
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: «Справжній християнин уміє 
побачити присутнього Бога в потребуючій 

людині» 

Як часто сьогодні ми в Україні відчуваємо, що потребуємо 
Божої руки. Потребуємо Божої руки в наших особистих 
справах, у нашому суспільному житті. Як сьогодні Україна 
потребує не людської, а Божої руки, яка б її підняла, 
обновила і захистила. Де є та рука? Сьогодні Господь Бог 
дає на це глибоку відповідь... Наші батьки, коли хотіли щось 
у Бога випросити, ішли й давали милостиню і просили 
жебрака молитися за них.Про це сьогодні, у 22-гу неділю по 
Зісланні Святого Духа, говорив Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
проповіді до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового, що в Києві.Предстоятель звернув увагу вірних, 
що кожного разу, коли ми слухаємо, зокрема під час 
Божественної Літургії, читання Святого Євангелія, то чуємо 
живий голос нашого Бога, який промовляє до нас. У своєму 
слові Господь нам себе об'являє. Слухаючи Божий голос, ми 
можемо пізнати, ким є наш Бог, яким Він є для того, щоб 
більше Його чути, більше Його розуміти, але найважливіше – 
щоб більше любити того Бога, який нас першим полюбив. За 
словами проповідника, сьогодні ми чуємо в читанні 
Євангелія від Луки притчу про багача і Лазаря. У цій притчі 
Ісус Христос начебто малює дві сцени. «Одна сцена 
присвячена нашому земному життю, різного роду стосункам 
між людьми. Бачимо образ багатого чоловіка, образ бідного 
чоловіка, спосіб їхнього життя, а відтак той світ, який їх 
зробив багатими чи бідними. Інша сцена – сцена життя 
вічного.     (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. Качур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 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. Еф. 2,4-10. 
 Єв. Лк. 8, 26-39. 
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¾ ирші ходини  проходять 

ьогодні: Свята Літургія о год. 9:30 ранку, а опісля 
сходини в парохіяльному будинку. Це нагода 
вирівняти членську вкладку за 2017р., хто ще цього 
не зробив. Просимо до участи членкинь і гостям раді! 
Буде цікава доповідь.  
 

¾ іґа країнських атолицьких інок 
анади при церкві св. о. иколая запрошує всіх 

на І Я   у церковній залі в неділю 
10 грудня 2017, від год. 8:00 ранку до 2:00 пoп. 
Можна набути смачні гарячі обіди, печиво, 
святвечірні страви, пшеницю, мак, вушка і подарунки 
на свята. 

 росимо парафіян допомогти в підготовці 
базару:  готовити вареники в суботу 9 грудня від 
год. 10:00 ранку, подарувати печиво або щось на 
ліцитацію/аукціон. 
Можна голоситися до Тані Когут на 416-231-2687 або 
до канцелярії 416-504-4774. 

 
¾ олитовна  рупа зустрічається щосереди  о 

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

сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 1:00 
поп. аступна зустріч  буде  14 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  
зголошення 15-го листопада. За дальшими 
інформаціями та картою зголошення загляньте на 
веб сторінку  B4J.ca.  
 

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   Ласкаво запрошуємо всіх на перегляд 
нового фільму, права « » про Ісповідника 
віри Патріарха Йосифа Сліпого, до 125-ліття його 
народження, який буде показаний в неділю 19 
листопада о год. 11:00 ранку у залі Собору 
св.Покрови за адресою  30 Leeds St.,Toronto, 
(416-531-9945). При вході  добровільні датки. Весь 
прихід з показу фільму піде на виготовлення 2-гої 
частини фільму про життя і служіння Патріарха 
Йосифа у вільному світі і до його відходу у вічність. 
Постараймося всі підтримати цей важливий 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 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 Наукове Товариство ім Шевченка в Канаді 
запрошує нма доповідь д-ра Сергія Квіта про 
РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКО! ОСВІТИ на тлі 
політичної ситуації в Україні,в п’ятницю 17 
листопада о год. 7:30 веч. в приміщенні Old Mill 
(Humber Room), 21 Old Mill Rd. Перепустки на 
паркування: www.ntsh.ca  

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

рамовий разник будемо святкувати в 
неділю, 17 грудня:  рхиєрейська 

ожественна ітургія о год. 11:30 ранку, 
разничний бід 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!  

 кіоску  також можна придбати 
різдвяні картки.  

 В неділю 5-го листопада члени БУККу при  
святомиколаївсьійї парохії провели збірку на 
підтримку Українського Католицького 
Університету у Львові. БУКК щиро дякує усім 
парафіянам, які взяли участь у цій акції і 
повідомляє що разом зібрано $4,560. 
Особисті посвідки на звільнення з податку будуть     
вислaнні Вам прямо від УКОФ до кінця грудня 
ц.р. (тел- 416-239-2495). При цій нагоді 
запрошуємо до членста у БУККу всіх парафіян, які 
бажають допомогти своїй церкві.  Нехай Бог 
благословить! 

 

http://www.holynameofmarycollegeschool.com/


        М Н О Г А Я   Л І Т А  !  
Новоохрешеним Анастазії Амелії Десуза і 

Максимові Еліясові Даґонас, їхнім хресним і 
рідним батлькам бажаємо  Многії і Благії Літа! 

 
         

         Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 

 Складаємо щиросердечну  подяку парохіянам.            
Нехай Предобрий Господь                      
благословить і винагородить! 
 
Андрій і Лідія Лебедь                            400.00 
    (з нагоди вінчання сина Стефана і Меланії) 
Меланя і Стефан Лебедь                       350.00 
Наталія Мигаль                                    500.00 
      (в пам’ять батька Михайла – 25р.) 
Андрій Рожанець                                  100.00 
Олег і Ольга Турчманович                     200.00 
Павло і Ірина Чумак                             500.00 
о. Александер і добр. Олена Лящук      100.00 
Анна Івасиків і John Shea                     100.00 
Aнна Падук-Зрімяк                               200.00 
Марія Макіщук                                     225.00 
                ( за здоров’я) 
  
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 
 13  ХІ  8:00 ранку     бл. п. Ірину Яріш 

    14  ХІ  11:00 ранку      бл. п.  Дмитра Капущака 
    14  ХІ   6:00 ранку       бл. п. Володимира Бара 
    16  ХІ   7:30 веч.          бл. п. Марію Крет (1р.) 
    18  ХІ   9:00  ранку      бл. п. Михайла Мигаля (25р.) 
    25  ХІ  10:00 ранку      бл. п. Анну Домарецьку (10р.) 

                                  (Закінчення) 

Це є сцена небесної дійсності, – дійсності, яка 
показує нам, якою є вічність, що до неї людина в 
тому земному житті прямує», – розповів 
Блаженніший Святослав .«Можемо сказати, – 
продовжив архиєрей, – що перша сцена є 
тимчасовою, такою, шо проминає. А друга сцена є 
вічною, яка начебто дає сенс попередній. Але що 
Лука хоче нам донести в цій притчі? Це те, що тих 
дві сцени мають цілком протилежну перспективу. 
Той, хто в першій сцені є багатий, у другій стає 
бідним. Той, хто у першій сцені розкошує, у другій 
сцені – у небесній дійсності – страждає. Між цими 
двома сценами є одна точка дотику, яка начебто є 
моментом істини, моментом, коли Господь Бог 
розставляє на своє місце. Цим моментом істини є 
смерть».Ми бачимо, вважає духовний лідер греко-
католиків, що смерть є не кінцем нашого життя, а  
моментом істини нашого життя. Тоді людина 
пізнає, ким вона є, якою остаточно є її мета, а  
 
 

властиво, для чого Господь Бог дає їй у руки все, 
що вона має, або те, чого прагне, але не посідає. 

«Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство 

Небесне».«Сьогодні сучасне суспільство, 

економіка, політика часто вважають убогих 

проблемою, – каже проповідник. – Політики 

намагаються використати чи купити тих людей, 

аби на їхній біді збудувати свій політичний успіх. 

Дуже часто успішність певного суспільства 

вимірюється насамперед за тим, наскільки увага і 

закону, і суспільної влади обстоює інтереси та 

потреби вбогих людей. Але ми, християни, в 

потребуючій особі повинні бачити не проблему, а 

присутнього між нами живого Бога – нашого 

Спасителя Ісуса Христа, який сам сказав про 

себе: Я є каменем спотикання і горою падіння», – 

просить задуматися Глава УГКЦ. 

«Ми, християни, – наголосив архиєрей, – 

вважаємо своїм обов'язком служити вбогому, не з 

якихось ідеологічних, економічних чи інших 

людських мотивів. Наше служіння ближньому, 

зокрема убогому, є неодмінною частиною 

Божественної Літургії – нашого з вами служіння 

нашому Богові. Справжній християнин уміє 

побачити присутнього Бога в потребуючій людині. 

Мудрий християнин уміє побачити, що простягнута 

рука жебрака є рукою Божого милосердя, 

простягнутою до нас».«Не відкиньмо сьогодні тої 

Божої руки Лазаря. – просить Глава Церкви 

вірних. – Будьмо певні, що Господь Бог завжди є 

поруч із нами, але наше спасіння відбувається 

перед нашими воротами на межі нашої зустрічі з 

іншою людиною». 

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 
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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: «Справжній християнин уміє побачити присутнього Бога в потребуючій людині»

