
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 

«Нехай Всевишній прийме у свої обійми всіх 
тих, які вміли любити та жити вічним життям 

уже тут, на землі», - Глава УГКЦ у Чикаго 
 
Сьогодні ми в Божественній Літургії згадуємо тих, хто є 
засновником, фундатором і будівничим цієї особливої 
парафії Святих Володимира і Ольги в Чикаго. І навіть 
тоді, коли ми подивимося на їхні діла, вчинки й життя з 
ретроспективи 50 років, то можемо побачити, що в 
їхньому житті вже були ознаки чогось, що не проминає, 
що має значення для життя вічного. 
На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у 
суботу, 10 листопада 2018 року у своїй проповіді до вірних під час 
Заупокійної Божественної Літургії в храмі Святих Володимира і Ольги у 
Чикаго. Того дня молилися за усіх померлих засновників, фундаторів та 
душпастирів цього храму.«Важливий сам факт, що ця парафія 
вистояла, розвинулася. Навіть більше, вона є живою і діяльною навіть 
тоді, коли вони відійшли у вічність від нас. Це свідчить, що їхні діла, 
вчинки й життя були сповнені вічністю, жертвою та любов’ю до Бога і 
ближнього», — сказав проповідник.На думку духовного лідера греко-
католиків, нам усім потрібно брати приклад із засновників, фундаторів 
та будівничих парафії, адже вони присвятили своє служіння добробуту 
ближніх.«Ми молимося за вічний спокій священиків, душпастирів цієї 
парафії, а також усіх тих, які своїм життям та пожертвами приклалися 
до будівництва цього святого храму. Святий апостол Павло у Посланні 
до євреїв  каже: «Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам 
Слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте 
їхню віру». Чому? Бо це є рецептом щастя і життя вічного, для якого 
створена кожна людина. Нехай Всевишній прийме у свої вічні обійми 
всіх тих, які вміли любити та жити вічним життям уже тут, на землі. 
Нехай їхній приклад, життя та служіння, а також відхід у вічність буде 
для нас добрим прикладом. Нехай вони прокладуть ……..(ст.2) 
 

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. Лящук 
              

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

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап. Еф. 4, 1 - 6. 
 Єв. Лук. 10, 25 - 37. 
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Вівторок - 20  ХІ – Навечір’я Свята 
св. Aрхистратига Михаїла. – Вечірня з Литією  
о год. 6:00 вечора. 
Середа - 21  ХІ – Свято св. Aрхистратига 
Михаїла й інших безплотних сил. – Святі 
Літургії  о год. 8:00, 10:00 ранку і 6:00 
вечора. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР 
ЛУКЖК при нашій парафії запрошує всіх на Різдвяний 
Базар у церковній залі в неділю 9 грудня ц.р., 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 хто може подарувати щось на 
тиху ліцитацію/аукціон будемо вдячні. 
Можна дзвонити до Тані Когут на 416-231-2687 або 
до канцелярії 416-504-4774. 

 
¾ Просимо членкинь ЛУКЖК , парохіян і 

зацікавлених нашої парохії помогти ліпити 
вареники на базар в суботу 8 грудня о год. 10:00 
ранку! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«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 Катехетична наука для батьків i 
зацікавлених відбувається кожної п’ятниці  
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків, 516 

The  Kingsway. Всіх запрошуємо! 
 

¾ Дискусійний Клюб розпочав свою 
діяльність. Слідуюча зустріч буде у вівторок 4 
грудня о год. 11:00 ранку у парохіяльному 
будинку. Запрошуємо парохіян, прихожан і гостей 
до численної участи! 
 

¾ Посвячення нових церковних  
обрусіб для нашої парохії відбудеться в неділю 
 9 грудня після Святої Літургії о год. 9:30 ранку. 

 

¾ Повідомляємо, що ЛУКЖК, відділ св. о. 
Миколая запрошує на засідання сьогодні о год. 
11:30 поп. у парафіяльному будинку. Тема 
засідання ГОЛОДОМОР. Гостям раді!  
 
¾ Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії, 
 5 Austin Terrace запрошують Вас до своєї каплиці 
на День адорації у вівторок, 20 листопада, 2018 
від год. 9:00 ранку –це день подяки, посту, 
мовчання, моління за зцілення і різні потреби.Бл. 
Йосафата черпала силу у стіп Євхаристійного 
Ісуса, де молилася годинами. Нагода до сповіди 
по-обіді  від  3:30 поп. - 6:00 веч.   Прийдіть і зі 
Сестрами  наслідуймо  її приклад.    
      ДЕНЬ  БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ – порядок: 
9:00 р. -виставлення Найсвятіших Тайн,10:00 р. -
акафіст до Бл. Йосафати,  12:00 - вервиця до Бл. 
Йосафати,   3:00 поп. -молебен до Бл. 
Йосафати,  5:00 - вервиця до Матері Божої, 6:00в. 
– Служба Божа. 
 
¾ Український З’єднаний Харитативний 
Фонд при філії ССУК в Торонто починає свою  
45-ту збіркову кампанію. Особливу увагу 
звертається на навчання та культурне виховання 
нашої молоді в українському дусі. У притворі 
церкви знаходяться конверти із закликом УЗХФ для 
бажаючих зложити пожертви на цю ціль!               
                                  

                         Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку   парохіянам.   
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
                  в пам’ять Іванни Лоба 
Aнонімно           500. 
Марта Горбань          100. 
Володимир і Анна  Покрищак     300. 
Ірина Павич            1000. 
Емілія Янішевська         600.           
                  На Ремонт Огрівання 
Ольга Гуль               500. 
              (в пам’ять Бориса Гуля-14р.) 
               
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
19 ХІ  10:00  ранку     бл. п. Василя Пастушака (1 р.) 
20 ХІ  11:00 ранку бл. п. Андрія Коморовського ( 1р.) 
26 XI   6:00 веч.   бл. п. Надію Карп’як 
  1 ХІІ 8:00 ранку  бл. п. Василя і Галю Соломон 
  1 ХІІ 11:00 ранку бл. п. Дмитра Семчишина (40д.) 
 
 

Храмовий Празник будемо святкувати в неділю, 
16 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 неділю 11- го листопада члени БУКК  св. 
Миколаївської 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 було 
$4,100. 
Особисті посвідки на звільнення з податку будуть 
висланні Вам прямо від УКОФ до кінця грудня 
ц.р. (тел - 416-239-2495) 
При тій нагоді запрошуємо до членста у БУККу всіх 
парафіян які бажають допомогти своїй церкві.  
Нехай Бог благословить! 
 
 

http://www.b4j.ca/register


 
                        (Закінчення) 
кожному з нас дорогу на небеса, бо, як каже Ісус 
Христос, «де Я, там буде й слуга Мій», — наприкінці 
промовив Блаженніший Святослав. 

Нагадаємо, що Глава Церкви, на запрошення владики 
Венедикта (Алексійчука), Правлячого єпископа 
Чиказької єпархії, здійснює свій душпастирський візит 
до Чикаго, який триватиме до 13 листопада 2018 
року. Мета візиту — взяти участь у святкуванні 50-
ліття парафії Святих Володимира і Ольги. 
 Довідка 
Собор Святих Володимира і Ольги — храм Української 
Греко-Католицької Церкви, розташований у районі 
«Українське село» в Чикаго. Це один із головних 
центрів Чиказької єпархії УГКЦ.Парафія Святих 
Володимира і Ольги в Чикаго була заснована в 1968 
році патріархом Йосифом Сліпим і єпископом 
Чиказької єпархії Ярославом Габро. 
Будова храму тривала у 1971 — 1973 роках. 20 
травня 1973 року Блаженніший Йосиф освятив 
новозбудований собор. 

 
 

Глава УГКЦ до вірних у Чикаго: 
«Допоможіть кожному віднайти дорогу 

до Церкви» 
Якщо ви бачите брата чи сестру, українця, 
греко-католика чи будь-яку іншу людину в 
потребі, вкажіть їм дорогу до Церкви і будьте 
для них дверима до неба. Будьте рукою 
пастиря, коли заопікуєтеся потребуючим. Про 
це сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав у 
храмі Святого Йосифа у Чикаго 12 листопада 
2018 року на завершення душпастирського 
візиту до Чиказької єпархії. 

 
Під час проповіді до вірних Предстоятель нагадав, 
що цього дня за григоріанським календарем ми 
святкуємо пам'ять священномученика Йосафата – 
єпископа-мученика за єдність Христової Церкви. 
«Цей священномученик є досконалою іконою самого 
Ісуса Христа як пастиря, який так полюбив своїх 
овець, що віддав за них життя. Тому сьогодні ми його 
вшановуємо як поки що єдиного святого УГКЦ, який 
записаний у літургійний книгах усієї Вселенської 
Католицької Церкви», – сказав Блаженніший 
Святослав. 
 
 
 
 

Святість святого Йосафата, каже проповідник, 
полягає в тому, що свого часу він виявив присутність 
між нами самого Ісуса Христа, узяв участь у Його 
душпастирстві аж до мученицької смерті. 
Цими днями в Чикаго згадують ще одного пастиря 
нашої Церкви, який свого часу оживив українську 
діаспору і був тим пастирем, що шукає, знає і збирає 
своїх овець. Цією особою є наш великий патріарх, 
ісповідник віри, слуга Божий Йосиф Сліпий. 
Глава УГКЦ відзначив, що до парафії Святого Йосифа 
він прибув з великою душевною радістю, аби саме 
тут завершити свій душпастирський візит до  
Чиказької єпархії. «Що Бог хоче вам сказати цим  
 
візитом? Що Він знає вас, знає про ваші потреби, а 
ваша мати Церква в Україні дбає про вас. Вона хоче 
подбати, щоб жоден українець, який силою обставин 
опинився на американській землі, не почувався як 
овечка без пастиря», – сказав духовний лідер 
українців. 
Архиєрей передав вітання від братів і сестер з 
України, від тих душпастирів, які сьогодні 
страждають разом зі своїм народом, від священиків, 
які щодня ризикують життям на окупованих 
територіях, де УГКЦ має одинадцять парафій. 
На завершення візиту Глава Церкви поділився своїми 
мріями і своїм проханням до вірних. «Скільки 
сьогодні є українців в Америці, яких нема між нами, 
які випали з мережі церковного життя нашої Церкви! 
Тому звертаюся до вас, владико Венедикте, дорогі 
отці та брати і сестри: допоможіть мені шукати 
наших людей. Якщо кожен із вас приведе до церкви 
хоча б одну заблукану овечку, побачите, що наша 
парафія, наша єпархія швидко збільшиться в десятки 
чи навіть у сотні разів», – висловив сподівання 
Блаженніший Святослав. 
 
Предстоятель Церкви подякував вірним, що 
так численно прийшли на молитву в понеділок, у 
звичайний робочий день. Також подякував батькам, 
які привели із собою дітей. «Якщо вони тут, у храмі, 
бешкетують так само, як удома, значить їм тут 
добре», – додав Блаженніший Святослав. 
Відтак слова подяки Главі УГКЦ за візит до Чиказької 
єпархії сказали владика Венедикт (Алексійчук), 
Правлячий єпископ цієї єпархії, та о. Микола 
Бурядник, настоятель парафії Святого Йосифа. 
Фото Максима Прокопіва у Фейсбуку 
  
                              Департамент інформації УГКЦ 
 
 

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.facebook.com/maksym.prokopiv
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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 

 

 

 


	«Нехай Всевишній прийме у свої обійми всіх тих, які вміли любити та жити вічним життям уже тут, на землі», - Глава УГКЦ у Чикаго

