекламно-
продюсерським центром «Стар-ТВ» спільно зі 
Львівською архиєпархією УГКЦ. 
Довідка:1 листопада 2016 року з благословення 
владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита 
Львівського УГКЦ, прес-служба Львівської 
архиєпархії у співпраці з БО «Українська Кіно 
Ініціатива» розпочала медійний тиждень 
вшанування пам’яті величних постатей України. 
Упродовж тижня в ефірах українського 
телебачення з’являться документальні фільми, 
присвячені історії Церкви: «Спадщина Андрея 
Шептицького», «Йосип Сліпий: молитва за 
Україну», «Володимир Стернюк: служіння в 
підпіллі», «УГКЦ: невідомий літопис» та «Отець 
Кадило».                      Департамент інформації УГКЦ 
 

Ліліана Гентош: «Митрополит Андрей мав 
особливе і незвичне бачення своїх 

єпископських обов’язків» 
 

Митрополит Андрей був людиною молитви. 
Спілкування з Богом давало йому сили 

знайти рішення і подолати труднощі. Так 
його виховала мати, яка завжди 

наголошувала, що молитва є поміччю на все. 
За її словами, владика Андрей мав особливе і 
незвичне бачення своїх єпископських обов’язків: 
«У 1936 році на зустрічі із семінаристами він 
казав, що єпископ – не тільки лідер Церкви, а й 
провідник народу. Він усвідомлював, що для 
української пастви кінця XIX – початку XX 
століття, яка переживала часи політичної 
емансипації, змагання за культурний та 
економічний розвиток, він повинен стати пастирем 
у різних ділянках і показати їй дорогу», - 
пояснила дослідниця. У листі до апостольського 
візитатора о. Джованні Дженокі митрополит писав, 
що «коли його паства немає власної еліти, то він, 
як єпископ, мусить перебрати на себе і певні 
неєпископські обов’язки». Такими переконаннями 
він керувався, коли шукав вихід із складних 
ситуацій.     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 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9hbm5vdW5jZXMvdGl6aGRlbl92c2hhbnV2YW5ueWFfcGFteWF0JUQxJTk2X3ZlbGljaG5paF9wb3N0YXRleV91a3JhaW5pX3ZfZWYlRDElOTZyYWhfdGVsZWthbmFsJUQxJTk2dl83Nzg5NS5odG1s
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9hbm5vdW5jZXMvdGl6aGRlbl92c2hhbnV2YW5ueWFfcGFteWF0JUQxJTk2X3ZlbGljaG5paF9wb3N0YXRleV91a3JhaW5pX3ZfZWYlRDElOTZyYWhfdGVsZWthbmFsJUQxJTk2dl83Nzg5NS5odG1s
https://www.youtube.com/watch?v=IJda2a8tQVs
https://www.youtube.com/watch?v=IJda2a8tQVs
https://www.youtube.com/watch?v=p1L6GUUkFcM
https://www.youtube.com/watch?v=p1L6GUUkFcM
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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 

 

 


