
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 наші церковні спільноти будуть місцем, 
де кожна людина може почуватися захищеною», 

— Синод Єпископів УГКЦ 
 
«Ми прагнемо сказати рішуче «ні» насильству в усіх 
його проявах. Тільки так ми зможемо справді будувати 
Христове Тіло й прямувати до святості», — на цьому 
наголошує Синод Єпископів УГКЦ у Посланні до 
духовенства, монашества і мирян щодо захисту від 
різних видів насильства дітей, неповнолітніх і 
вразливих осіб. Послання від імені Синоду Єпископів 
УГКЦ підписав Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви. 
«Захист від насильства дітей, неповнолітніх і вразливих осіб 
є справою кожного члена Церкви — єпископа, священника, 
богопосвяченої особи, мирянки та мирянина», — 
стверджують єпископи УГКЦ.«Синод Єпископів Української 
Греко-Католицької Церкви, виявляючи чутливість до болісної 
теми насилля, бажає сприяти її усвідомленню та осмисленню 
— богословському, психологічному, соціологічному та 
історичному; спільно з усіма людьми доброї волі шукає 
способів справедливого трактування явища насильства — з 
душпастирського, морального, психологічного та юридичного 
поглядів.  
Ми прагнемо сказати рішуче «ні» насильству в усіх його 
проявах. Тільки так ми зможемо справді будувати Христове 
Тіло й прямувати до святості та «міри повного зросту повноти 
Христа»», — зазначається в Посланні.У ньому владики 
стверджують, що часто брутальні прояви сили є знаками 
страху: власну неміч надолужуємо домінуванням над іншими, 
пережиті травми компенсуємо своєю владністю — не 
важливо, велике поле панування чи мале.  (ст. 2) 

 

 Ап. Кор. 11, 31-12, 9. 
 Єв. Лк. 6, 31-36. 

   

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. Гал. 1, 11-19. Єв. Лк. 7, 11-16 
Лк. 6, 31-36. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. O. Kaчур 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
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 
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                    ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ЛУКЖК при нашій парафії 
щиросердечно дякує усім, які причинилися 
до заходу збирання харчів для 
потребуючих. 

 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор 
запрошують на осінний концерт в честь O. 
Кошиця в неділю, 27 жовтня 2019, о год. 3:00 
поп. в All Saints Kingsway Anglican Church 2850 
Bloor St. W. і Prince Edward Drive.   Будуть       
представленні релігійні і народні  твори 
композитора. На концерті виступить Свято 
Миколаївський  церковний xор.  Василь 
Сидоренко розповість про життя і творчість 
Кошиця. Kвитки: дорослі $30, 
сеньори/студенти $25. ( 416-763-2917 або  
416-246-9880 або  nykola@vesnivka.com.) 
   

 Хори Левада і Оріон (YМА) Торонто 
під мист. кер. Ігора Магеги запрошують на захід 
FASHION RUNWAY UKRAINA  в неділю 17 
листопада о год. 1:30 в приміщенні Golden Lion
 King's  Garden,  15 Canmotor Ave. 
Представлятимуть дизайни Оксани Полонець, 
Київ, та Любовi Чернікової, Івано Франківськ. 
Також проходитиме тихий аyкціон на підтримку 
ДЖЕРЕЛА, дитячого реабілітаційного центру у 
Львові. Квиток ($90.) включає показ моди, 
гарячий обід з вином, музичні виступи, 
розігравки. За квитками звертатися на чис. тел. 
416-419-8278 (Марійка), 416-233-9700 (Олеся), 
www.levadaorion.com.. Приходьте і підтримайте 
молодих жінок-дизайнерів з України! 
 

«Відпiчнім з Христом» 2020 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, 2019! Потрібно 
україномовних і англомовних виховників/-иць. 

 Ліґа Українок Канади Етобіко запрошує 
на показ моди  УСМІШКА ЛЕДІ ОСЕНІ  в неділю 
27 жовтня о год. 1:30 поп. в приміщенні Taras 
Shevchenko Community Centre, 452 Horner Ave., 
Etobicoke. Квитки: $45. - Mирося 416-231-9253 
або Маруся 416-316-7079. 
 

 Українська Молодь Христові 
щиро запрошує всіх на показ християнського 
фільму "Прорив" (The Breakthrough). 3-го 
листопада, в год.1:00 поп. в церковному залі 
Собору Покрови Пресвятої Богородиці, 30 Leeds 
St.Фільм заснований на реальній історії що 
сталося в 2015 році в американському штаті 
Міссурі- історія дивовижного порятунку 14-
річного Джона. 
 

 ЛУКЖК, відділ собору св. 
Покрови запрошує на ОСІННИЙ ЧАЙОК в 
неділю 10-го листопада від год 9:00 ранку до 
2:00 поп., при 30 Leeds St. Збір коштів на 
сиротинці в Україні. 

 
                   Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
  Складаємо щиросердечну  подяку    
парохіянам. Нехай Предобрий 
Господь  благословить і винагородить! 

   Александер Шіляк       1000. 
         (в пам’ять дружини Анни і доні Люби)  
    Юрій і  Марла Дашко      100. 
    Андрій Дзюбак        100. 
    Володимир і Люба Оленич         100. 
 
     
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
  2  ХІ  10:00 ранку бл. п. Івана (6р.) і 
                                    Богданну (3р.) Стефанюк 
  7  ХІ  9:00 ранку  бл. п. Марію Анну Голод 
  9  ХІ  8:00 ранку  бл. п. Ірину Яріш 
  9  ХІ  9:00 ранку  бл. п. Миколу Кінащука  
                                                                   (30р.)  
  9  ХІ  10:00 ранку бл. п. Романа (35р.) і 
                              Дарію (20р.) Ґеник-Березовських   
    
                   
               
                  (Продовження)  
 
«У суспільстві трапляються випадки 
психологічно-емоційного знущання над особою, 
фізичного насилля, маніпуляцій тощо. Серед 
середовищ насильства — родина, виховні та 
навчальні інституції, заклади охорони здоров’я і 
навіть церковні спільноти. Жертвами цих актів 
можуть стати діти, молодь, літні люди, особи з 
недугами чи обмеженими можливостями, а також 
інші, які з певних причин є вразливими або 
залежними; миряни, богопосвячені особи та 
священнослужителі; жінки й чоловіки. У 
постгеноцидному суспільстві, зраненому 
систематичним насиллям з боку тоталітарних 
режимів, зраненому війною чи культом 
«насолоди за всяку ціну з найменшою 
відповідальністю», людина — носій історичної та 
ще свіжої травми — особливо вразлива та (ст.3) 

ЛУКЖК ласкаво запрошує всіх парафіян 
на `гарачі обіди` в неділю 27-го жовтня.  
Дохід призначений на дуже пекучу справу 
захисту здоров`я жінок військовослужбовців 
України. 

     
        

  

 
ЗБІРКА УКУ – 10-го листопада! 

В неділю, 10-го листопада по кожній св. 
літургії, члени БУКК при св. Миколаївській 
парохії, в притворі церкви будуть приймати 
пожертви на підтримку Українського 
Католицького Університету. 
Повідомляємо, що наша парафія на 
підтримку УКУ у Львові за минулих дев’ять 
років зібрала майже $33,000. Надіємося 
надалі на Вашу підтримку єдиного та 
унікального католицького університету в 
східній Европі. Посвідки на звільнення від 
податків видаватимуться від УКУ в кінці року 
БУДЬТЕ ЩЕДРІ 

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


           ( З а к і н ч е н н я )   
беззахисна перед зловживаннями», — 
пояснюють єпископи. 

«Оцим синодальним посланням засвідчуємо 
прагнення Української Греко-Католицької Церкві 
в усьому світі рухатися до наступного етапу 
осмислення, зцілення та попередження всіх 
видів насильства проти людської гідності в 
церковному середовищі та загалом у суспільстві, 
«працюючи не задля ока, щоб подобатися 
людям, а як Христові слуги, що з душі чинять 
волю Божу»», — йдеться у Посланні. 
Вони переконані, що повноцінне інтелектуальне 
й духовне осмислення допоможе Церкві 
адекватно запобігати зловживанням і подавати 
добрий приклад світові: «Ми хочемо також 
висловити бажання співпрацювати із 
суспільними інституціями задля захисту дітей, 
неповнолітніх і вразливих осіб, адже явище 
насильства має своє глибоке коріння там, де 
суспільство не реагує на зло і не вживає 
відповідних запобіжних заходів». 
«Нехай наші церковні спільноти будуть місцем, 
де кожна людина, а особливо найуразливіша, 
може повноцінно відчувати свою людську 
гідність і почуватися захищеною. Берімо приклад 
із тих єпископів, священників та мирян, які стали 
на захист людської гідності в нелюдських 
умовах, коли більше ніхто не міг цього зробити. 
Такими були, зокрема, блаженні новомученики 
ХХ століття», — йдеться у Посланні. 
                                   Департамент інформації УГКЦ 

      
«Боже Слово – це не є лише якась гарна 
ідея чи інформація, а передусім – творча 

сила», – Блаженніший Святослав 
 
Потрібно наповнити своє життя і вчинки 
Божим Словом, бо воно зможе зробити 
нас успішними. Важливо вірити в Бога і 
тоді ми будемо «плідними» для добрих 
справ. 
Ба більше, варто навчити цього інших (показати 
приклад), бо це найкращий «плід», який може 
принести людина. На цьому наголосив Глава і 
Отець УГКЦ Блаженніший Святослав у своєму 
слові до вірних у храмі Святого Йосафата 

(Святошино) в Києві у неділю, 20 жовтня 2019 
року. 
«Боже Слово завжди представляє нам 
Всевишнього як Бога плідності. Адже Небесний 
Отець є джерелом життя, Він робить  плідною 
кожну істоту, яку створив. А це означає, що Він 
дає можливість їй рости, розвиватися, дозрівати 
і тоді плодоносити, – зауважив Предстоятель. – 
Господь робить  людину плідною, зокрема її 
життя, справи, діла, професію, особистість. 
Людина працює, але Бог плодоносить, а та сила, 
яка запліднює людину і її зусилля, – це є Боже 
Слово. Адже Боже Слово – це не є лише якась 
гарна ідея чи інформація, а передусім – творча 
сила».Глава УГКЦ розповів також про те, що нам 
варто робити для того, щоб наші зусилля 
приносили плід. «Кожен із нас слухає Боже 
Слово, але має завдання і місію втілити його у 
своєму житті. Бо сучасному світові не достатньо 
самої мудрості людини, досягнень її праці. Ми 
самі часом бачимо: так багато трудимося, а 
плоду – жодного; хотіли якнайкраще, а вийшло 
– як завжди. Часто ми, як християни (які 
кажемо, що ми віримо в Бога), запускаємо в 
наше життя «порожні сіті», без Божого Слова. 
Бо все те, що робить християнин, а саме: те, як 
і чим він живе, повинне бути засобом внесення 
в цей світ сили Божого Слова. Тепер світ словам 
не вірить, але може повірити вияву плідного і 
діяльного Божого Слова», – зазначив 
Блаженніший Святослав.За його словами, Божа 
благодать допомагає нам у діяльності та 
супроводжує нас у житті. «Нерідко християни 
справді опускають руки й кажуть, що тепер 
нереально жити відповідно до Божих Заповідей. 
Натомість Боже Слово промовляє до нас: 
«Наповни свої вчинки Божою силою і побачиш, 
що плід буде. Проте слава буде не твоя, а Бога». 
Тому Ісус Христос каже: «Нехай ваші вчинки 
світять між людьми, щоб вони, побачивши ваші 
добрі діла, – прославляли Бога», – наголосив 
духовний лідер греко-католиків. 

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 
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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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 
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