
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 

Неділя про блудного сина в УГКЦ - день 
особливої уваги до в'язничного служіння 

 
Синод Української Греко-Католицької Церкви проголосив 
Неділю про блудного сина, що за літургійним календарем 
2017 року припадає на 12 лютого, днем особливої уваги 
УГКЦ до в’язничного служіння, яке є пастирською турботою і 
молитвою за в’язнів, за всіх жертв злочину та за працівників 
пенітенціарної системи України. 
Перед Великим постом єпархії УГКЦ покликані подбати про 
проведення збірок на потреби пенітенціарного 
душпастирства, оскільки це важливе служіння потребує 
належної підтримки. Минулий Рік Божого милосердя став 
особливою нагодою для оживлення місії Церкви для 
ув'язнених.За останніми оприлюдненими даними від 1 
вересня 2016 року,  в Україні понад 60 тис. в'язнів. Число 
в'язнів на окупованих територіях оцінюється понад 15 тис., і 
їх доля особливо невтішна, адже вони не користуються 
захистом закону України.Найбільше осіб засуджено за 
корисливі злочини проти приватної власності — крадіжки, 
грабіж, розбій, вимагання; на другому місці - «за 
наркотики»; на третьому — засуджені за умисне вбивство. 
Велике число наших співгромадян мали досвід перебування 
«за ґратами». Проблему злочинності неможливо розв’язати 
лише силовими методами без плекання суспільної 
солідарності та співвідповідальності. Тому жодні зусилля не 
є надмірними, аби знайти та втілювати всі можливі 
альтернативи покаранню особи в неволі.  (ст. 2) 
 
 

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. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 - Св. Літургія – о. О. Качур 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 
 Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 попол. 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. 1Кор. 6, 12-20. 
 Єв.  Лк. 15,11 - 32. 
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Вівторок, 14 лютого - Навечір'я свята Стрітення ГНІХ 
- Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 
Середа, 15 лютого - Свято Стрітення ГНІХ. Утреня 
 о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00 i 9:30 ранку і 6:00 вечора. 
 
 
 
 
 
 
 Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде в середу  
15 лютого, 2017 р.    

  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч буде у вівторок  14 лютого, 
2017р. Заохочуємо приєднатися до групи і приємно 
провести час!           

 Увага зміна! Повідомляємо, що підготовчі 
курси до св. Тайни Подружжя проводитимуться у 
нашій парафії  в суботу  18 березня. Зацікавлених 
просимо звертатися до канцелярії за чис. тел.  416-
504-4774.  
 
 Повідомляємо, що в неділю, 12 лютого о 9:30 
рано, за проханням Крайової Управи ЛУКЖК буде 
служитися Свята Літургія в наміренні здоров'я всіх 
членкинь ЛУКЖК і їх родин по цілій Канаді. Просимо 
всіх до участи і спільної молитви. 

 
 Комітет Українок Канади запрошує українську громаду на 
СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке відбудеться в неділю 19-го лютого 2017 
о годині 3:00 по поп. в Українському Домі ім. Т. Шевченка, 
482 Horner Avenue, Toronto. Цьогорічне Свято Героїнь 
присвячується пам’яті Катерини Грушевської, доньки історика 
Михайла Грушевського, етнографа, фольклориста і 
культуролога. Вступ $20.00. 
 
 Від 17-21 лютого, 2017 року відбудеться 

проща до Базиліки св. Йосифа в Монтреалі та до 
монастиря оо. Бенедиктинців за Монтреалем (Квебек). 
За дальшими інформаціями звертатися на ч. тел.  
416-949-3033.  
 

 ЗНАЙДІМО ЧАС ВІДДАТИ ЧЕСТЬ НАШИМ 
ГЕРОЯМ! Управи Об’єднання і Товариство Колишніх 

Вояків УПА (Відділ Торонто і Етобіко) запрошують 
вірних на Соборну Панахиду у 65-ту річницю 
трагічної смерті сл. пам’яті Головного 
командира УПА, Генералa хорунжого Романа 
Шухевича – Тараса Чупринки та за всіх героїв 
України в суботу, 4-го березня о год. 7:30 вечора 
після вечірні у нашому Свято-Миколаївському храмі. 
Опісля запрошуємо усіх на каву і солодке. 
 

       У річницю з дня народження поета Тараса 
Шевченка, Шкільна Рада, при Конґресі 
Українців Канади, відділ Торонто, організує 
концерт в пошану Тараса Шевченка, який 
відбудеться в неділю 5 березня  о год. 2:30 поп.  
у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків під адресою  
516 The Kingsway (Kipling & The Kingsway). 
 

       Майстерня вишивки сестер Мирослави 
Бойків та Олександри Андрусяк  запрошує усіх 
бажаючих на лекції та майстер-класи по відродженні 
забутих технік шитви та технології виготовлення 
народної сорочки. Лекції відбуватимуться щовівтірка 
о год. 7:00в. в  парохіяльному будинку. Заняття 
відбуватимуться  14, 21, 28 лютого, і 14, 21, 28 
березня. Все залежно від кількости реєстрантів. 
Просимо бажаючих зголошуватися на чис. тел. 
647-709-1078 або на email  
mirosia_boykiv@ukr.net. 
 

                Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 

Нехай  Предобрий Господь благословить і 
винагородить! 

  Таня і Константин Воєвіда                          100.00 
  (в пам’ять Марти (Луців) Дзьоби) 

  Анонімно                                                     100.00 
                    (в пам’ть Андрія Магеги) 

  Анна Бурій                                                 1000.00 
              (в пам’ять Уляни Бурій Перовик) 

  Марія Світа                                                  100.00 
  Анастазія Форись                                         100.00 

  
 В пам’ять Михайла Цибульського зібрано   9490.00 

  на потреби Свято-Миколаївської парохії. 
 

    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 16  ІІ        6:00 веч.        бл. п. Павлину і Ярослава 
                                     Барчинських і Роберта Уеллс 
 18  ІІ        9:00 ранку     бл. п. Марію Сахрин (3р.) 
 18  ІІ        3:00 поп.       бл. п. Ярослава Соколика  
                                                                        (40д.) 
 25  ІІ        5:00 поп.       бл. п. Івана Кравс і  
                                                Александра Лашена 
 25  ІІ        7:00 веч.       бл. п. Анну Пінянську (1р.) 
 

  (Закінчення) 
Сучасна місія УГКЦ у тюрмах проходить в 
атмосфері братнього співслужіння з 
представниками інших християнських Церков і 
деномінацій. Вона здійснюється на підставі 
соціального партнерства у співпраці з Державною 
пенітенціарною службою України. Визнаючи 
глибоку пошану до праці пенітенціаріїв, які у 
важких умовах виконують відповідальну суспільну 
місію, Церква висловлює підтримку всім зусиллям, 
що сприяють соціальній інтеграції. Пен.дух.УГКЦ 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
27 лютого. Щонеділі підчас Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00 
вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до Пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти,  який почнеться  служити  
3 березня. 
 Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в 
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те, 
що в тих днях, згідно з нашим Східним обрядом, 
служать Літургію Ранішeoсвячених  Дарів о год. 
6:00 вечора. В п’ятницю також служать Парастас-
Сорокоусти. 

 

Maємо достатньо книжок у парафіяльній 
бібліотеці. Просимо не залишати книжок для 
бібліотеки в церковній залі! 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5rYXBlbGFuc3R2by5vcmcudWEvYXJ0aWNsZS81NS8=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5rYXBlbGFuc3R2by5vcmcudWEvYXJ0aWNsZS81NS8=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5rYXBlbGFuc3R2by5vcmcudWEvYXJ0aWNsZS81NS8=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5rYXBlbGFuc3R2by5vcmcudWEvYXJ0aWNsZS81NS8=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5rYXBlbGFuc3R2by5vcmcudWEvYXJ0aWNsZS81NS8=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5rYXBlbGFuc3R2by5vcmcudWEvYXJ0aWNsZS81NS8=


УКУ розпочинає програму відзначення 
Ювілейного року патріарха Йосифа 

Сліпого 
   

 Цього року 
відзначаємо 

125-річчя з дня 
народження 

патріарха 
Йосифа 
Сліпого. 

Упродовж року 
в різних містах 

України відбуватимуться заходи, які Інститут 
історії Церкви Українського католицького 
університету проводить із благословення 
Синоду Єпископів Української Греко-
Католицької Церкви. 
Святкування розпочнуться ввечері 15 лютого 2017 
р. Урочистою академією в Київському 
національному університеті імені Тараса 
Шевченка, де з вітальними словами виступлять 
ректор цього Університету Леонід Губерський і 
Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав. 
Культурно-мистецьку програму представлять 
університетська народна хорова капела «Дніпро» 
та хоровий колектив Київської 
Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ.  У 
приміщенні КНУ буде також представлена 
виставка про життя та діяльність патріарха 
Йосифа, яка згодом буде експонуватися в інших 
містах України. 
16 лютого в Київському центрі УКУ (вул. Мазепи, 
10) відбудеться круглий стіл на тему «Патріарх 
Йосиф Сліпий – знайомий і незнаний» з нагоди 
125-ліття від народження ісповідника віри, 
предстоятеля УГКЦ в період її переслідувань 
радянським тоталітарним режимом та в умовах 
повоєнного «розсіяння» значної частини її 
священнослужителів і вірних по всьому світу.  В 
обговореннях візьмуть участь «відомі очевидці» – 
себто ті, хто ще за життя Блаженнішого Йосифа 
були його сподвижниками, учнями, 
послідовниками: владики Любомир Гузар, Гліб 
Лончина, Борис Ґудзяк, о. Михайло Димид. Своїми 
враженнями про зустріч із тодішнім Галицьким 
митрополитом  у Київській пересильній тюрмі та 
про його роль у консолідації українців у діаспорі  
 
 

поділяться колишній в’язень ҐУЛАҐу Петро Франко 
й активістка патріархального руху зі США Ірина 
Ясінська-Ґрейвз. Від референтів очікуємо не лише 
особистих спогадів про якісь мало знані аспекти  
життя та діяльності ювіляра, а й певних 
аналітичних рефлексій, які мають послужити 
підставою для загальної дискусії та кращого 
ознайомлення з багатогранною постаттю Великого 
патріарха української та світової громадськості. 
Завершаться київські урочистості 19 лютого 
Архиєрейською Божественною Літургією і 
Панахидою в патріаршому соборі Воскресіння 
Христового. 
Уже в березні цього року Інститут історії Церкви 
планує провести окремі виїзні наукові сесії у 
Полтаві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Чернівцях, 
Ужгороді, Чернігові, Житомирі, Острозі. Гостьові 
лекції відбудуться в інших університетських і 
церковних осередках. 6-7 квітня у Львові на базі 
Львівської духовної семінарії Святого Духа 
зберуться учасники Всеукраїнської студентської 
науково-практичної конференції «Патріарх Йосиф 
Сліпий і розвиток української богословської науки 
та освіти у XX – на початку XXI  століття». 
Фінальним акордом наукового відзначення 
Ювілею покликана стати Літня школа для молодих 
науковців на тему «Постать патріарха Йосифа 
Сліпого в контексті міжнародних церковних і 
політичних відносин», яка проходитиме в 
історичних приміщеннях Українського 
католицького університету в Римі за сприяння 
Релігійного товариства «Свята Софія» на початку 
липня 2017 року. 
Просимо представників засобів масової інформації 
акредитуватися для участі в заходах, що 
відбудуться в Києві 15-16 лютого. Контактна 
особа для акредитації – Марія Чубата, 
0979671256, chubata@ucu.edu.ua 
Прес-центр УКУ 
 

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 

 

 


