
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 

Глава УГКЦ у День пам'яті жертв Голодомору: 
«Запаліть свічу пам'яті і пом’яніть невинно 

убієнних голодом українців» 
 
Цього дня ми відчуваємо голос власного сумління, який 
запитує, що ми зробили, аби правда про цей злочин 
була сказана, щоби жертви були гідно вшановані, щоби 
молитва за них лунала?! Про це сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви у своєму 
відеозверненні з приводу вісімдесят шостої річниці 
Голодомору – геноциду українського народу 1932-1933 
років, організованого сталінським режимом. Цьогоріч 
вшанування жертв Голодомору припадає на 23 
листопада. 
 
«У цей день нас переповнюють дуже глибокі почуття. 
Найперше – почуття болю, болю за мільйонами невинно 
убієнних дітей, жінок, старших, тих, які померли з голоду на 
найродючішій у Європі, чорній українській землі», – сказав 
Предстоятель. 
Також, відзначив Глава Церкви, нас переповнюють почуття 
вдячності до всіх, хто пам'ятає, хто молиться, хто є 
солідарний з українським народом і хто визнає і співчуває 
нашому болю. 
«У цей день – день пам'яті і скорботи – я закликаю всіх до 
молитви. Пом’яніть цих невинно убієнних голодом в Україні 
наших братів і сестер. Згадайте в молитві того, хто вмирав без 
останньої сповіді, не був відспіваний, над ким не було чутно 
«Вічная пам'ять». Нехай наша молитва сьогодні лунає за 
них», – закликав Блаженніший Святослав. 
 
Він попросив запалити свічу пам’яті о 16.00 за київським  
часом: «Прошу вас цього дня,……( ст. 2) 

 Ап. Eф: 2, 14-22. 
 Єв. Лк. 8, 41-56. 

   

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. Еф: 4, 1- 6.Єв. Лк. 10, 25-37. 
 
6:30 – Утреня – о.O. Лящук 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
6:00в.  – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
             

                         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 
Вівторок 3 грудня навечір’я свята Введення у 
Храм Пресвятої Богородиці – Вечірня  о год.  
6:00 вечора 
Середа 4 грудня – свято Введення у Храм 
Пресвятої Богородиці. Утреня о год. 7:00 
ранку, Божественні Літургії о год. 8:00, 10:00 
ранку і 6:00 вечора. 

 
Минулого тижня, 28 листопада, ми 
розпочали передріздв’яний піст – 
Пилипівку, який триває до навечір’я Різдва 
Христового. Церковний припис наказує у цей час, у 
середу і п’ятницю стримуватися від м’ясних страв. До 
зустрічі Різдва Христового ми приготовляємо наше 
серце й душу молитвою, постом і святими 
Таїнствами. Через щире і ревне духовне  
приготування наше серце стане достойним того, щоб 
в ньому народився Ісус Христос своєю ласкою, 
любов’ю і миром. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ліґа Українців Канади запрошує 
громаду на зустріч з д-р Сергієм Квітом у 
неділю, 8 грудня, 2019 р. о год. 2:00 пополудні, 
Оld Mill Toronto, 21 Old Mill Road. Тема доповіді: В 
Обороні Національних Інтересів України. Д-р. 
Квіт є проф. Києво-Могилянської школи 
журналістики, 9-й Міністр освіти і науки України, 
Президент Національного університету «Києво – 
Могилянська академія», український освітній і 
громадський  діяч. 
 
  KУМФ запрошує на виставку ікон та 

сакрального мистецтва, яка триватиме від  
1 грудня 2019р. до 30 січня 2020р. в Галерії 
КУМФ, 145 Evans  Ave. КУМФ тaкож запрошує 
на концерт Bandura Beyond Borders 15 грудня 
о год. 2:00 поп. Вступ: $20. 
 
                    Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
  Складаємо щиросердечну  подяку    
парохіянам. Нехай Предобрий 
Господь  благословить і винагородить! 

Орест Ковальський і Христина Желтвай     100 
Петро Вовк             100 
Андрій Дзюбак            100 
Зенон і Реґіна Кравс          300 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь      200 
Ірина Павич                1000 
Юрій Копач             500 
Марія Пастушак з родиною        100 
                     (в пам’ять Петра Чередника) 
    
                         МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним Кассандрі Прокопів і Данилові 
Лорез,  бажаємо мирного подружнього життя 
на  Многії і Благії Літа! 

Новоохрещеній Летиції Естер Ганюк, її рідним 
батькам і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа! 

    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
   2  ХІІ 8:00 ранку  бл. п. Василя, Галю Соломон 
                                                                       (2 р.) 
   2  ХІІ 7:00 веч.  бл. п. Параскевію Лесів (32р.) 
   3  ХІІ 8:00    бл. п. Григорія і Марію 
                                                      Реплянських 
   3  ХІІ 5:00 поп.  бл. п. Романа, Олександру і 
                                              Галину Копач 
   5  ХІІ 6:00 веч.  бл. Марію, Володимира, 
                                      Марослава Кудла 
  9 ХІІ 5:00 веч.   бл. п. Марію Теплу (3р.)                 

                    ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлася у Бозі бл. п. Анна Стойко (96р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 
 
                          (Закінчення) 
у цю хвилину, засвітити свічу пам'яті у ваших 
вікнах. Нехай Господь прийме їхні душі, нехай 
зцілить рани нашого народу від цього страшного 
голоду, які донині ще нам болять. Нехай Господь 
допоможе нам воскресити нашу пам'ять. 
Пам'ятати, щоби запобігти, пам'ятати, щоби 
подібні злочини більше ніколи не повторилися». 
                                Департамент інформації УГКЦ 
 

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР 
ЛУКЖК при нашій парафії запрошує 
парафіян та гостей на Різдвяний Базар у 
церковній залі в неділю, 8 грудня, від год. 
8:00 ранку до 2:00 пoп. Можна придбати 
смачні гарячі обіди, печиво, святвечірні 
страви, пшеницю, мак, вушка. Будуть 
продавці, можна закупити різні подарунки. 
Просимо, хто може, подарувати щось на 
тиху ліцитацію/аукціон.  Дзвонити до Тані 
Когут на 416-231-2687 або до канцелярії 416-
504-4774. 
Субота перед базаром. Просимо допомоги 
готовити вареники в суботу, 7 грудня від 
год. 10:00 ранку. 

Храмовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 15 грудня:  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 , в 
канцелярії (416-504-4774) і в Романа Колоса 
(647-519-6166). Просимо  до численної участи! 

Повідомляємо, що від цієї неділі у 
церковній залі можна вирівняти 
членські внески ($40.), відібрати 
конверти на 2020 р. і при цій нагоді 
відібрати напис на шибу (зеленого 
кольору)  – це дозвіл на паркування на 
парафіяльній площі і на вулицях біля 
парафії. Написи будуть видаватися тільки 
членам нашої парохії.   
 



Глава УГКЦ звернувся до учасників ІІ 
Міжнародної конференції 

«Відродження гідності людей золотого 
віку в українському суспільстві» 

 
25-27 листопада 2019 року проходить ІІ 

Міжнародна конференція на тему: 
«Відродження гідності людей золотого 
віку в українському суспільстві», яка з 

благословення владики Василя Тучапця, 
екзарха Харківського, організована в 
Харківському екзархаті Патріаршою 

комісією у справах родини. 
 
«У сучасному глобальному світі завдяки 
досягненням медицини та пропагуванню 
здорового способу життя вік людини 
продовжується. Однак різні фактори 
впливають на те, що народжуваність 
зменшується і суспільства старіють – не 
виняток Україна. Перед Церквою і Державою 
постають нові виклики, і то щоразу сильніше – 
як гідно забезпечити духовні та матеріальні 
потреби людей літнього віку? Наша Церква 
вже багато років тому почала вивчати це 
питання та шукати способів для активного й 
повноцінного життя літніх людей і подолання 
стереотипів стосовно цієї чисельної частини 
суспільства», – звернувся у листі 
Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, 
до Анни Єви Боднар та до учасників заходу. 
І згодом додав:  «Сьогодні ви тут, в 
Олефірівці, зібралися з різних державних і 
церковних установ Польщі та України, щоб 
об’єднати свої зусилля, обмінятися досвідом 
для продовження реалізації проєкту «Шануй 
батька і матір…» (був започаткований у 2016 
році на Старосамбірщині Львівської області), 
головною метою якого є відродження гідності 
людей золотого віку в українському 
суспільстві. Поставлена мета важлива як для 
Церкви, так і для Держави». 
До слова, учасники конференції – 
представники соціальних структур державних 
(Департаменти соціальної політики Львівської, 
Полтавської, Харківської та Сумської області а 
також з Польщі), церковних (отці та монаші 
спільноти Харківського  екзархату та 
представники Карітасу з України), ВНЗ, що 
займаються питанням дотичним до тематики 
конференції. 
Місце проведення: Центр санаторного типу 
«Миргород» (вул. Шевченка, 29), с. 
Олефірівка (4 км від селища Великі 
Сорочинці) Миргородський район, Полтавська 
область. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 
 

«Сьогодні як ніколи потрібно 
переосмислити місію Церкви», - 

 о. Джуліо Мікеліні 
 
28 листопада завершуються духовні 
науки для єпископатів Римо-Католицької 
та Греко-Католицької Церков, що 
відбуваються у реколекційному центрі 
«Світлиця» в Брюховичах. Головна тема 
духовних наук – Преображення 
Христове. 
Проповідником цьогорічних конференцій 
є отець Джуліо Мікеліні, голова 
Богословського інституту в Ассізі, який також 
мав честь бути реколектантом для Святішого 
Отця Франциска. 
«Сьогодні як ніколи потрібно переосмислити 
місію Церкви. Папа Франциск закликає нас до 
місіонерської переміни. Саме тема 
Преображення показує нам, як відбувається 
ця переміна – спершу бачимо на Таворській 
горі переміну самого Ісуса, а потім - переміну 
тих, хто з був з Ним на горі», - наголосив о. 
Джуліо. 
За допомогою екзегези, духовного та 
богословського осмислення новозавітних 
текстів Святого Писання, реколектант 
закликав слухачів подумати про власну 
переміну у світлі особистої місії служіння, а 
разом з тим, про зміни, які ми хочемо бачити в 
Церкві.У перших науках реколектант 
зосередився на темі сходження на гору, 
розглядаючи подібний досвід на прикладі 
старозавітних фігур Мойсея та Іллі, які 
сходили відповідно на гору Синай та гору 
Кармель і були присутні з Ісусом на Таворській 
горі. Отець Мікеліні також зосередив свою 
увагу на духовній подорожі апостола Петра з 
Капернауму до Тавору і як це відбилося на 
його покликанні проводу в Церкві. 
Тема сходження з гори мала на меті спонукати 
слухачів до переміни серця і зміни способу 
служіння у Церкві. «В один момент Отець 
привідкриває учням славу, яку має Син, але 
сходячи з гори маємо шукати його не лише в 
славі, але в щоденному буденному 
житті....Церква, яка бачила на Таворській горі 
прекрасне обличчя Ісуса повинна пам’ятати, 
що людськість Сина Божого є тим засобом, 
яким Він промовляє до людини. Тому Церква 
немає втомлюватись віднаходити красу 
людяності в кожній пораненій людині. 

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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