
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 

Глава УГКЦ підсумував Рік Божого милосердя: 
«Це був великий лік на рану тіла України» 

В інтерв’ю Радіо Ватикану Предстоятель УГКЦ відзначив, що 
цей Рік Божого милосердя для нашої Церкви, зокрема в 
Україні, був надзвичайно потрібний і корисний. «З одного 
боку, – вважає Блаженніший Святослав, – цей рік для 
України був роком великого болю, тому що Україна 
продовжує жити в стані війни. Ми знову мали велику 
кількість жертв, поранених, збільшується кількість 
переселенців. Спостерігаємо нову хвилю еміграції з України… 
Спостерігаємо також певне погіршення соціального стану. І 
в період болю і страждання Святішим Отцем було 
проголошено Ювілейний Рік Божого милосердя. Це справді 
був великий лік на рану, яку носить сьогодні на своєму тілі 
Україна».«Якщо говорити про динаміку переживання Року в 
нашій Церкві, то, гадаю, ми його пережили досить динамічно 
і гарно», – додав архиєрей.Він розповів, що на рівні Синоду 
Єпископів УГКЦ було створено оргкомітет, аби координувати 
різні події Року. «Керівником цього оргкомітету був 
призначений владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду, 
який, як я вважаю, виконав своє завдання "на відмінно". 
Наша Церква в Україні і всьому світі об’єдналася в 
переживанні Року Божого милосердя. І символом 
українського способу почитання переживання Божого 
милосердя була постать Пречистої Діви Марії, зокрема в її 
іконі «Милосердя двері»», – сказав Блаженніший (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. O. Лящук 
 9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 - Св. Літургія –o. Р. Лобай  
  6:00в. – Св. Літургія –o. Р. Лобай  
 
 Молитовний День -  16 листопада 
Клюб Духовних Дискусій–15листопада 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Гал 2, 16 - 20. 
 Єв.  Лк. 8, 5-15. 
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 Молитовна Група  зустрічається щосереди  
 о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде  в 
середу 16    листопада.  

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

 Ширші Сходини ЛУКЖК. Повідомляємо 
членкинь, що наступні сходини ЛУКЖК відбудуться в 
неділю, 27 листопада. Свята Літургія о год. 9:30 
ранку, а опісля сходини в парохіяльному будинку. 
Просимо до  участи членкинь,  гостям раді! Це нагода 
вирівняти членську вкладку, хто ще цього не зробив. 

 
 «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. 

 Українська Католицька Єпархія проголошує 
Катехитичний Табір 2017 “Відпічнім з Христом” , 
який проходитиме від 12 – 18 березня на Горі Марії в 
Анкастер.  Програма двомовна.Просимо зацікавлених 
(від 3- 8 кляси),  зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії  за реєстраційними анкетами якнайскорше 
або відібрати їх у притворі. За подальшими 
інформаціями просимо звертатися до Олі Дзюревич за 
чис. тел. 416-695-2076 або на b4j@gmx.com. 

 Хор Веснівка і Український Музичний 
Фестиваль запрошують на концерт в пошану 

Професора Івана Коваліва сьогодні o год. 3:00 
поп. 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. 
 
     Відділ ЛУКЖК при  парафії Святої Покрови 
проводить традиційний  чайок—”Барвиста 
Осінь” сьогодні від год. 9:00 ранку до 2:00 поп. 
На завершення чайку о год. 1:00 поп. 
відбудеться  концерт солістів гурту “Соколи“ 
Народних Артистів України, Михайла Мацялка 
та Марії Шалайкевич, “Молюсь за Тебе, 
Україно“. Вхід за добровільними датками. 
 
 Коса Колектив запрошує на Winter Folk Camp 
в суботу 26 листопада від 11:00 ранку до 6:00 веч. 
в Інституті св. Володимира, 620 Spadina Ave. 
   
 Безплатний курс вивчення англійської 

мови (ESL class ) при Катедрі св. Йосафата,  
110 Franklin Ave., проходитиме в церковній залі, по 
середах, 7:00 - 9:00 год. вечора. Просимо всіх 
бажаючих приходити на вказані години. Додаткова 
інформація :  416-535-9192.  
 
 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  поп. в Trident Banquet Hall, 145 Evans  
Ave. За інформаціями просимо звертатися на чис. 
тел. 416-896-5808. 
 
 From Camp to Canada: УНО, відділ Ошава, 

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

 
 Holy Name of Mary, приватна католицька 

школа для дівчат запрошує на День Відкритих 
Дверей  в суботу 19 листопада (10 ранку – 2 поп.) і 
на інформативну сесію для студентів 8-ої кляси в 
середу 23 листопада (7 веч.-9 веч.) при  
2241 Міssissauga Rd. За подальшими інформаціями 
просимо звертатися на www.hnmcs.ca aбо на чис. 
тел. 905-891-1890 Х103. 
 

                  МНОГАЯ  ЛІТА ! 
    Новоохрещеному Адріянові Михайлові 
Карлові Дякун, його рідним і хресним батькам    
бажаємо    Многії  і Благії Літа!  

         
          
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
   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.) 
   19   XI     7:00 веч.       бл. п. Володимира Пальчука  
                                      (28р.) і померших в родині 
   22  ХІ   9:00 ранку  бл. п. Тересу Стадник(40д.) 
   26  ХІ   5:00 п.п.     бл. п. Марію Максимів (40д.) 
     

ЗБІРКА УКУ  
В неділю 6 листопада члени БУККу  св. 
Миколаївської парохії провели збірку на підтримку 
Українського Католицького Університету у Львові. 
БУКК щиро дякує усім парафіянам які взяли участь 
у цій акції і повідомляє що разом зібрано  $4,538. 
Особисті посвідки на звільнення від податку будуть 
вислані вам прямо від УКОФ до кінця грудня 
ц.р. (тел - 416-239-2495). 
При тій нагоді запрошуємо всіх парафіян, які 
бажають допомогти своїй церкві, записуватися в 
члени БУКК. Нехай Бог благословить! 
 
 
 

Храмовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 18 грудня:  Архиєрейська 
Божественна Літургія о год. 11:30 ранку, 
Празничний Обід о год. 1:15 поп. у церковній 
залі. Квитки можна придбати  у парохіяльній залі 
в кіоску БУКК при недільній каві і  в парохіяльній 
канцелярії (416-504-4774).  Просимо  до  
численної участи! В цей день також буде 
зустріч зі св. Миколаєм. Просимо повідомити 
канцелярію про присутність дітей і їхній вік. 

 

http://www.b4j.ca/
mailto:nykola@vesnivka.com
http://www.hnmcs.ca/


                  

           В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  

Упокоївся у Бозі бл. п. Стефан Козун (93р.). Душу 

Покійного  поручаємо молитвам наших  вірних. 
 

 

                               (Закінчення) 

  За його словами, цей Рік був роком особливого 
соціального служіння в нашій Церкві. «З одного 
боку, ми готувалися до Синоду Єпископів нашої 
Церкви, на якому центральною темою була 
дияконія як служіння ближньому. Під час 
підготовки до Синоду відбулося кілька цікавих 
подій. Зокрема, відбувся з’їзд організацій, 
спільнот, структур нашої Церкви, які займаються 
соціальним служінням. І вперше можна було 
побачити, як багато наша Церква робить… Цього 
року ми відкрили для себе багатство служіння 
ближньому, яке чинить уже сьогодні наша Церква 
і хочемо, аби це багатство тільки 
примножувалося», – зазначив Глава Церкви. 
З іншого боку, продовжив він, ми мали гарний 
приклад – сам Святіший Отець проголосив окрему 
папську акцію для допомоги постраждалим від 
війни в Україні під назвою «Папа для України» (У 
результаті акції було зібрано понад 10 мільйонів 
євро. – Ред.). 
«На Синоді Єпископів ми не тільки заслухали тему 
соціального служіння, створили відповідні 
структури для координування такого служіння. Ми 
сказали, що служіння ближньому, діла милосердя 
ближньому мусить чинити кожен особисто, бо це є 
частиною живої віри», – переконує Предстоятель. 
«Цього року також було багато традиційних 
паломництв, які були позначені, зокрема, 
ювілейним відпустом... Я можу констатувати, – 
сказав Блаженніший Святослав, – що сотні тисяч 
людей прийшли в ці паломництва. Особливо 
послужили вірним священики-сповідники, 
місіонери Божого милосердя. І наші люди дуже 
користали зі Святого Таїнства Сповіді. Традиційно 
наші люди багато сповідаються, бо відчувають, що 
це є саме той момент уділення Божого милосердя, 
яке ми відчуваємо і переживаємо особисто через  
 

розрішення та прощення наших гріхів, яке ми 
отримуємо під час сакраментального розрішення 
через руки і молитву священика в Церкві». 
Глава Церкви відзначив, що переживання Року 
Божого милосердя в Україні по-особливому 
відчувається, зокрема, через духовний запит, 
який сьогодні отримують усі лідери, глави Церков 
на єднання Церков Володимирового Хрещення. 
Він розповів, що якраз у ці дні бере участь у 
пленарній асамблеї Папської ради у справах 
єдності між християнам, тема якої якраз і звучить 
«Єдність християн: якою є модель повного 
сопричастя?». І поки що ми не маємо єдиної 
відповіді на питання щодо повного сопричастя. Ми 
є в постійному пошуку. «Зміст нашого пошуку в 
Україні і на вселенському рівні це пошук діяння 
Святого Духа, який є джерелом єдності. Саме ми з 
нутра живих християнських Церков і спільнот, які 
натхнені Святим Духом, можемо таку модель 
поєднання зродити. Воно не прийде ззовні, не 
прийде від людини. Єднання є даром Божим. Але 
ми мусимо цей дар сприйняти, усвідомити і 
втілити в наше життя», – вважає Блаженніший 
Святослав. 
За словами Предстоятеля, він відзначив найбільш 
промовисті ознаки Ріку Божого милосердя. 
«Переконаний, що в майбутньому з’явиться ще 
багато інших ласк, які отримала наша Церква у 
цьому Році», – додав Глава Церкви. 

     

 

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 

 

 


