
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 

        

Вперше в історії нашої Церкви ми освятили 
меморіальний знак на честь жертв, які 

постраждали внаслідок Львівського 
псевдособору 1946 року», - Глава УГКЦ 

У п’ятницю, 17 листопада, Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав відкрив на 
Тернопільщині меморіал пам’яті жертвам псевдособору 1946 
року, який є перший і єдиний в Україні. Посвята та відкриття 
меморіалу пам’яті жертв псевдособору відбувся в селі 
Мушкатівка Борщівського  району.  
На заході були присутні митрополити Василь (Семенюк) і 
Володимир (Війтишин), владика Дмитро (Григорак), 
священики, голова ОДА Степан Барна, а також меценати, 
представники різних органів місцевої влади та мешканці 
села.За словами Предстоятеля УГКЦ, ми повинні 
вшановувати тих, хто були жертвами цієї події, яку 
організувала радянська влада в часи сталінського 
“кровожерливого” тоталітарного режиму. Це досить 
важливий знак, оскільки він на цілий світ буде говорити 
правду про цю подію.“Вперше в історії нашої Церкви і 
українського народу ми освятили меморіальний знак на 
честь жертв, які постраждали внаслідок Львівського 
псевдособору 1946 року. Чому це є така важлива подія? 
Насамперед, це пам’ять, яку ми сьогодні освячуємо і 
святкуємо. Тому що сьогодні той час, коли ми як українці та 
греко-католики по крупицях збираємо свою церковну і 
національну пам’ять. Ми мало усвідомлюємо свою тотожність 
та ще раз перед обличчям нових історичних викликів 
питаємо себе і кажемо світові ким ми є”, - зазначив Глава 
Церкви.  (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. O. Лящук 
 8:00 –   Св. Літургія – o. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур  
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Юрик  
 6:00 в – Св. Літургія -  o. О. Качур 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп.  
                    
                Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                     
 

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Еф. 2,14-22. 
 Єв. Лк. 8, 41-56. 
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             ОГОЛОШЕННЯ 
 

Понеділок - 20  ХІ – Навечір’я Свята 
 св. Aрхистратига Михаїла. – Вечірня з Литією  
 о год. 6:00 вечора. 
Вівторок - 21  ХІ – Свято св. Aрхистратига 
Михаїла й інших безплотних сил. – Святі Літургії  
о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 вечора. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

¾  
¾  
 
¾ Пригадуємо, що наступної неділі 26 

листопада відправляється Свята Літургія для 
діте о год. 9:30 ранку а опісля перекуска у 
церковній залі. 

 
¾ Ліґа Українських Католицьких Жінок 

Канади при церкві св. о. Миколая запрошує всіх 
на РІЗДВЯНИЙ БАЗАР 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. 

 Просимо 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 на чис. тел. 416-504-4774. 
 
¾ Ліґа Українських Католицьких Жінок 

Канади при парафії св. о. Миколая складає 
сердечну подяку всім парафіянам за підтримку 
нашого заходу: продаж традиційних гарячих обідів 
у неділю, 22 жовтня ц.р.Ми передали дар у сумі 
$1,500 до UCC Invictus Committee на потреби 
реабілітації вояків, або їх родин, постраждалих у 
наслідок війни в Україні. Нехай Вседобрий Господь 
всіх щедро винагородить! 

 
¾ Повідомляємо, що наступне засідання БУКК 

проходитиме в понеділок 27 листопада о год. 7:00 

веч. у парохіяльному будинку. Закликаємо нових 
членів приєднатися до діяльність БУКК! 

 
¾ Молитовна  Група зустрічається щосереди  о 

год. 6:00 вечора.  Наступна зустріч  буде   
22-го листопада.   
  

¾   Клюб Духовних Дискусій (колишній 
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 
1:00 поп. Наступна зустріч  буде  21 листопада.  
 

¾   Ласкаво запрошуємо всіх на перегляд нового 
фільму, Справа «РИФИ» 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 Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії, 

5 Austin Terrace, Toronto, ON запрошують Вас до 
своєї каплиці на ДЕНЬ  БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ в 
понеділок, 20 листопада, 2017 від 9-ої год. 
ранку. Це День 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!  

¾ Украïнська Катoлицька Церква Пресвятoï 
Євхаристiï запрoшує усiх на Рiздвяний 
Щoрiчний базар в субoту 25 листoпада 2017р. вiд 
9:00р. дo 3:00 поп. в церкoвнiй залi, 515 Broadview 
Ave, Toronto. Ви змoжете придбати святвечірні і 
традиційні страви. Є мoжливiсть пoсмакувати з 
нашoï кухнi "Кoзацький oбiд". Такoж мoжна 
придбати різні рiздвянi пoдарунки.  
  
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.  

 
     М Н О Г А Я   Л І Т А  !     

Новоохрешеному Михайлові Лукові Тейлор, 
його  хресним і рідним батлькам бажаємо   

Многії і Благії Літа! 
 

Храмовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 17 грудня:  Архиєрейська 
Божественна Літургія о год. 11:30 ранку, 
Празничний Обід 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!  
В кіоску БУКК також можна придбати 
різдвяні картки.  

 
У день  19 грудня до дітей нашої парохії завітає 
святий отець Миколай. O год. 6:00 веч. усі діти 
матимуть нагоду подякувати за щедрі дарунки 
Господу і св. Миколаєві під час Св. Літургії. Після 
Служби Божої усі перейдемо  до церковної залі, де 
відбудеться вечір чарівних казок, нагода зустріти 
 о. Миколая  і отримати невеличкі подарунки.  
Щоб св.Миколаєві вистарчило дарунків просимо 
записати ваших дітей у церковній канцелярії 
 (416-504-4774)  до 15 грудня.  
 

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! 
 
Андрій Дзюбак                           100.00 
Тереса Коновалець                     150.00 
Іван Франко                               300.00 
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
    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.) 
     2   ХІІ  8:00 ранку       бл. п. Григорія і Марію 
                                                      Реплянських 
     2  ХІІ  10:00 ранку     бл. п. Йосифа Галку (3р.) 
     2  ХІІ  11:00 ранку     бл. п. о. Павла Джулинського, 
                                              Стефанію, Богдана 

 

                                   (Закінчення) 

На думку Блажннішого Святослава, меморіал має 

про це говорити і говорити правду. “Більше того, 

внаслідок цієї насильницької ліквідації — цілої 

духовної країни, внаслідок насильницького 

знищення УГКЦ на її рідних землях, наша Церква 

ціною власної крові засвідчила те, що вона є 

правдива Христова Церква”, - наголосив 

проповідник.Він також розповів, що тисячі 

священиків, монахів і монахинь, сотні тисяч вірних 

УГКЦ опинилися в лабетах смерті і не завагавшись 

готові були віддати своє життя за свою віру, 

Церкву та народ. Результатом цього псевдособору 

були десятки тисяч жертв, які є скарбом, і 

багатством, і нашої Церкви, і нашого народу”, - 

сказав Блаженніший Святослав. 

Відтак очільник УГКЦ наголосив на таких 

гіперважливих моментах як пам’ять і прощення 

щодо “болючих” сторінок в історії нашого народу 

та нашої Церкви. “Ми згадуємо жертв Львівського 

псевдособору не тому, щоб комусь дорікати, чи 

плекати ненависть до когось. Проте ми сьогодні 

навіть в екуменічному діалозі повинні говорити 

правду. Сучасною мовою, якою спілкується  

 

Католицька Церква з цілим Православним світом, 

Львівський псевдособор є ніщо інше, як 

найбільший в історії ХХ ст. акт православного 

уніатизму. Що це означає? Насильно ліквідуючи, 

відриваючи від частини якоїсь Церкви при помочі 

державної влади ціною людських жертв ця Церква 

(тобто РПЦ, - ред.) намагається зрости у своїй 

кількості і майні. Таку правду потрібно говорити, 

щоби навіть в розумінні з Православним світом, ми 

все ж таки говорили правду, а це буде говорити 

цей пам’ятний знак. А ми пам’ятаємо, щоби 

прощати і лікувати рани”, - запевнив Глава 

Церкви. Загалом Блаженніший Святослав 

наголосив, що ідея спорудження і навіть все те, 

що було пов’язане із втіленням цієї ідеї, не 

належить ані Церкві, ані органам державної 

влади, а громадськості; звичайним громадянам-

патріотам, які знаю правду, про неї пам’ятають і 

цієї правди прагнуть навчати майбутні покоління. 

“Те, що написано на меморіальному знакові 

будуватиме: нашу свідомість, нашу українську і 

греко-католицьку тотожність, а також буде 

будувати вільну і незалежну Україну. В цій 

Україні, де всі ми разом православні, греко-

католики, протестанти будемо любити один 

одного, але також один одному будемо говорити 

правду. Не будемо цього боятися. Адже каже 

Христос: “Пізнайте правду і правда визволить 

вас”, - переконаний Предстоятель. 

Крім того, Блаженніший Святослав висловив слова 

глибокої вдячності усім тим, хто долучився до 

процесу спорудити такий меморіал. “Ми просимо, 

щоб Воскреслий Христос прийняв у свої вічні 

обійми усіх тих, які постраждали внаслідок цього 

злочинного акту, а також всім тим, які жили для 

Бога, за нього віддали своє життя Господь дав 

вічний упокій у Небесному Царстві”, - сказав 

Глава УГКЦ наприкінці.   Департ. 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 

 

 


	Вперше в історії нашої Церкви ми освятили меморіальний знак на честь жертв, які постраждали внаслідок Львівського псевдособору 1946 року», - Глава УГКЦ

