
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 

        

Глава УГКЦ у Лондоні: «Україна − це 
«житниця» Європи, яка має засіяти Західну 

Європу словом Христового Євангелія» 

У сучасному світі є багато пустомовства, серед якого важко 
відшукати істинне Боже Cлово. Однак люди повинні 
докладати чимало зусиль, щоб воно стало на першому місці 
в їхньому житті. Саме тому ми маємо молитися, щоб 
український народ став «доброю нивою», на якe впаде Боже 
Cлово і принесе добрий плід. Про це сказав сьогодні, 29 
жовтня 2017 року, Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
проповіді до вірних у катедрі Пресвятої родини в Лондоні. 
Глава УГКЦ цими днями перебуває у Великобританії з 
офіційним душпастирським візитом на запрошення владики 
Гліба (Лончини), Єпарха єпархії Пресвятої родини в Лондоні. 
Блаженніший Святослав почав свою проповідь зі слів вітання 
з нагоди 60-річчя від заснування єпархії УГКЦ у 
Великобританії. Предстоятель зазначив, що в недільному 
Євангелії, у притчі про сіяча, ми бачимо насамперед Бога, в 
якого віримо і якого сповідуємо: «Господь є той, що 
приходить. Він не закривається у самому собі, у своєму 
вічному небесному щасті. Він виходить до людини, бо ми 
чуємо про те, що сіяч вийшов. Тим сіячем є Ісус Христос, 
який сам сказав до апостолів, що прийшов проповідувати. 
Він є тим Словом Божим з великої букви, Словом Отця, 
скерованим до людини», − сказав проповідник. «Сьогодні 
так багато слів сіються в наші серця, так багато 
пустомовства зараз є у світі. Ми живемо в цьому світі, який 
так багато говорить, кричить, пише, пересилає слова 
«емейлами», «есемесками», «сайтами».   (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. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00 в – Св. Літургія -  o. Р. Лобай 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп.  
                    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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             Я 

 
івторок 7 листопада – авечір’я свята св. і 

славного влкм. имитрія ироточця. – Вечірня з 
Литією о год. 6:00 вечора.  

ереда 8 листопада – свято св. і славного влкм. 
имитрія ироточця . – Святі Літургії о год. 8:00, 

9:30 ранку і 6:00 вечора 
             

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¾ ирші ходини . Повідомляємо, що 
наступні сходини ЛУКЖК відбудуться в неділю, 12 
листопада. Свята Літургія о 9:30 ранку, а опісля 
сходини в парохіяльному будинку. Нагода вирівняти 
членську вкладку за 2017, хто ще цього не зробив. 
Просимо участь членкинь і гостям раді! Буде цікава 
доповідь.  
 
¾ олитовна  рупа зустрічається щосереди  о 

год. 6:00 вечора.  аступна зустріч  буде   
8-го листопада.   
  
¾   люб уховних искусій (колишній клюб 

сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 1:00 
поп. аступна зустріч  буде  7 листопада.  

¾  ! Організаційний комітет 
табору Відпічнім з Христом шукає  
ентузіастичних виховників з 10-го класу та вище 
на табір від 10-17 березня 2018 р. Реченець - 15-го 
листопада. За дальшими інформаціями та картою 
зголошення загляньте на веб сторінку B4J.ca.  
 

¾ ерсональна виставка картин арії 
нтонів продовжується до 14 листопада в інституті 

св. Володимира, 620 Spadina Ave. Серія картин 
присвячена 150 літтю народження Канади. 
Щоб оглянути виставку, просимо заздалегідь  
домовитися по телефону (416) 923-3318. 
 

¾ KYK, відділ оронто і країнсько- 
анадський етеранський онд запрошують 

на Поминальний День Воїна в неділю 
 5-го листопада  о год. 2:00 поп. в Українсько-
Канадському Меморіяльному Парку (Scarlett & 
Eglinton). 

¾ Василь Сліпак - ворчий ечір пам’яті 
видатного оперного співака, героя країни, 
проходитиме в неділю 12 листопада о год. 3:00 поп. 
в приміщенні “Золотий Лев” (Княжий Двір), 15 
Canmotor Аve. під патронатом енерального 

онсульства  країни в оронто та 
іжнародної рганізації українських громад 

“ етвертої вилі” .   Участь беруть: xори Оріон і 
Левада, мист. кер. Ярослав Гнатовський, S & L 
вокальна школа, худ. кер. Сергій Стільмашенко i  

зас. Артист України Віктор Мішалова. хід за 
добровільними датками. охід призначений на 
“ країнське ратство”, яке занимається 
допомогою дітям загиблих воїнів. рганізація 
заснована асилем ліпаком. Просимо 
українську громаду численно підтримати цей захід. 
 

¾ Holy Name of Mary College School, 
приватна католицька школа для дівчат запрошує на 
“День Відкритих Дверей” в суботу 18 листопада 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     овариство країнських олекціонерів 
( оронто) запрошує на виставку і продаж марок, 
монетів і т.п. 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.  

 
¾ іґа країнців анади запрошує ас на 

громадську зустріч і показ документального 
фільму " ісія хід: ерша інія". Звіт про 
поїздку в АТО члена Крайової Управи ЛУК Ореста 
Стеціва відбудеться  в четвер, 16-го листопада о 
год. 7:00 вечора в приміщенні Old Mill Toronto, 
Westmіnster Room за адресою 21 Old Mill Rd.  
Пожертви і добровільні датки будуть спрямовані на 
допомогу українським бійцям через Фонд "Приятелі 
Збройних Сил України". 

 
¾ азделегідь 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 естри лужебниці епорочної іви 

арії, 5 Austin Terrace, Toronto, ON запрошують 
Вас до своєї каплиці на Ь  Ї 

 в понеділок, 20 листопада, 2017 від 
9-ої год. ранку. е ень адорації, подяки, 
посту, мовчання, моління   за зцілення і різні 
потреби. рограма: 
       9:00         Виставлення Найсвятіших Тайн 

             10:00         Акафіст до  Бл.Йосафати  
             12:00        Вервиця до Матері Божої  
               3:00         Молебен до Бл. Йосафати   
             5:00         Вервиця до Бл. Йосафати 

     6:00         Служба Божа  
    По кожній відправі почитання мощей  Бл. Йосафати.  

Нагода до сповіди по-обіді  від  3:30  до  6:00 в.  
   Бл. Йосафата черпала силу у стіп Евхаристійного    

Ісуса, де молилася годинами.  Прийдіть і зі Сестрами 
наслідуймо її приклад!  

         Я   І  !  
ововінчаним тефанові ебедь і еланії 

рицині бажаємо мирного подружнього життя на 
ногії і лагії іта! 

 

І   – сьогодні! 
Сьогодні по кожній Св. Літургії, члени БУКК, відділ 
св. о. Миколая, в притворі церкви, будуть 
приймати пожертви на підтримку Українського 
Католицького Університету.Повідомляємо, що 
наша збірка на підтримку УКУ у Львові за минулих 
сім років зібрала понад $24,000. Надіємося надалі 
на Вашу підтримку єдиного та унікального 
католицького університету в східній Европі. 
Посвідки на звільнення з податків видаватимуться 
від УКУ в кінці року.  Ь  І! 
 
 

http://www.holynameofmarycollegeschool.com/
mailto:tridentsafety@sympatico.ca
mailto:mikelabaj@rogers.com


Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 

Складаємо щиросердечну  подяку парохіянам.  
Нехай Предобрий Господь                   
благословить і винагородить! 
 
Анонімно                                            4000.00 
Анна Сенів Мартеллі                             300.00 
Родина Соколиків                                 900.00 
                      (з радісної нагоди) 
Марія Світа                                           200.00 
Петро Машталір                                    200.00 
                   (в пам’ять мами Анни) 
Подяка священникові, н.н.                    100.00 
      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

7   ХІ  8:00 ранку      бл. п. Марію Анни Голод 
    11  ХІ  5:00 веч.        бл. п. Мирослава Івасиків 

13  ХІ  8:00 ранку     бл. п. Ірину Яріш 
    14  ХІ  11:00 ранку      бл. п.  Дмитра Капущака 

                                   (Закінчення) 

І ми часом навіть не можемо зрозуміти, де серед 
тих слів є Слово життя», − роздумує 
проповідник.За словами Блаженнішого 
Святослава, ми маємо молитися, щоб український 
народ був «доброю нивою», на яку впало Боже 
Слово і принесло добрий плід. Люди повинні дбати 
про те, щоб ставити його на перше місце у своєму 
житті. «Століттями Україна називалася житницею 
Європи. Не тільки тому, що в нас була добра і 
родюча земля. Не тільки тому, що багато зерна 
прибувало до Європи з наших українських земель. 
Однак сьогодні ця житниця засіває Європу ще й 
іншим зерном. За важких обставин, а саме через 
біль, терпіння і сльози України та економічні 
виклики, перед яким наші люди повинні шукати 
кращої долі в країнах Європи, Господь бачить 
кожного з нас як насінину, - насінину, що має 
засіяти західноєвропейську землю, в якої хтось 
вкрав Боже Слово. Ми маємо засіяти цю землю 
словом Христового Євангелія», − наголосив Глава 
УГКЦ.На думку Блаженнішого Святослава, кожен 
із нас покликаний свідчити свою християнську 
віру там, де він є: «На роботі або навіть стоячи 
перед британськими властями, які запитують 
скрізь про ваш паспорт і візу, ви повинні свідчити, 
що насамперед є християнами. Адже Бог бажає, 
щоб ми були тим зерном, що засіє ці країни для 
нової справи − нової євангелізації», − запевняє 
проповідник.Глава УГКЦ подякував від імені всієї 
Церкви Папі Римському, з благословення якого 
був створений спочатку екзархат, а потім єпархія 
УГКЦ у Великобританії, а також усім священикам, 
владикам, зокрема владикам Глібові (Лончині) та 
Павлу (Хомницькому), єпископам і громаді, яка 
сіяла і сіє там Боже Слово: «Наступного року 
храму (катедрі Пресвятої родини. − Ред.) буде 50  
років, відколи українська громада збирала для 
нього кошти. Ця святиня є видим знаком, що Боже 
Слово дало плід у нашому народі. Любов до Бога і  
 

 

солідарність українців збудували цей храм у 
Великобританії та гуртували наші громади довкола 
Церкви», − сказав Предстоятель УГКЦ.Крім того, 
Блаженніший Святослав під час своєї проповіді 
згадав про Зустріч єпископів Східних Католицький 
Церков Європи, яка 26 - 29 жовтня проходила у 
Великобританії. «Сьогодні між нами присутні 
єпископи з різних Східних Католицьких Церков. 
Тож наша радість виходить поза межі Української 
Церкви. Ця Літургія вінчає річний З’їзд східних 
католицьких єпископів Європи. Тут присутні 
владики з різних країн, які бачать вас і плід 
Божого Слова в нашій Церкві і в нашому народі. 
Центральним питанням наших нарад було про те, 
як нам зараз сіяти Боже Слово в Європі? Тож ми 
ділилися досвідом зцілення за допомогою Божого 
Слова і відчуттям, що первинне завдання 
єпископа − проповідувати, сіяти Боже Слово і 
втілювати його в життя сучасної Європи», − 
відзначив проповідник.Наостанок Предстоятель 
Церкви нагадав про ті виклики, які зараз долає 
Україна, а також про те, як Боже Слово може їй у 
цьому допомогти: «Ми сьогодні молимося за нашу 
Україну, яка спливає кров’ю; за Україну, яка 
молиться і запитує «Боже, чому?» Але ми 
відчуваємо, що Господь до нас приходить. Він є 
серед нас. В Україні є час великої «сівби». 
Можливо, навіть через труднощі війни Господь 
робить чутливим людське серце на слово життя 
вічного. Сьогодні ми переживаємо період великого 
навернення, і саме та Церква буде мати успіх, яка 
сіє!» − наголосив на завершення Блаженніший 
Святослав.  

Нагадаємо, офіційний візит Глави УГКЦ до 
Великобританії триває з 19 по 31 жовтня 2017 
року. Більше про програму візиту читайте за цим 
посиланням: news.ugcc.ua. 

         Департамент інформації 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 

 

http://news.ugcc.ua/news/u_london%D1%96_trivaie_zustr%D1%96ch_predstavnik%D1%96v_dvanadtsyati_sh%D1%96dnih_katolitskih_tserkov_yevropi_80857.html
http://news.ugcc.ua/news/u_london%D1%96_trivaie_zustr%D1%96ch_predstavnik%D1%96v_dvanadtsyati_sh%D1%96dnih_katolitskih_tserkov_yevropi_80857.html
http://news.ugcc.ua/news/rozpochavsya_dushpastirskiy_v%D1%96zit_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_do_velikobritan%D1%96i_80759.html
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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 

 

 


	Глава УГКЦ у Лондоні: «Україна − це «житниця» Європи, яка має засіяти Західну Європу словом Христового Євангелія»

