
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 

        
Трагедії спонукають нас до роздумів про цінність 

життя 

Нещодавня трагічна втрата життів і спокою в Лас-Вегасі й 
терористична атака в Торонто, Канада, а попередньо фізичні 
та моральні трагедії, спричинені ураганами на Карибських 
островах, у Пуерто-Рико, Флориді, Техасі, змушують кожного 
з нас задуматися про цінність життя. Молячись за жертв цих 
трагедій, ми одночасно роздумуємо про дар життя, який 
отримує кожен із нас. Під час молитви наші думки 
наповнюються вдячністю за цей дар. Ми відновлюємо 
особисті зобов'язання шанувати й оберігати цей 
дорогоцінний дар і ділитися ним з близькими.Сподіваємося, 
що для кожного з нас це ще й привід поважно замислитися й 
прийняти рішення щось зробити, щоб захистити життя від 
зачаття до природної смерті. Можливо, найкращим 
свідченням поваги до втрачених внаслідок останніх трагедій 
життів могла б стати особиста посвята і зобов'язання 
поважати життя від зачаття до природної смерті.    Дару 
життя загрожують руйнівні сили природи та маніпулятивні й 
керовані серця і думки людей. Невинні життя щоденно 
відбираються тими, хто обстоює право на аборти й 
евтаназію. Наші зусилля потрібні, щоб підтримувати людей 
на кожному етапі життя. Чи можемо ми зробити щось більше, 
щоб захистити й допомогти тим, хто ментально і фізично 
недієздатний? Хворі  та старші також потребують нашої 
любові й уваги в забезпеченні їхніх особливих потреб. Тож 
шануймо цей дар життя, щедро уділений нам Богом. 
Висловлюймо нашу подяку Всевишньому в наших молитвах і 
вдячністю в серці. Наші вияви вдячності приведуть нас до посвяти 
в любові й служінні на нашій дорозі життя.  Митр. Стефан Сорока 

                    

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 
 6:30р. -    Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –   Св. Літургія – o. О. Качур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
 6:00в. – Св. Літургія -  о. Р. Лобай 
 
Молитовний День – середа – 
6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– 
вівторок – 1:00 поп. після 
вакаційної перерви 
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. 2 Koр. 9, 6 – 11.  
 Єв. Лк. 5, 1 - 11. 
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             ОГОЛО ЕННЯ 

 
 П’ятниця 13 жовтня – Навечір’я Покрови 
Пресвятої Богородиці. – Вечірня з Литією – 
о год. 6:00 вечора. 
Субота 14 жовтня – Свято Покрови 
Пресвятої Богородиці. – Святі Літургії о год. 
8:00, 9:30 ранку і 6:00 вечора.   

 
 

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Радо вітаємо нових парафіян! 
  Хто бажає стати офіційними парафіянами 
нашої церкви просимо виповнити анкету в 
канцелярії і заплатити річну вкладку $25.00. 
Тоді отримаєте зелену виказку для 
паркування, конверти на пожертви - за які 
канцелярія випише Вам посвідку для податку 
(income tax), і церковний календар на 2017 
рік. 

¾   Молитовна Група зустрічається щосереди  
 о год. 6:00 вечора.  Наступна зустріч  буде   
11 жовтня. 
  
¾ Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 

сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч  буде  10 жовтня.  

¾ 65-РІ Я о. д-ра Льва айки: Ювілейна 
Свята Літургія з участю Преосвященного 
Валдики Кир Стефана і духовенства відбудеться 
в неділю 29 жовтня о год. 2:00 поп.в церкві св. 
о. Миколая. Відтак буде Святочна Програма і Бенкет 
о год. 4 поп. Родина запрошує духовенство, знайомих, 
тернополянів і бувших парафіянів з північних околиць 
Квебеку і Онтаріо (Val D’Or, Kirkland Lake, Rouyn, 
Amos, Timmins, Virginiatown, Montreal). Просимо 
повідомити про Вашу присутність до 15 жовтня 
телефонно або електронною поштою: 
Леся Бабляк  905-935-0964  lesabablak@gmail.com 
Віра Чайка    416-255-2467   virachayka@gmail.com 
Володимир Кіш  905-431-7400  walterkish@gmail.com 

¾  Звернення Лицарів Колюмба до парохіян! 
В неділю 15 жовтня Лицарі Колюмба після 
кожної Святої Літургії у церковній залі 
переводитимуть кампанію з метою збільшити своє 

членство. Просимо зацікавлених прийти і 
послухати презентацію. 

¾ ленкині ЛУКЖК приготовляють недільну 
каву. Просимо усіх підтримати діяльність ЛУКЖК і 
зійти до церковної залі на теплу каву, смачне 
печиво, канапки і  дружню розмову.  

¾ Дорогі парафіяни Свято-Миколаївської   
церкви! Щиросердечна подяка усім, які подарували 
телефони для поранених воїнів АТО. Нема сумнівів, 
що подарки покращать щоденне життя наших героїв 

       Мірка  і Роман  Соколич, парохіяни св. о. Миколая 
       

¾ Відділ ЛУКЖК при Катедрі св. свщм. 
Йосафата щиро запрошує на чайок “Золота 
Осінь” в неділю 15 жовтня від год. 9:30ранку до 2:30 
поп. в церковній залі, 110 Franklin Ave. Офіційне 
відкриття о год. 1:00 поп. Цікава програма, тиха 
ліцитація і нагороди за найкращі вишиванки. 
 
¾ Організаційний комітет Українських 
державницьких  Організацій запрошує громаду на 
відзначення 75-ліття УПА ‘’Від криївок УПА до 
окопів АТО’’. Гість свята та доповідач: Андрій 
Левус-народний депутат України, голова підкомітету 
Комітету ВР з питань національної безпеки та 
оборони, голова проводу громадської організації 
‘’Вільні люди’’, колишній комендант Самооборони 
Майдану. Відзначення проходитиме  в неділю 15 
жовтня 2017р. о год. 5:00 поп. в Old Mill –Brule 
Rooms. Вступ $30.  Квитки та  безкоштовний дозвіл 
на паркування можна отримати в КС ‘’Будучність’’. 
Дохід призначений на гуманітарну допомогу  війську. 
 

¾ Зазделегідь плануйте ділянку на 
кладовищі! Запрошуємо українську громаду 
забезпечити права на поховання для себе та Ваших 
близьких на Парафіяльному Кладовищі свв. 
Володимира і Ольги при парафії Української 
Католицької Церкви св. Юрія Переможця в Ошаві. 
Подаємо брошурки з детальною інформаціью, які 
знаходяться у притворі церкви. За подальшими 
інформаціями просимо звертатися до членів 
цвинтарного комітету при парафії св. Юрія – Романа 
Яворського (tridentsafety@sympatico.ca) або Михайла 
Лабая (mikelabaj@rogers.com. 905-725-2617). Ціна 
($2500.00) актуальна до місяця лютого 2018р. 

  
                МНОГАЯ  ЛІТА !  

Новоповінчаним  Софії Аксенчук і Стефанові 
Лисак   бажаємо мирного подружнього життя 
на     Многії  і Благії Літа! 
 
           Ж Е Р Т В О Д А В І  
     Складаємо  щиросердечну подяку
 парохіянам.   Нехай Предобрий Господь        
благословить і винагородить! 
 
Галина Магега                   100.00 
Петро  Вовк  200.00 
Марко  і Наталя Стадник   500.00 
  (в пам’ять мами Тереси Стадник- 1-ша річниця) 
 

УВАГА! З огляду на це, що від довшого часу 
ми зауважили, що не парохіяни ставлять 
машини на місцях призначених для вжитку 
наших парохіян, щоб навести порядок що до 
цього питання, парохіяльна рада вирішила 
поставити лічники (meters) на ставлення 
машин. Пригадуємо, що церква платить місту 
вже роками за місця на ставлення машин. 
Наші парохіяни, які є офіційно членами і 
які мають виставлену виказку/дозвіл 
(цього року зеленого кольору) є 
звільнені від оплати паркування підчас 
відвідування парохії.  

mailto:lesabablak@gmail.com
mailto:tridentsafety@sympatico.ca
mailto:mikelabaj@rogers.com


  
¾ Українські Молодіжні Ансамблі (хори 
"Oріон", "Левада", оркестра "Аванґард") , під 
мист. кер. Романа Ясінського, дир. Жанни Зінченко, 
влаштовують концерт Свято Героїв з нагоди  
75 ліття створення УПА, який відбудеться в неділю, 
 22 жовтня 2017, о год. 3:30 поп. 
 в Соборі Успення Пресвятої Богородиці, 3625 Cawthra 
Road, Mississauga. Також беруть участь Капеля 
Бандурyстів Торонта, мистецький керівник Віктор 
Мішалов. Квитки : 416-896-5808. 
 
¾ Резонанс: Проводиться набір до молодіжного 
вокального ансамблю. Всі заняття безкожтовні для 
молоді до 13 років. Виступи на фестивалях Північної 
Америки та гастролі в Україну. За інформацією 
звертатится на чис. тел 647-239-7830. 

 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

13  Х      7:30 веч.          бл. п. Тересу Стадник 
16  Х      6:00 веч.          бл. п. Богдана Тихоліса 
                                                                (2р.) 
18  Х     10:00 ранку      бл. п. Дмитра Непотюка 
21  Х     10:00 ранку      бл. п. Марію Танчак (8р.) 
21  Х     11:00 ранку      бл. п. Юстина Євченка (1р.) 
25  Х       7:00 веч.         бл. п. Юрія Копистянського 
                                                            (9р.)      

 Ми є народом вцілілих»: Глава УГКЦ       
пояснив, чому аборт глибоко ранить   
людську душу 

У черговому ефірі інтерактивної програми 
«Відкрита Церква» Блаженніший Святослав 
розмірковув на тему «Дар життя». Пропонуємо 
вам декілька важливих висловлювань Глави УГКЦ 
про аборт як тяжкий гріх, про його наслідки для 
жінки і суспільства загалом. 

• Аборт, навіть з точки зору медицини, є 
штучним перериванням вагітності. З 
моральної точки зору, це навмисне 
вбивство невинної людської істоти. Цей 
злочин має великий вплив не тільки на 
ненароджене немовля, а й на жінку, 
родину, лікаря, суспільство.  

• Церква називає аборт тяжким гріхом, який 
глибоко ранить людську істоту.  

• Коли чиниться аборт, страждає тіло, 
страждає душа і страждає людський дух.  

• Фундаментом, основою будь-якого 
демократичного суспільства є захист життя 
його членів. Право на життя є первинним 
фундаментальним правом всякого 
людського суспільства, цивілізованої 
демократичної держави.  

• Коли в державі комусь заперечують право 
на життя та ще й за віковим принципом 
(через те, що людська істота не досягнула  

 

певного віку), то йдеться про заперечення 
фундаментального права людини.  

• Усяка юридична система, конституція 
певної держави, міжнародне право буде 
мати сенс тоді, коли захищатиме 
фундаментальне право кожного із нас на 
життя.  

• Кожна людина є господарем власних 
вчинків. Вона свідомо вирішує, як жити.  

• Чесний лікар ніколи не скаже, що аборт − 
це щось добре. Чесний лікар завжди скаже 
собі і жінці, що наслідком аборту може бути 
не тільки важка травма дітородних органів 
жінки, а й безпліддя. Якщо перша вагітність 
молодої жінки закінчується абортом, то 
вона може стати безплідною.  

• В Україні поширений «абортний туризм», 
коли в державу приїздять робити аборти 
жінки з тих країн, де аборт на 
законодавчому рівні заборонений.  

• Українське суспільство сьогодні живе, на 
жаль, в абортивній свідомості, в 
абортивному менталітеті. У нас довгий час 
аборт вважався чимось дозволеним. Тому 
багато людей в Україні сприйматимуть 
заборону аборту як обмеження їхніх прав, 
їхніх свобод. Тому разом із забороною має 
бути проведена велика просвітницька 
робота.  

• Святий папа Іван Павло II, коли виступав у 
польському сеймі, ствердив: «Той народ, 
який вбиває своїх дітей, не має 
майбутнього».  

• Держава і народ, щоб мати майбутнє, 
повинні захищати життя своїх громадян і 
ще не народжених дітей. 

• Ембріон − це окремий організм, окрема 
особа, яка є людиною. Коли роблять аборт, 
то вбивають людину на ранніх стадіях її 
життя. 

• Церква захищає гідність ще не народженої 
дитини, її право на життя і захищає гідність 
жінки. 

• Можемо говорити про абортивний 
менталітет, який є в сім’ях. Аборт дуже 
поширений в Україні. Багато із нас 
народилося у сім’ях, де мама робила аборт. 
Іншими словами, можна сказати, що ми є 
«народом вцілілих», яких лише випадково 
минула вбивча рука рідних батьків. Якщо 
це усвідомимо, то зрозуміємо, в якій 
глибокій травмі ми живемо. 

                        Департамент УГКЦ 

 

 

  
о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-39-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

 



 
Я  
 

 

 

 

 

 
 

  
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 
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