
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 

«Завершується Рік Божого милосердя, але 
милосердя має тривати, щоб уприсутнювати 

любов Бога для всього світу», – владика 
Богдан (Дзюрах) 

   
15-17 листопада в Патріаршому домі Української 
Греко-Католицької Церкви (м. Львів) відбулися 
реколекції для єпархіальних та екзархальних 
референтів, а також працівників центрального офісу 
Бюро УГКЦ з питань екології. Духовні вправи, в серці 
яких було Боже милосердя, провів владика Богдан 
(Дзюрах), голова оргкомітету Ювілейного року в УГКЦ. 
Реколекції розпочались Молебнем до Христа 
Милосердного. Під час семи реколекційних наук, кожна з 
яких була інтегрована у відповідне Богослужіння, 
особливі акценти були поставлені на роздуми про 
правдивий образ Бога, природою якого є любов та 
милосердя.«Бог є любов і Його любов є дуже особистою. 
Він не лише дає нам свою любов як дар від себе, але із 
себе - сам себе: “Бог бо так полюбив світ, що Сина свого 
єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не 
загинув, а жив життям вічним” (Ів. 3, 16)... Спотворений 
образ Бога провадить до руїни людини і її оточення, 
правдивий образ Бога любові та милосердя дозволяє нам 
жити і бути дієвими посередниками Божественного 
життя», – наголосив владика Богдан.Реколектант звернув 
увагу на важливість особистої зустрічі з Христом, яка є 
одночасно безмежною благодаттю і ..(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. Р. Лобай 
11:30 - Св. Літургія –o. О. Лящук  
  6:00в. – Св. Літургія –o. О. Лящук  
 
 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 6, 11 - 18. 
 Єв.  Лк. 16, 19-31. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
Неділя - 20  ХІ – Навечір’я Свята 
 св. Aрхистратига Михаїла. – Вечірня з Литією  
 о год. 6:00 вечора. 
Понеділок - 21  ХІ – Свято св. Aрхистратига 
Михаїла й інших безплотних сил. – 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 23    листопада.  

 Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч буде у вівторок   
22 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. 

 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. 
 
 Конґрес Українців Канади, відділ Торонто 

запрошує всіх на панахиду  вшанування жертв 
Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, яка 
відбудеться в суботу, 26 листопада 2016 р. o год. 
4:00 поп. в  Соборі св. Димитрія, 3338 
 Lake Shore Blvd. West, Etobicoke. 
 
 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. 
 

 
 Holy Name of Mary, приватна католицька 

школа для дівчат запрошує 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. 
 
 Передріздвяні Реколекції в парафії св. 

Димитрія  (135 La Rose Avenue, Toronto) буде 
голосити єромонах Андрій Зелінський  
(Згромадження чину Товариства Ісусового, Київ, 
Україна):в українській мові – 11 грудня, поч. 6:00 
веч., 12-16 грудня, поч. 7:00 веч., 18 грудня, поч. 
6:00 веч.;в англійській мові – 19-21 грудня, поч. 
7:00 веч. Кожного дня реколекцій буде можливість 
приступити до св. Сповіді, поч. 5:30 веч. Тема 
"Кілька думок про повернення...". Запрошуємо всіх 
до участи!!! 

 
                Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

 
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і 
 винагородить! 

 
   Ілля і Дарія Долбан                                         500.0 
                      ( з нагоди срібного ювілею) 
  Мирослав Тарапацький                                    200.00 
  Наталія Гайдук                                                 200.00 
               ( в пам’ять всіх померлих в родині) 
  Михайло і Марія Гоголь                                    100.00 
  Анастазія Форись                                             150.00 
                    (в пам’ять Михайла Форись) 
  Михайло Дякун                                                 100.00  
 Братство Українців Католиків Канади,                100.00 
 відділ св. о. Миколая                    
                         (в пам’ять Марії Крет)                                                
 
                         

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 aбо членів БУКК про присутність 
дітей і їхній вік. 

 
Увага! Суспільна Служба Українців Канади 
запрошує Вас на доповідь Жити з Гідністю 
сьогодні після Святої Літургії о год 9:30 ранку, 
о год. 11:00р. у нашій церковній залі. Марійка 
Дубик, медсестра виголосить доповідь на 
тему цукровий діабет. Просимо прийти і 
послухати. 

http://www.b4j.ca/
http://www.hnmcs.ca/


                           МНОГАЯ  ЛІТА ! 
    Новоохрещеному Матвієві Петрові Бойчуку, 
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 
   22  ХІ   9:00 ранку  бл. п. Тересу Стадник(40д.) 
   26  ХІ   5:00 поп.    бл. п. Марію Максимів (40д. 
   1   XII  9:00 ранку  бл. п. Ярославу і Семена 
                           Медицьких, Петра і Ольгу Сохор    
   2   ХІІ  5:00 поп.    бл.п. Йосифа Галку 
   3   ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Григорія Свергуна 
   3   ХІІ 10:00 ранку бл. п. о. Павла, Стефанію і 
                                      Богдана Джулинських 
             
       В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Марія Крет(62р.). Душу 
Покійної  поручаємо молитвам наших  вірних. 
 

Закінчення 

великим викликом. Для того щоб перемінити світ на 

краще, потрібно відкритися Божій любові і дозволити 

перемінити своє серце. Для багатьох це може бути 

великою провокацією, в основі якої є гріх і небажання 

міняти свої гріховні комфортні звички. Однак на 

порядку денному стоїть питання «бути чи не бути» – 

питання життя вічного, особливим ключем до якого є 

милосердя у «слові, ділі та молитві». 

«Завершується Ювілейний рік Божого милосердя, але 

милосердя має тривати, щоб уприсутнювати любов, 

ніжність і доброту Бога для всього світу», – підсумував 

актуальність теми Божого милосердя Секретар Синоду 

Єпископів УГКЦ. 

Інформаційна служба Бюро УГКЦ з питань екології 

 
 Глава УГКЦ: «Сьогодні ми живемо в час 
пустослів’я, коли ніхто не несе жодної 

відповідальності за свої слова» 
 
У неділю, 13 листопада 2016 року, в церкві Святої 
Варвари у Відні відбулася Архиєрейська Служба 
Божа, яку разом із українським греко-католицьким 
духовенством в Австрії відслужив Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав. 
 
З Предстоятелем УГКЦ співслужили парох о. Тарас 

Шагала, сотрудник храму о. Олег Ковтун та 

генеральний вікарій католиків візантійського обряду в 

Австрії о. Юрій Коласа. 

Помолитися з Главою УГКЦ та почути його проповідь 

прийшло чимало українців. «Навіть хор сьогодні співає  

 

 

по-особливому піднесено. Ви чуєте, яка свята 

атмосфера зараз у церкві? Це благодать Божа, що ми 

маємо можливість сьогодні молитися разом із 

Блаженнішим Святославом!» – із захопленням 

розповідає пані Надія, яка проживає у Відні вже більше 

від десяти років. 

З особливою увагою вірні слухали проповідь Отця і 

Глави УГКЦ на тему недільного Євангелія від Луки, що 

описує притчу про сіяча та зернини, які падають на 

різний ґрунт. «Кожен із нас по-різному ставиться до 

того Божого Слова: хтось його не приймає і стає 

подібним до кам‘янистого ґрунту, хтось – радо приймає, 

але не ставить на перше місце. Христос заохочує нас 

сьогодні бути подібними до доброї ріллі, яка приймає це 

Слово», – сказав проповідник. 

Він також зауважив, що сьогодні ми живемо в час 

пустослів’я, коли ніхто не несе жодної відповідальності 

за свої слова і розпізнати Слово Євангелія інколи буває 

важко.Після Богослужіння Глава УГКЦ поділився з 

громадою Святої Варвари своїми враженнями від 

триденного візиту до Австрії, зокрема від зустрічей з 

українськими священиками, дітьми та молоддю. «Вчора 

я відвідав Українську суботню школу. Хочу вам сказати, 

що це унікальна інституція. Там працюють викладачі, 

які більше професійні, ніж учителі в державних школах, 

адже до звичної школи діти мусять іти, а до суботньої – 

хочуть!»Блаженніший Святослав подякував усім 

батькам, які дбають про християнське та патріотичне 

виховання своїх дітей. Архиєрей згадав і про суботню 

зустріч із представниками українських громадських 

організацій, які особливо активізувалися в цей не 

простий для України час. «Тож дозвольте мені передати 

вам сердечне вітання і вдячність від наших братів та 

сестер з України», – додав Глава УГКЦ. 

Наприкінці свого звернення Блаженніший Святослав 

розповів, що 13 листопада у всій Католицькій Церкві 

відбувається завершення Ювілейного року Божого 

милосердя. Глава УГКЦ сказав: «Господь так 

розпорядився, щоб я оголосив про завершення цього 

Року милосердя саме тут, у церкві Святої Варвари у 

Відні. Можливо, це певне слово Господа до всіх вас: 

„Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний“». 

 

 

                                
     

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/aHR0cDovL2Vjb2J1cm91Z2NjLm9yZy51YS9la29sb2hpY2huaS1ub3Z5bnkvMjY5OC16YXZlcnNodWV0c2phLWp1dmlsZWpuaWotcmlrLWJvemhvZ28tbWlsb3NlcmRqYS1hbGUtbWlsb3NlcmRqYS1tYWUtdHJpdmF0aS1zY2hvYmktdXByaXN1dG5qdXZhdGktbGp1Ym92LWktZG9icm90dS1ib2dhLWRsamEtdnNvZ28tc3ZpdHUtLXByZW9zdmphc2NoZW5uaWotdmxhZGlrYS1ib2dkYW4tZHpqdXJhaA==
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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 

 

 


