
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 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

Повідомлення про «нападки РПЦ у Ватикані» 
не новина, бо говорить про події 

чотирирічної давнини! 
Сьогодні на веб-сторінці ТСН телеканалу «1+1» (tsn.ua) 
з’явилося повідомлення, яке швидко було поширене на 
багатьох ресурсах і в соціальних мережах. Було зазначено, 
що «Російська Православна Церква під час форуму у 
Ватикані на тему сім'ї звинуватила Українську Греко-
Католицьку Церкву в підтримці Київського патріархату і 
розпалюванні "громадянської війни"». 

 
 
Ця інформація – не новина, а є свідченням неуважності або, 

можливо, свідомої провокації. Вона неправдива, тому що, по-

перше, ніякого форуму про сім’ю у Ватикані цими днями не 

відбувалося. Триває Cинод на тему молоді…..(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 

 6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
  6:00в. – Св. Літургія – о. О. Качур 
              

                         Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р.–  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап.Гал.6, 11-18. 
 Єв. Лук. 16, 19 - 31. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
 

«Відпiчнім з Христом» 2019 Катехитичний Табір: 
До уваги молоді! Запрошуємо учнів 10-12 класів або 
старших податися як виховник/-ця на цьогорічний 
табір. Ласкаво просимо це зробити електронно на 
сайті www.B4J.ca до 15-го  листопада, 2018! 
Потрібно україномовних і англомовних виховників/-
иць.  
 «Відпiчнім з Христом» 2019 Катехитичний Табір: 
10–16 березня, 2019. Для дітей 3-8 класів! НОВА 
онлайн реєстрація починається в неділю 11-го 
листопада о год. 2:00 поп. Зайдіть на сайт 
www.b4j.ca/register або на реєстраційну вкладку 
вгорі домашньої сторінки b4j.ca. Потрібнo код 
B4J2019 (регістрозалежний). Програма є двомовна. 
Реєстрація закривається, коли всі місця будуть 
заповнені. Не відкладайте. 

 

 

¾  
¾  
¾  
¾  

 
 

¾ Хор Веснівкa  запрошує на  концерт 
вшанування 85-тої річниці Голодомору   в 
неділю 28 жовтня о год. 5:00 поп. в Runnymede 
United Church, 432 Runnymede Road  
в Торонті.  Беруть  участь:  Чоловічий Камерний 
Хор, Elmer Iseler Singers , Gryphon Trio i Антоніна 
Ермоленко. Вступ: дорослі - $30, студенти/сеньори - 
$25. Можна дзвонити на число тел: 416-763-2197 
або 416-246-9880, або звертатися  на  адресу 
елекронноЇ пошти  nykola@vesnivka.com. 
 
¾ Координатори проекту “YKС помагає Україні” 
представляють свій звіт перед громадою під назвою 
“Незламний Цвіт” в неділю 28 жовтня о год. 3:00 
поп. у Золотому Леві. Гості:  Катерина Михайлова і 
Петро Січко, які отримали контузію на війні.  
 
¾    KYK, відділ Торонто і Українсько- Канадський 
Ветеранський Фонд влаштовують Поминальний 
День Воїна в неділю 4  листопада  о год. 2:00 поп. в 
Українсько-Канадському Меморіяльному Парку (Scarlett 
& Eglinton). 

¾ ХОРИ ЛЕВАДА і ОРІОН (УМА) ТОРОНТО під 
мист. кер. маестра Ігора Магеги запрошують 
українську громаду на КОНЦЕРТ присвячений 
100-річчю ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1918-2018) в неділю 
11 листопада 2018 р. о год. 3:00 поп. в Plast 
Huculak Centre, 516 The Kingsway, Торонто. 
Участь беруть: Ігор Козак, офіцер Збройних Сил 

Канади, Театр Заграва, солісти Міра Соловяненко, 
Ігор і Андріяна Артемяк, музичний камерний 
ансамбль. Просимо підтримати цю історичну дату 
своєю присутністю! Квитки: 416-419-8278,  
416-233-9700, при дверях. 
 
¾ Український Католицький Собор Успення 

Пресвятої Богородиці запрошує на 47-ий Різдвяний 
Ярмарок в суботу 10 листопада від 10:00 - 9:00 веч. і 
в неділю 11 листопада від 9:00 р. до 4:00 поп.  Кабаре 
Щоу в суботу о год. 7:30 веч. Останнє Шоу в неділю о 
год. 2:30 поп. Можна придбати українські страви, торти, 
мистецькі вироби і т.д. 
 
¾ Koрп. Міст запрошує на концерт “To було так 

давно”-Львівські батярські пісні та пісні  
Б. Весоловського в суботу 10 листопада о год. 7:00 
веч. в Пластовій Домівці ім. Гуцуляків, 516 The 
Kingsway. Участь беруть: Вiктор Морозов та “Батяр 
Бенд Гaличина”. Квитки: $50. (416-236-5890.) 
 
¾ Просимо всіх бажаючих приходити на безплатний 
курс вивчення англійської мови (ESL class ) при
 Катедрi  св.Йосафата  щочетверга  від год. 7:00 - 
9:00 веч.   в церковній залі. Офіційної реєстрації не 
вимагається, але просимо повідомити про Ваше 
бажання відвідувати ESL class: 416-535-9192. 
                    

                       МНОГАЯ  ЛІТА ! 
 Новоoхрещеній Арії Раїсі Дейкин і її рідним та 
хресним батькам 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! 
 
Марія Підзамецька         250. 
Зенон і Лара Ковалик        200. 
             (з нагоди хрещення доні Ані) 
Богдан і Христинс Ковалик       200. 
            (з нагоди хрещення Ані Ковалик) 
Катерина Свергун         500. 
            (в пам’ять Григорія Свергуна -6р.) 
Ірина Гарас            300. 
              (в пам’ять батька Григорія – 6р.) 
Любомир Лагодинський        100. 
Олександер і Наталя Колос      200. 
              (з нагоди хрещення сина Матея) 
Володимир Фалінський        200. 
        (в пам’ять мами Ольги Фалінської-40д.) 
БУКК, відділ св. о. Миколая      100. 
        (в пам’ять брата Дмитра Семчишина) 
  
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
3 ХІ 9:00 ранку      бл. п. Івана 
                       Сиротинського 
3 ХІ 10:00 ранку      бл. п. Ольгу 
                Фалінську (40д.) 
 

                 ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлися у Бозі бл. п. Петро Креціль (97р.),  

добр. Ірина Івахів (87р.), Ірина Мороз (91р.) і 
Дмитро Семчишин (90р.).  Душі покійних поручаємо 

молитвам наших вірних. 

ЗБІРКА УКУ – 11-го листопада! 
В неділю 11 листопада по кожній Св. Літургії, члени 
БУКК  св. Миколаївської парохії, в притворі церкви 
будуть приймати пожертви на підтримку 
Українського Католицького Університету. 
Повідомляємо, що наша збірка на підтримку УКУ у 
Львові за минулих вісім років зібрала понад 
$29,000. Надіємося надалі на Вашу підтримку 
єдиного та унікального католицького університету 
в східній Европі. Посвідки на звільнення з податків 
видаватимуться від УКУ в кінці року.  БУДЬТЕ 
ЩЕДРІ! 
 

http://www.b4j.ca/
http://www.b4j.ca/register
mailto:nykola@vesnivka.com


 
¾ УКДДЦ (UCRDC), ТУК, КІУС (CIUS) та 

Інститут св. Володимира запрошують на відкриття 
виставки та доповідь д-ра Олега Павлишина “Західно-
Українська Народна Республіка 1918-1923 в четвер 1 
листопада о год. 6:30 веч. в Інституті св. Володимира, 
620 Spadina. За інформаціями дзвонити на чис. тел. 416-
966-1819.  

¾ International Heritage Tours 2019- Republic 
of Georgia: o. Taрас Лозинський запрошує на 
інформативну зустріч для зацікавлених в поїздці до 
Грузії в четвер 1 листопада о год. 7:00 веч. у церковній 
залі, 182 Sixth St. (loz@rogers.com).  
 
                           (Закінчення) 
По-друге, Митрополит Іларіон Алфеєв цього разу у 
своєму виступі нічого ні про ситуацію в Україні, ні 
про Українську Греко-Католицьку Церкву не 
говорив.По-третє, наведена цитата стосується, 
найімовірніше, надзвичайного Папського Синоду 
на тему сім`ї, який відбувся ще в 2014 році. Тоді 
представник РПЦ звинуватив УГКЦ у тому, що вона 
є причиною війни разом із «розкольниками», і 
Блаженніший Святослав дійсно давав про це 
коментар. Але це було чотири роки тому! 
Просимо усіх, хто опублікував це неправдиве 
повідомлення, вилучити його з ваших ресурсів. 
                                     Департамент інформації УГКЦ 
 Владика Браян (Байда): «Молодь прагне 

святості, яка є першим покликанням» 
 
Владика Браян (Байда) в інтерв’ю для VaticanNews 
розповів про те, як відбувається Синод 
Єпископів, присвячений молоді, вказав на 
основні прагнення молоді, визначені на основі 
опитування, пояснив поняття «покликання» та 
наголосив на важливій ролі присутності на 
Синоді представників молоді. 
Владика Браян (Байда), Єпископ Саскатунської 
єпархії (Канада), добре ознайомлений із проблемами 
молоді. Він відповідає за душпастирську працю з 
молоддю в єпископаті УГКЦ й не один раз брав участь 
у підготовці до Всесвітніх днів молоді. Сьогодні він є 
одним із понад 260 отців Синоду, що відбувається у 
Ватикані  на тему «Молодь, віра і розпізнавання 
покликання». У перервах між насиченими ранковими 
і пообідніми зібраннями Синоду та роботою в групах 
владика Браян дав для інтерв’ю для VaticanNews. 
Публікуємо його першу частину. 
Як відбувається робота Синоду? Як він 
організований? 
У Синоді беруть участь представники Єпископських 
Конференцій з усього світу, деяких учасників обрав 
Святіший Отець, присутні також аудитори й 
представники молоді та експерти, які слухають і 
допомагають нам у праці. Перед початком Синоду ми 
отримали Робочий документ (Instrumentum Laboris), 
який мали змогу прочитати. Ми використовували різні 
способи збору інформації про молодь, на основі якої 
готували виступи. 
Я мав можливість скористатися даними опитування, 
проведеного в Україні та інтернет-опитування в  
 
 
 

Польщі. У них взяли участь понад 640 молодих 
людей, не всі з яких були віруючими. Моя асистентка 
Вікторія переклала результати опитувань англійською 
мовою для того, щоб зробити їх доступними для США, 
Австралії та Європи. Ми отримали понад сто сторінок 
відповідей, на основі яких потім зробили 
узагальнення на десятьох сторінках, а пізніше мені 
потрібно було підсумувати це на півтори сторінки. 
Отже, неможливо було зосередитися на деталях, а 
були визначені тільки певні теми, важливі для молоді. 
Якщо в одній із відповідей молодих людей ми бачили 
якийсь надзвичайно цікавий приклад або особливі 
слова, намагалися їх використати, але в цілому в 
основу моєї доповіді лягли узагальнені теми. 
Потім я передав свою доповідь на переклад. Моя тема 
стосувалася першої частини Instrumentum Laboris і 
під час загального зібрання Синоду я мав доповідь на 
чотири хвилини. Під час перших декількох днів ми, 
власне, слухали виступи представників молоді й 
делегатів Синоду. 
Як ви сказали, ваша доповідь ґрунтувалася на 
темах, які були визначені на основі опитування 
серед молоді. Якими були ваші висновки? 
Говорячи про те, чого прагне молодь, можна сказати, 
що багато молодих людей бажають зустріти Ісуса 
Христа. Дехто із старшого покоління може сказати: 
«Але ж для цього маємо парафію, де можна зустріти 
Його, а також у сім’ї». Але чомусь, однак, багато 
молодих людей не відчувають, що можуть зустріти 
Христа у своїх парафіях. Тому ми всі разом повинні 
прислухатися до цього запитання й запитати себе: 
чому? На мою думку, молодь має дуже високі ідеали. 
Але це добре, вони хочуть людей, які б були 
цілісними, відповідальними, - людей, що вміють 
будувати взаємини, які не осуджують. І цих людей 
вони хочуть зустріти й спілкуватися з ними. 
Але спостерігаючи за міркуванням опитуваних, можна 
також сказати, що вони пов’язують пошук цієї 
людини, яка б мала певні якості, з вимогами до себе 
самих. Тобто, якщо я хочу знайти таку людину, то 
повинен стати цією цілісною, відповідальною 
людиною, що має знання й ідеали. Я повинен стати 
всім тим, що хочу знайти в інших. І важливо 
супроводжувати молодь на цьому перехідному шляху 
від розуміння того, яких людей вони хочуть зустріти, 
до усвідомлення, що саме вони повинні стати цими 
людьми для інших. І це можна підсумувати як 
прагнення молоді зустрічати святих людей і, отже, 
вони покликані до святості. Ми повинні прямувати 
разом, бо кожен прагне цього. Кожен прагне відчути 
на собі погляд Матері Божої Неустанної Помочі і 
почути слова Пречистої Діви Марії Гвадалупської: 
«Хіба я не твоя Мати? Хіба ти не під Моїм покровом? 
Скажи, чого ти потребуєш?» Саме цього бажають 
молоді люди, і вони повинні бути такими одне для 
одного, ми повинні прямувати і супроводжувати одні 
одних на цій дорозі……………………………………………… 
 

Світлана Духович 
www.vaticannews.va 

 
о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 

 

https://www.vaticannews.va/uk/church/news/2018-10/uk-synod-youth-2018-interview-bayda-1.html
https://www.vaticannews.va/uk/church/news/2018-10/uk-synod-youth-2018-interview-bayda-1.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 

 

 

 


	Повідомлення про «нападки РПЦ у Ватикані» не новина, бо говорить про події чотирирічної давнини!

