
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 

Заклик єпископів УГКЦ до посиленої молитви 
та посту в час особливих випробувань для 

нашої державності 
Субота, 01 грудня 2018, 18:08 

Напередодні Різдвяного посту на нашу Вітчизну впало ще 
одне важке випробування – відкритий прояв агресії з 
боку Російської Федерації, яка стягнула до кордонів 
нашої держави велику військову силу, – на суші і на 
морі, – збройно атакувала наші кораблі, поранила та 
захопила в полон десятки українських військових 
моряків. 

Заклик Синоду Єпископів Києво-Галицького 

Верховного Архиєпископства УГКЦ 

до посиленої молитви та посту в час особливих 
випробувань для нашої державності 

Так каже Господь сил: «… я спасу вас, і ви будете 
благословенням… Тож не бійтесь і нехай кріпляться ваші руки… 

Ось що ви маєте робити: говоріть правду одне одному, судіть по 
правді, щоб мир був у брамах ваших. Не намислюйте у вашім 
серці зла одне на одного й не кохайтеся в кривій присязі, бо 

все це мені осоружне», - слово Господнє. Любіть, отже, правду 
й мир!» (Зах. 8, 13.16-17). 

Дорогі в Христі брати і сестри! 
Напередодні Різдвяного посту на нашу Вітчизну впало ще одне 
важке випробування – відкритий прояв агресії з боку Російської 
Федерації, яка стягнула до кордонів нашої держави велику 
військову силу, – на суші і на морі, – збройно атакувала наші 
кораблі, поранила та захопила в полон десятки українських 
військових моряків. Міжнародна спільнота засудила такий 
прояв військової агресії, а українська влада ввела воєнний стан 
у майже половині областей країни. Розділяючи з народом усі 
загрози, страждання і виклики та дбаючи про його 

  

  

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 
Ап. Кол. 3, 4-11 Єв. Лук. 17, 12-19 
 6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 11:30 – Св. Літургія – Кир Стефан   
 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. Tим. 5, 15 – 17. 
 Єв. Лк. 18, 35 - 43. 
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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. 
. 

 
 

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 11 
грудня о год. 10:30 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 В четвер 6 грудня відправили поминальну 
Святу Літургію з панахидою за упокій душі бл. п. 
Ольги Фалінської. Вічна їй пам’ять! 
 

¾ Собор Успення Пресвятої Богородиці 
запрошує усіх  12 грудня, з 8:30 до 12:00, на наш 
Передріздвяний Міні базар. Завітайте до нас, щоб 
купити кутю, смачні вушка, борщик, хрусти та інші 
страви до Вашого Різдвяного столу! 
 
¾ Лицарі Колюмба ім. Слуги Божого Андрея 
Шептицького запрошують на Традиційний 
Свят Вечір 6-го січня о год. 6:00 веч. у залі 
церкви св. Димитрія 135 La Rose Ave. Квитки:$45. i 
$35., діти до 6 років безплатно. 
Просимо звертатися до Івана Ґули за чис. тел.  
416-259-8932. 

¾ Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор 
запрошують  на Різдвяний Концерт в неділю,13 
січня 2019 р. в 3:00 поп. в Islington United Church, 
25 Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. 
West).  На концерті виступлять: музичний 
колектив Гомерляс і хор Прометей.  Після 
концерту: прийняття (кава і солодке) Вступ при 
дверях або можна дзвонити на числа тел:  
416-763-2197 або 416-246-9880 або глянути на 
елекронну пошту     nykola@vesnivka.com. за 
квитками. 
 

¾ Хори Левада і Оріон  (УМА) Торонто під 
мист. кер. маестра Ігоря Магеги запрошують 
українську громаду на РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ в 
неділю 13 січня 2019 о год. 3:30 поп. у Humber 
Valley United Church, 76 Anglesey Blvd. (Islington & 
Anglesey). Святочна мистецька програма включає 
виступ гостя з Тернопільської обл. України  
o. Василя Брони (духовника, поета, співака, 
музиканта, виконавця всесвітньої відомої пісні 
“Maмина Молитва”), і виступи церковного хору 
церкви свв. Петра і Павла, музичного камерного 
ансамблю і солістів. Після концерту кава і солодке у 
Arthur Steed Hall. Kвитки: $25. перед концертом 416-
419-8278, 416-233-9700, $30. при дверях. 
Підтримаймо нашого гостя з України численною 
участю!!                                               
                    МНОГАЯ ЛІТА ! 
 Новоoхрещеним Андрієві Чеалі, Ліаму 
Ладвиґ і Лілії Карпінській їхнім 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! 

                  в пам’ять Іванни Лобай 
 Стефанія Немилівська            100. 
    ________________________________________ 
Oрест і Леся Теплі          300. 
                  (в пам’ять Марії Теплої – 2р.) 
Євгенія Семчишин          300. 
                 (в пам’ять Дмитра Семчишина) 
Марія Небесьо               1500. 
Андрій Дзюбак            5100. 
Олег і Іванка Мандюк           100. 
Андрій і Катерина Рожанець         150. 
Luay Buni               500. 
Benefaction Foundation         1000. 
(Орест і Тетяна Джулинські)     
Пожертви на Ремонт Огрівання 
     Церковний Хор          1150. 
 
                  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
    11 ХІІ    8:00 ранку        бл. п. Ірену Мороз 
    11 ХІІ   10:00 ранку  бл. п. Михайла Грабовського 
    13 ХІІ    6:00 веч.   бл. п. Романа, Олександру 
                                                             Галю Копач 
    15 ХІІ   11:00 ранку   бл. п. Петра Коваліска (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!  
 

 
Повідомляємо, що від цієї неділі у церковній 
залі можна вирівняти членські внески ($40.), 
відібрати конверти на 2019 р. і при цій нагоді 
відібрати напис на шибу (жовтого кольору)  – 
це дозвіл на паркування на парафіяльній площі і 
на вулицях біля парафії. Написи будуть 
видаватися тільки членам нашої парохії.   
 

mailto:nykola@vesnivka.com


                                ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлися у Бозі бл. п. Катерина Лахманюк (96р.), 
Леся Степура (68р.) і Володимир Голота (98р.).  
Душі покійних поручаємо молитвам наших вірних.                    

                         (Продовження) 

безпеку і благо, наша Українська Греко-Католицька 
Церква і цього разу запевняє про посилену молитву 
за захист від чужоземної агресії та за відновлення в 
нашій країні миру і територіальної цілісності. 
В обставинах, що склалися, ми відновлюємо нашу 
заяву про те, що український народ має право і 
священний обов’язок захисту своєї Батьківщини, – 

обов’язок, від якого ніхто не може самоусунутися. 
Водночас закликаємо усіх громадян України із 
розумінням поставитися до певних побутових 
обмежень, не піддаватися нагнітанню тривожного 
стану, зокрема з боку тих, хто намагається посіяти в 
наших серцях паніку і почуття зневіри. 
Як віруючі люди, ми твердо переконані, що доля 
нашого народу перебуває в руках 
милостивого Господа: Він прийде, не забариться, із 
допомогою до своїх стражденних дітей. Запорукою 
остаточної перемоги народу та держави над силами 
темряви і зла є наш дотеперішній досвід, коли з 
Божою допомогою в дусі жертовної любові до 
Вітчизни та завдяки громадянській солідарності ми 
спільно подолали надзвичайно важкі загрози й 
виклики. 
Теперішня атака з боку Росії показала, що небезпека 
для нашої державної незалежності й територіальної 
цілісності не минає, а часом навіть посилюється. І 
хоч  держава здійснила великий і відчутний поступ у 
реформуванні Української армії, наші військові й 
надалі потребують і, на наше переконання, 
потребуватимуть завжди найбільшого дару, який ми 
всі можемо їм дати, – нашої солідарної підтримки, 
молитви і посту. «Коли Господь та не будує дому, – 

дарма працюють його будівничі. Коли Господь не 
зберігає міста, – дарма пильнує сторож» (Пс. 126, 1), 
– вчить нас псалмоспівець. Тому в цей нелегкий для 
нашого народу час продовжуймо благати в Господа 
перемоги над підступами зовнішнього агресора і 
миру для нашої землі. 
Закликаємо всіх дітей нашої Церкви вірно 
дотримуватися, а якщо це занедбано – обов’язково 
відновити практику щоденної молитви та 
строгого посту за мир і визволення нашої  
 

 

Батьківщини від російської агресії, як ми це доручали 
в розпорядженні від 17 червня 2014 року Божого. 
Молитва, піст і діла милосердя – це наш «духовний  
блокпост», вірно стоячи на якому ми наближаємо час 
визволення і довгоочікуваного миру. 
У цей час особливої відповідальності ми закликаємо 
українських політиків не спекулювати складним 
етапом нашого державотворення, зловживаючи 
народною бідою заради власної недалекоглядної 
політичної вигоди, а навпаки – консолідуватися для 
захисту та розбудови нашої державної незалежності. 
Звертаємося до міжнародної спільноти докласти 
дієвих зусиль для звільнення з полону та ув’язнення 
всіх наших бранців, у тому числі військових моряків, 
які потребують підтримки, солідарності й молитви. 
Дорогі брати і сестри в Христі! Незважаючи на 
зовнішні прояви сучасних агресивних дій проти 
нашої держави і народу, слід пам’ятати, що ці 
дії мають духовне коріння – в опанованих злими 
силами серцях злочинців і агресорів. Про це нам 
пригадує св. Павло: «Нам бо треба боротися не 
проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, 
проти правителів цього світу темряви, проти духів 
злоби в піднебесних просторах» (Еф. 6, 12). Тож не 
даймо себе покорити злобі й ненависті, а 
вдягнувшись у броню правди і справедливості, 
відважно проповідуючи Євангеліє миру, захищаймо 
свої серця щитом віри, укріплюючи її Словом Божим і 
молитвою (пор. Еф. 6, 10–17). 

Готуючись до великого свята Різдва Христового – 

приходу в наш грішний світ Спасителя – Князя миру, 
призиваємо на весь наш народ Його велику милість, 
благословення і мир! 
Від імені Синоду Єпископів  

Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 
УГКЦ 

† СВЯТОСЛАВ 

 1 грудня 2018 року Божого, Львів 
 

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 
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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 

 

 

 


	Заклик єпископів УГКЦ до посиленої молитви та посту в час особливих випробувань для нашої державності

