
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 

        
Доповідь Глави УГКЦ на конференції «Роль релігії в 
європейській інтеграції – перспективи України та ЄС» 
 
За вченням Отців ІІ Ватиканського Собору, релігійна 
свобода є невід’ємною складовою поняття гідності людської 
особи. Недаремно Декларація про релігійну свободу цього 
Собору так і називається - «Dignitatis humanae». Можна 
також сказати, що без релігійної свободи немає справжньої 
демократії. Мені приємно, що «другом» Всеукраїнської ради 
Церков і релігійних організацій є Інститут релігійної свободи 
в Україні, який намагається не просто систематично, науково 
обґрунтувати цю дійсність, а й показати її роль у розбудові 
демократичного суспільства в Україні. 

Релігійна свобода, на нашу думку, полягає в тому, що кожна 
людина має право вільно сповідувати свою віру. Ніхто не 
сміє втручатися у внутрішню сферу людини, наказуючи їй 
сповідувати чи не сповідувати певну релігію. Вищезгадана 
Декларація про  релігійну свободу каже, що «правда 
перемагає не інакше, як силою самої правди». Деколи навіть 
нам, релігійним діячам в Україні, це не завжди зрозуміло, 
нам хочеться перемагати за допомогою якихось інших 
аргументів. Але, думаю, засада релігійної свободи полягає в 
тому, що ми повинні свідчити правду і допомагати людям 
шукати її у своєму сумлінні. Я хотів би також вказати на 
відмінність між релігійною свободою і свободою сумління. 
Релігійна свобода означає, що в суспільстві та чи та релігія 
має право вільно відправляти свої богослужіння, 
здійснювати свій культ. (Певні рівні релігійної свободи 
існують навіть у тоталітарних суспільствах.) А свобода 
сумління передбачає, що людина може вільно вибирати 
релігію, має право змінювати свою релігійну приналежність. 
Очевидно, що вільне демократичне суспільство має 
забезпечувати не тільки релігійну свободу, а й свободу 
сумління. Можна сказати, що кожний громадянин такого 
суспільства в релігійному плані стає активним, діяльним. Він 
приналежний до певної релігійної спільноти не  (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 
 6:30р. -    Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –   Св. Літургія – o.Р. Лобай  
 9:30 –  Св. Літургія – о. Качур 
11:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 6:00в. – Св. Літургія -  о. О. Качур 
 
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. 11, 31 – 12, 9.  
 Єв. Лк. 6, 31 - 36. 
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     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   
18 жовтня. 
  
¾ Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 

сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч  буде  17 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! 
Сьогодні 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” сьогодні 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  сьогодні 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. 
 
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 ХОР ВЕСНІВКА  запрошує на концерт: 
Танго:  Популярні Танцювальні Пісні з 40-их 
років в неділю 29 жовтня 2017  o год. 3:00 поп. в 
Trident Banquet Hall, 145 Evans Ave.  Також беруть 
участь:  Quartetto Gelato і Ron Cahute 
Trio.  Квитки:  416-763-2197 aбо 416-246-9880.  

 
  
                 

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.  

Традиційні Обіди:  
Членкині ЛУКЖК запрошують охочих пань 
допомогти нам готувати вареники, в суботу,  
21 жовтня о 10:00 ранку, в церковній залі. 
 
У неділю, 22 жовтня після кожної Святої Літургії 
в церковній залі буде продаж гарячих обідів: 
борщ, вареники, капуста, ковбаски, печиво тощо. 
Запрошуємо закупити обід для себе і родини. 
Просимо усіх підтримати діяльність ЛУКЖК! 
Прихід призначений на "Ігри Нескорених", 
що відбудуться у наступному році в Австралії. 
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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. 
 
¾ Holy Name of Mary College School, приватна 
католицька школа для дівчат запрошує на “День 
Відкритих Дверей” в суботу 28 жовтня від год. 10:00 
ранку до 2:00 поп.  За подальшими інформаціями 
звертатится на веб сторінку 
www.holynameofmarycollegeschool.com або на чис. 
тел. 905-891-1890 ехт. 103. 
 
¾ Товариство Українських Колекціонерів 
(Торонто) запрошує на виставку і продаж марок, 
монетів ітп. в п’ятницю 10 листопада і суботу 11 
листопада від 9:00 ранку до 4:00 поп. в приміщенні 
Old Mill (Brule Rm.), 21 Old Mill Rd., Toronto. Можна 
буде придбати  святкові марки приурочені 100 літтю 
надання медалі Victoria Cross Пилипові Коновалеві. За 
подальшими інформаціями просимо звертатися на 
емейл ucst@upns.org.   

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

благословить і винагородить! 
 

Ярослава і Ігор Підлісні                                250.00 
     (в пам’ять мами Емілії) 

Анна Івасиків                                               100.00 
Олег і Лариса Аксенчук                                300.00 

    (з нагоди вінчання дочки Софії) 
 
      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

16  Х      6:00 веч.          бл. п. Богдана Тихоліса 
                                                                (2р.) 
17  Х      6:00 веч.          бл. п. Марію Чорновус 
                                      бл. п. Миколу Кулика 
18  Х     10:00 ранку      бл. п. Дмитра Непотюка 
20  Х       5:00 поп.        бл. п. Ярослава Костюка 
                                                                    (7р.) 
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.) 
                         (Продовження)      
 не з необхідності чи примусу, а завдяки 
свідомому й добровільному вибору. Сьогодні це 
характерно для України. Нині українські Церкви 
і релігійні організації втішаються і релігійною 
свободою, і свободою сумління. Ми самі ще 
звикаємо до цієї ситуації – не всі Церкви 
спокійно сприймають те, що їхні вірні в будь-
який час можуть їх покинути та перейти до 
іншої конфесії. Це «адвент» свободи сумління 
нашого народу. Це ті принципи, за якими 
сьогодні функціонує Всеукраїнська рада Церков 
і релігійних організацій. Те, що представники 
різних Церков і релігій збираються разом, 
означає, що ми поважаємо одні одних, – ми 
поважаємо свобідний вибір у релігійному 
питанні наших громадян навіть тоді, коли, 
можливо, не вповні погоджуємося між собою. У 
наших вірних ми намагаємося виховувати  

 

повагу до представників інших Церков, конфесій і 
релігій. 
Сьогодні Церкви і релігійні організації, можливо, є 
найбільш свідомими учителями   засади 
загального добра. Ми бачимо і знаємо, що тепер 
найбільшою небезпекою для цього блага  в Україні 
є проблема корупції. І найактивнішими в протидії 
корупції є Церкви і релігійні організації. Бо ми 
розглядаємо феномен корупції не тільки з точки 
зору юридичної чи економічної, а духовної та 
моральної. Ми вважаємо корупцію гріхом проти 
загального добра. Про це ми не один раз говорили 
у своїх зверненнях і деклараціях.Щодо 
солідарності і субсидіарності, вважаю, не потрібно 
давати ґрунтовного пояснення, бо всі наші спільні 
справи: допомога потребуючим, підтримка 
українського війська, військове капеланство тощо 
– це ті елементи, які показують, як ми бажаємо 
втілити ці норми в життя. На мою думку, ці чотири 
принципи – це принципи успіху України. Надіюся, 
ці засади поділяють і наші європейські друзі, бо з 
цих принципів народжуються справжні 
європейські вартості.Сьогодні перед Україною та 
Європейським Союзом стоїть великий виклик – 
явище еміграції. Ми знаємо, що свобода 
пересування Європою є одним із принципів життя. 
Ми вдячні європейській спільноті, що вона 
зрозуміла, що українці є європейським народом, і 
був скасований візовий режим з Україною. Тепер 
українці можуть вільно подорожувати Європою: 
відбувається обмін ідеями, думками, способом 
життя тощо. Однак безвізовий режим збільшив 
масштаби еміграції. Згідно з даними української 
офіційної статистики, на 1 серпня 2017 року в 
Україні проживало 42 млн 300 тис. громадян. 
Насправді, скільки сьогодні є мешканців в Україні 
– ніхто не знає. Альтернативні способи 
підрахунку, зокрема здійснені на основі аналізу 
споживання базових продуктів харчування, 
подають іншу цифру – 32 млн. Де поділося 10 млн 
людей? Наші (церковні) способи аналізу сучасного 
феномену еміграції показують, що люди останнім 
часом здебільшого емігрують не за океан, до 
Північної чи Південної Америки, а до Європи. Ми 
бачимо, що великі українські громади з’являються 
по всій Західній Європі. Наприклад, за даними 
польської статистики, нині в Польщі є 1 млн 300 
тис. українців. Ми знаємо, що в Італії є 
півмільйона українців. Сто тисяч наших вірних 
перебуває в Іспанії. Ці цифри дуже швидко 
ростуть.Торік, у листопаді, силами нашої Церкви у 
Фатімі був проведений І Загальноєвропейський 
форум українських емігрантів. Через два місяці 
буде другий такий самий захід у Римі, на якому ми 
продовжуватимемо роздумувати над еміграційним 
рухом, що охоплює таку велику кількість людей. 
Українці привозять із собою в західні європейські 
країни певні засади свого способу життя, зокрема 
й релігійні………..      + Святослав 

  
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 

http://www.holynameofmarycollegeschool.com/
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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 

 

 


	Доповідь Глави УГКЦ на конференції «Роль релігії в європейській інтеграції – перспективи України та ЄС»  За вченням Отців ІІ Ватиканського Собору, релігійна свобода є невід’ємною складовою поняття гідності людської особи. Недаремно Декларація про релі...

