
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 

Блаженніший Святослав до місіонерів 
Божого милосердя УГКЦ: «Через вашу місію 

наша Церква отримала дар, за який 
молилася не один рік» 

 
У контексті військових дій ми досвідчили, що Рік Божого 
милосердя для нас став ліками на рани України. Ми з 
вами перед обличчям агресора, несправедливого 
очорнення, вбивств, пролиття крові стали місіонерами 
Божого милосердя. Перед обличчям ненависті ми почали 
чинити діла милосердя. Тому навіть у цьому 
песимістичному історичному моменті християни мають 
Добру Новину.Наголосив Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав, звертаючись до священиків-
місіонерів Божого милосердя 22 листопада. На 
завершення Надзвичайного року Божого милосердя 
Блаженніший Святослав та владика Богдан (Дзюрах), 
голова оргкомітету Ювілейного року Божого милосердя в 
УГКЦ, разом із місіонерами помолилися Молебень до 
Божого милосердя в каплиці Патріаршого дому УГКЦ. 
Додамо, 35 душпастирів УГКЦ з різних єпархій з України 
та поселень із нагоди Надзвичайного року Божого 
милосердя, проголошеного в усій Католицькій Церкві, 
отримали папське благословення для відпущення гріхів, 
навіть зарезервованих за Святішим Отцем. 
«Цим Молебнем до Божого милосердя ми дякуємо Богу за 
цей  Надзвичайний рік Божого милосердя в нашій Церкві. 
Бо стільки добрих справ, стільки ран було загоєно, 
стільки надзвичайних виявів Божої любові до нас ми 
цього року досвідчили»,    (стор. 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. Р. Лобай 
 9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 - Св. Літургія –o. О. Лящук  
  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. 1Кор. 4, 9 – 16. 
 Єв.  Йо. 5; 1, 43 – 51.. 
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 Молитовна Група  зустрічається щосереди  
 о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде   
в середу 30    листопада.  

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

 Ширші Сходини ЛУКЖК. Повідомляємо 
членкинь, що наступні сходини ЛУКЖК відбудуться 
сьогодні 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. 

 
 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 майстерню 
виготовлення дідухів в суботу 17 грудня о год. 
10:00 ранку в парохіяльному будинку. За 
інформаціями просимо звертатися до Божени Грицини 
за чис. тел. 647-864-5641. 
 
 
 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 сьогодні,  о год. 3:30  поп. в Trident 
Banquet Hall, 145  Evans  Ave. За інформаціями 
просимо звертатися на чис. тел. 416-896-5808. 
 
 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!!! 
 
 Український Музей Канади, Oнтарійський 

відділ, запрошує на відкриття виставки Древнє – 
Сучасне Символічні Форми Української Традиції  
Давида Мельничука (ANCIENT-CONTEMPORARY 
Symbolic Forms of Ukrainian Tradition) в п’ятницю  
2 грудня о год. 7:00 веч. в Інституті св. Володимира, 
620 Spadina Ave. 
 
 Повідомляємо, що  Національний 

Симфонічний Оркестр України з Києва під 
батутою Володимира Сіренка виступить з концертом 
в понеділок 13 лютого о год. 8:00 веч. в Roy 
Thompson Hall. Квитки можна придбати онлайн: 
https://www.tso.ca/concert/national-symphony-
orchestra-ukraine. 

 
                Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

 
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і 

    винагородить! 
 

    Ірина Пальчук                                                500.00 
    Христина Желтвай і Орест Ковальсьйи           200.00 
                      (в пам’ять Тамари Желтвай) 
    Марія Світа                                                     100.00 
    Марко Стадник                                               500.00 
                      (в пам’ять Тереси Стадник) 
    Ярослав Деркач                                              500.00 
    Адоніс Яців і Софія Івашків                            1001.00  
    Ілля і Дарія Долбан                                         500.00 
                   (з нагоди Золотого Ювілею - 50 ліття )  
                         
 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 
  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 Реплянського 
   3   ХІІ 10:00 ранку бл. п. о. Павла, Стефанію і 
                                      Богдана Джулинських 
   5    ХІІ  5:00 поп.      бл. п. Марію Кудлу 
   5    ХІІ  7:00 веч.      бл. п. Євгена Тупу (40д.) 
                         

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 час також буде зустріч 
зі св. Миколаєм. Просимо повідомити 
канцелярію aбо членів БУКК про присутність 
дітей і їхній вік. 

 ЛУКЖК, відділ при церкві св. о. Миколая щиро 
запрошує всіх на РІЗДВЯНИЙ БАЗАР у церковній 
залі   в неділю 11-го грудня 2016 р., від год. 
8:00 ранку до 2:00 поп. Можна буде набути смачні 
гарячі обіди, печиво, свят вечірні страви і 
подарунки на свята. 
 



продовжив далі  Предстоятель. За його словами, 
ненависть несе із собою руйнування, 
спустошення, смерть, тому той, хто так живе, 
втомлюється від такого життя. Натомість Боже 
милосердя не тільки лікує рани, а відроджує і дає 
життя.Блаженніший Святослав подякував також за 
дари, які Церква отримала цього року, Святішому 
Отцеві Папі Франциску. Особливо дякував за те, 
що Папа відкрив Рік Божого милосердя 
Ярославською іконою Божої Матері «Милосердя 
двері» і таким чином звернув увагу всієї 
Вселенської Церкви на Україну. «Ця ікона стала 
символом Божого милосердя в кожній нашій 
парафії у всьому світі. Тому за ту увагу до нашої 
Церкви та за цей Рік дякуємо Папі», - додав він. 
Першоієрарх Церкви висловив велику подяку 
владиці Богдану (Дзюраху), який був «місіонером 
Божого милосердя в усій УГКЦ»: «Владика Богдан 
очолив оргкомітет, що координував лікувальну 
місію нашої Церкви». Дякуючи місіонерам Божого 
милосердя, Блаженніший Святослав додав: «Цей 
Рік є незабутнім для вас, бо через вашу місію 
наша Церква отримала дар, за який молилася не 
один рік. Ви досвідчили те, як зцілюється людська 
душа, коли на неї спливає Боже милосердя. 
Упродовж цього року ви отримали досвід 
духовного батьківства. А в нашій молодій Церкві 
так бракує сьогодні духівників…»  Бо кожен 
вірний, який прагне зростати в духовному житті, 
шукає доброго духовного провідника, який би 
взяв за руку і повів дорогою життя.Блаженніший 
Святослав заохотив місіонерів примножувати дар, 
який вони отримали протягом цього року, – «бути 
добрими духівниками для тих синів і дочок, які 
зранені і потребують милосердя». «Не припиняйте 
бути місіонерами Божого милосердя. Прагну 
подякувати вам за всі молитви, які ви жертвували 
для Церкви. Нехай милосердний Господь буде 
милосердний над вами. Нехай те Боже милосердя, 
яке несе відродження, воскресіння і нове життя, 
принесе оновлення вашого священичого 
служіння», - побажав Глава Церкви священикам-
місіонерам.А наостанок Предстоятель Церкви  
вручив їм патріарші грамоти за те, що «своєю 
жертовною працею впродовж Ювілейного року 
Божого милосердя активно долучалися до 
проведення реколекцій, місій, проповідей, 
уділювання Святого Таїнства Покаяння, стаючи 
дієвим знаком і знаряддям Божого милосердя для 
вірних нашої Церкви і для всіх людей доброї 
волі».                              Департамент інформації УГКЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лист Блаженнішого Святослава з нагоди 
входження владики Даниїла (Козлінського) в 

уряд Правлячого єпископа єпархії УГКЦ в 
Буенос-Айресі 

Преосвященний Владико Даниїле! 
У цьому листі бажаю від себе та від імені Синоду 
Української Греко-Католицької Церкви щиро 
привітати Вас із входженням в уряд Правлячого 
єпископа єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в 
Буенос-Айресі. Ця подія стало знаком великої 
Божої ласки для всіх вірних нашої Церкви в 
Аргентині. У цій історичні події Господь покладає 
на Ваші рамена велику відповідальність. 
Мусите бути Добрим Пастирем для Вашого люду 
на взірець самого Христа, поставити перед собою і 
старатися виконати великі завдання, щоб 
уникнути небезпек, які несе із собою сучасне 
глобалізоване суспільство. 
Насамперед потрібно плекати життєдайний зв'язок 
єпархії зі своєю матірньою Церквою в Україні. 
Тільки в такий спосіб можна здобути силу 
вистояти перед різного роду загрозами сучасності, 
особливо асиміляції.Докладіть усіх зусиль, щоб 
через молитву вірних, зокрема побожних родичів, 
і добрий приклад священнослужителів єпархія 
могла зродити ту кількість покликань до монашого 
і священичого стану, яка б могла задовольнити її 
духовні потреби.Пам’ятайте найбільшу заповідь 
Ісуса Христа: «Ідіть і навчіть усі народи…» (Мт. 
28, 19). Відкритість до місійності ніколи не 
втрачає актуальності: так зможете охопити 
душпастирською увагою всіх дочок і синів нашої 
Церкви в Аргентині і усіх людей, до кого посилає 
Вас Господь проповідувати Слово Божественного 
Євангелія. Силою і діянням Святого Духа, як 
наслідникові апостолів, Вам передано велике 
духовне і культурне багатство і саме Ви 
відповідальні за те, щоб його зберегти, 
примножити і передати наступним поколінням. 
Молюся, щоб милосердний Господь допоміг Вам у 
цьому. Нехай почує кожну Вашу молитву та не 
забариться допомагати Вам зростати у вірі й 
любові. Нехай зішле Вам із висот своє прещедре 
благословення за молитвами Пресвятої 
Богородиці, під особливим покровом якої 
перебуває Ваша єпархія, та всіх святих 
української землі. Будьте й надалі для нашого 
народу та людей, серед яких живете, ясним 
світильником Божої правди.Прийміть від мене 
щирі вітання, котрі засилаю Вам із пагорбів 
нашого сивочолого Дніпра, на якому, як символ 
нерозривної єдності всієї нашої Церкви, зведено 
собор Воскресіння Христового. Як завдаток 
щедрих Божих дарів для Вашого служіння, уділяю 
Вам своє архиєрейське благословення. 
Благословення Господнє на Вас! 
                                                     + СВЯТОСЛАВ 

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 

 

 


