
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 до українців Канади: «Пам’ятайте, 
найбільший дар, який можуть передати батьки 

своїм дітям, – віра в Бога» 
 
Мусимо визнати, що наше суспільство ще вповні не 
очистилося від пострадянського світоглядного 
порядку та мислення. Однак ми йдемо вперед до 
перемоги добра над злом… 
 
Про це пише Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав привітальному листі з нагоди 
XXVІ Конгресу українців Канади, який відбувся 1-3 листопада 
в місті Оттава.Предстоятель висловив вдячність учасникам 
Конгресу, що завдяки їхній людяності та професійному 
виконанню службових обов’язків сотні тисяч наших емігрантів 
з України віднайшли на теренах Канади свою другу 
батьківщину.Глава Церкви відзначив, що українська 
діаспора, яка чисельно присутня в таких країнах, як США, 
Канада, Польща, Італія тощо, є дуже активною. Вона завзято 
впроваджує свої ініціативи в суспільне життя країни, яка її 
прийняла, а у випадку Канади - навіть і в політичній сфері. 
Позитивним є плекання зв’язку з Україною, яка на сьогодні 
складає свій іспит як вільна, незалежна і демократична 
держава.«На жаль, – констатує Глава Церкви, – інформація, 
яка доходить до вас із батьківських земель, не є втішною. На 
Сході України вже п’ятий рік проти нашого народу ведеться 
війна, яка своїми кривавими жорнами перемелює життя і долі 
наших численних синів і доньок, котрі без вагань віддають 
найцінніше, своє життя, за торжество справедливості». 
Водночас, пише він, мусимо визнати, що наше суспільство ще 
вповні не очистилося від пострадянського світоглядного 
порядку та мислення. Однак, незважаючи на всі ці виклики, 
ми з Божою допомогою йдемо вперед до перемоги добра над 
злом.«У ці нелегкі часи народжується нова Україна, і я хочу 
закликати вас, по змозі, бути активними учасниками цього 
процесу. Пам’ятайте, що найбільший дар, який можуть 
передати батьки своїм дітям – це віра в Бога. Горніться до 
своєї Церкви,    ст. 3…………………………. 

   

 Ап. Гал. 2, 16-20. 
 Єв. Лк. 8, 5-15. 

   

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. 6, 11-18. Лк. 16, 19-31. 
 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
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 
 

«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. 
 
«Відпiчнім з Христом» 2020 Катехитичний 
Табір: 15–21 березня, 2020. Для дітей 3-8 класів! 
ОНЛАЙН реєстрація починається в неділю 17-го 
листопада о год. 2-ій по пол. Зайдіть на сайт 
www.b4j.ca/register або на реєстраційну вкладку 
вгорі домашньої сторінки b4j.ca. Потрібнo код 
B4J2020 (регістрозалежний). Програма є двомовна. 
Реєстрація закривається, коли всі місця будуть 
заповнені. Не відкладайте. 

 Галина Дичок, Мама, сестра, Хресна 
Мама, Баба, пра-Баба, довголітня парафіянка 
церкви св. о. Миколая і членкиня ЛУКЖ, святкує 
89 ліття цього року, день уродин випадає  
8 листопада. Запрошуємо всіх долучитися до 
молитов і побажань з цієї нагоди, Многая Літа! 

 
 Сестри Служебниці Непорочної Діви 

Марії, 5 Austin Terrace, Toronto, ON запрошують 
Вас до нашої каплиці на середу, 20 листопада, 
2019 від 9-ої год. ранку. День адорації, подяки, 
посту, мовчання, моління за зцілення і різні 
потреби. Бл. Йосафата черпала силу у стіп 
Євхаристійного Ісуса де молилася годинами. 
Прийдіть і зі Сестрами наслідуймо її приклад!     
ДЕНЬ  БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ: Рано 9:00 
виставлення Найсвятіших Тайн; 10:00 
акафіст до Бл. Йосафати; 12:00 вервиця до 
Бл. Йосафати; 3:00 молебен до Бл. Йосафати; 
5:00 вервиця до Матері Божої; 3:30-6:00 
сповід; 6:00 служба Божа  

 
 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! 
 

 ЛУКЖК, відділ Собору св. Покрови 
запрошує на ОСІННИЙ ЧАЙОК сьогодні від 
год 9:00 ранку до 2:00 поп., при 30 Leeds St. 
Збір коштів на сиротинці в Україні. 
 

 Парафія Собору Успення Пресвятої 
Богородиці організовує свій, уже 48-ий 
передріздвяний ярмарок і запрошує усіх Вас 
відвідати Собор 9-го та 10-го листопада при вул. 
Cawthra, Міssissauga. На Вас чекають смачні 
українські страви, концертна програма, аукціон, 
різні подарунки на свята. Приходіть провести 
гарно час у колі рідних та друзів. 

 
 Фундація BCU, ЛУК, Українська 

Медична Ассоціяція Північної Америки, 
Американський Комітет Голодомору, разом 
представляють два документаційні фільми “When 
We Starve” і “Коnstantyn Bokan: One of Millions of 
Victims of the Holodomor” в понеділок 25 
листопада о год. 6:30 веч. в Old Mill Toronto, 
Humber Room. 
  

 Holy Name of Mary College School 
(приватна католицька школа для дівчат) 
запрошує на інформаційний вечір для 9-ого 
класу 13 листопада о год 6:30 веч. і на День 
Відкритих Дверей 16 листопада від 10:00 ранку 
до 2:00 поп.  

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

   Петро Вовк           100. 
   Марія Кузан           100. 
   Надія Брукало          100.  
                 
                        МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоoхрещеній Ізабеллі Манучері, її хресним 
батькам і рідним батькам бажаємо  Многії і 
Благії Літа! 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
 16 XI    10:00 ранку бл. п. Марію Крет (3 р.) 
 16 ХІ 5:00 веч. бл. п. Мирослава Івасикова 
                                                                  (19 р.)   
 23 ХІ 11:00 ранкубл. п. Андрія Коморовського 
                                                                   (2 р.)  
                     (Закінчення) 
 
своєї Церкви, яка є вашою матір’ю та 
життєдайним джерелом. У ній ви знайдете 
полегшу для життєвих турбот і зможете за Божою 
благодаттю гідно прожити свій вік», – написав 
Блаженніший Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ 

ЗБІРКА УКУ – СЬОГОДНІ ! 
В неділю, 10-го листопада по кожній св. літургії, 
члени БУКК при Свято- 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  ! 

http://www.b4j.ca/
http://www.b4j.ca/register
http://www.levadaorion.com/


  Глава УГКЦ до українців Канади: 
«Пам’ятайте, найбільший дар, який 

можуть передати батьки своїм дітям, – 
віра в Бога» 

 
Мусимо визнати, що наше суспільство ще 
вповні не очистилося від пострадянського 
світоглядного порядку та мислення. Однак 
ми йдемо вперед до перемоги добра над 
злом… 
Про це пише Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
привітальному листі з нагоди XXVІ Конгресу 
українців Канади, який відбувся 1-3 листопада в 
місті Оттава. 
Предстоятель висловив вдячність учасникам 
Конгресу, що завдяки їхній людяності та 
професійному виконанню службових обов’язків 
сотні тисяч наших емігрантів з України 
віднайшли на теренах Канади свою другу 
батьківщину. 
Глава Церкви відзначив, що українська діаспора, 
яка чисельно присутня в таких країнах, як США, 
Канада, Польща, Італія тощо, є дуже активною. 
Вона завзято впроваджує свої ініціативи в 
суспільне життя країни, яка її прийняла, а у 
випадку Канади - навіть і в політичній сфері. 
Позитивним є плекання зв’язку з Україною, яка 
на сьогодні складає свій іспит як вільна, 
незалежна і демократична держава. 
«На жаль, – констатує Глава Церкви, – 
інформація, яка доходить до вас із батьківських 
земель, не є втішною. На Сході України вже 
п’ятий рік проти нашого народу ведеться війна, 
яка своїми кривавими жорнами перемелює життя 
і долі наших численних синів і доньок, котрі без 
вагань віддають найцінніше, своє життя, за 
торжество справедливості». 
Водночас, пише він, мусимо визнати, що наше 
суспільство ще вповні не очистилося від 
пострадянського світоглядного порядку та 
мислення. Однак, незважаючи на всі ці виклики, 
ми з Божою допомогою йдемо вперед до 
перемоги добра над злом. 
«У ці нелегкі часи народжується нова Україна, і 
я хочу закликати вас, по змозі, бути активними  
учасниками цього процесу. Пам’ятайте, що 
найбільший дар, який можуть передати батьки 
своїм дітям – це віра в Бога. Горніться до своєї 
Церкви, яка є вашою матір’ю та життєдайним 
джерелом. У ній ви знайдете полегшу для 
життєвих турбот і зможете за Божою благодаттю 
гідно прожити свій вік», – написав Блаженніший 
Святослав.              Департамент інформації УГКЦ 

 
Завдяки вашим ранам українці можуть 

мирно жити», – Блаженніший 
Святослав відвідав військовий 

госпіталь у Києві 
ГОЛОСУЮ!  

У вівторок, 5 листопада 2019 року, 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, відвідав Національний військово-
медичний клінічний центр «Головний 
військовий клінічний госпіталь» (вул. 
Госпітальна, 16). Глава Церкви ще раз хотів 
задекларувати те, що є основною метою 
капелана, – бути поруч. 
Українці, які живуть на вільній від військової 
агресії території, мають розуміти, що завдяки 
вашим ранам вони можуть мирно жити. Я хотів 
сьогодні приїхати, щоб привернути увагу до вас, 
ваших потреб, ваших страждань», – звернувся 
Предстоятель УГКЦ до поранених воїнів. 
Глава УГКЦ нагородив грамотами керівництво 
госпіталю, а також керівників та начальників 
відділень, які безпосередньо дбають про бійців. 
А керівництво висловило вдячність Главі УГКЦ за 
капеланів, які допомагали військовим в зоні 
АТО/ООС та в госпіталях. Крім того, 
Блаженніший Святослав висловив свою 
підтримку військовим та роздав їм пам’ятні 
подарунки. 
«Цим візитом я хотів висловити нашу повагу до 
тих бійців і лікарів, які тепер роблять все для 
того, щоб Україна була захищеною, – зазначив 
Блаженніший Святослав. – Сьогодні мені було 
дуже важливо почути наших хлопців, які є 
пацієнтами цього госпіталю, та лікарів, які 
чувають над їхнім здоров’ям. Привернувши увагу 
до цих військовослужбовців, які її потребують, я 
думаю, ми можемо до ширшого загалу 
звернутися: ті хлопці потребують нашої любові, 
молитви, уваги та підтримки». 
«Українська Греко-Католицька Церква 
допомагає військовим не лише духовно, а й 
матеріально. Предстоятель перебував у різних 
госпіталях, зокрема на Сході України, але до нас 
завітав уперше», – розповів військово-медичний 
капелан УГКЦ отець Віталій Воєца, який разом з 
о. Андрієм Зелінським, заступником керівника 
Департаменту військового капеланства УГКЦ, 
супроводжував Блаженнішого Святослава у цих 
відвідинах. 
«Коли звучить слово «військовий капелан», то 
це для мене передусім – греко-католик. 
Військові капелани були з першого й до 
останнього з нами і робили не лише ті завдання, 
які на них були покладені, а й виконували 
роботу, як і ми, – встановлення наметів, їх 
обкопування і перенесення вантажів. Проте це 
не позбавляло від Вечірні, яку вони проводили 
постійно, а також від всебічної підтримки», – 
зауважив Олександр Циц, заступник начальника 
Національного військового-медичного клінічного 
центру «Головний військовий клінічний 
госпіталь».            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 

 

http://ugcc.tv/ua/media/87812.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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 
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