
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 

Для Торонтонської єпархії Вінніпезької 
митрополії УГКЦ в Канаді призначено 

апостольського адміністратора 
 
У суботу, 9 листопада 2019 року, у Ватикані 
повідомлено про те, що Папа Франциск прийняв 
зречення з душпастирського уряду, подане владикою 
Стефаном Хмілярем, єпархом Торонтонським. 
Водночас, Святіший Отець призначив апостольським 
адміністратором Торонтонської єпархії владику Браяна 
Байду, єпарха Саскатунського. 

 
Довідкова інформація 
Українська католицька єпархія Торонто й Східної Канади 
(англ. Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto and Eastern 
Canada) – це єпархія Української Греко-Католицької Церкви, 
яка входить до складу Вінніпезької митрополії в Канаді. 
Єпархія була заснована 3 листопада 1956 року, а її 
юрисдикція охоплює м. Торонто і всю східну Канаду. Владика 
Стефан, якому в травні наступного року виповниться 75 
років, очолював цю єпархію від 2003 року (За 
матеріалами сайту Синоду Єпископів УГКЦ). 

 

 Ап. Гал. 6, 11-18. 
 Єв. Лк. 16, 19-31. 

   

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:2, 4-10;Єв. Лк:8, 26-39. 
 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
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 
 
Середа - 20  ХІ – Навечір’я Свята 
св. Aрхистратига Михаїла. – Вечірня з 
Литією  о год. 6:00 вечора. 
Четвер - 21  ХІ – Свято св. Aрхистратига 
Михаїла й інших безплотних сил. – Святі 
Літургії  о год. 8:00, 10:00 ранку і 6:00 
вечора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Просимо щоби членкині ЛУКЖК 
зійшли до церковної кухні щоби відібрати 
собі  НАШУ ДОРОГУ. 
 

 Повідомляємо, що наступні сходини 
ЛУКЖК проходитимуть в неділю 24 листопада 
після Святої Літургії о год. 9:30  ранку у 
парохіяльному будинку. Даня Штурин, внучка 
покійного свідка Голодомору п. Стефана Горлача, 
поділиться своїми думками на цю тему. 
Присутність членкинь обов’язкова! Запрошуємо 
також усіх зацікавлених парохіян і прихожан!! 

 
 Сестри Служебниці Непорочної Діви 

Марії, 5 Austin Terrace, Toronto, ON запрошують 
Вас до своєї каплиці на середу, 20 листопада,                                  
2019 від 9-ої год. ранку на 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  сьогодні 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! 
 

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

Aндрій і Люба Тарапацькі       300 
(з нагоди вінчання сина Адріяна і Емілії Гошуляк) 
Андрій і Емілія Тарапацькі       200. 
                          (з нагоди вінчання) 
Андрій і Лідія Лебедь         200. 
       ( з нагоди дня народження Галини   Перун) 
Катерина Воловець         100. 
                 (за всіх померлих в родині) 
Володимир і Люба Оленич       150. 
Ігор і Галина Магега         100. 
Лара Анна Пастушак         100. 
                (в пам’ять свого  батька Василя)       
    
                 
                         МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним Адріянові Тарапацькому і Емілії 
Гошуляк,  бажаємо мирного подружнього життя 
на  Многії і Благії Літа! 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
  
 23 ХІ 11:00 ранку бл. п. Андрія Коморовського 
                                                                  (2р.) 
 

              ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлася у Бозі бл. п. Стефанія Гурко (95р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 
 
        

  

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. 

 
В неділю 1-го листопада члени БУКК при 
Свято-Миколаївській 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  $3,610. Особисті посвідки на 
звільнення з податку будуть вислані прямо від 
УКОФ до кінця грудня ц.р. (тел - 416-239-
2495). При цій нагоді запрошуємо вступати у 
членство у БУККу всіх парафіян які бажають 
допомогти своїй церкві.  

   
 
 
 

http://www.levadaorion.com/


Владика Браян (Байда): «Молодь 
прагне  

святості, яка є першим покликанням» 
 
Владика Браян (Байда) в інтерв’ю для 
VaticanNews розповів про те, як відбувається 
Синод Єпископів, присвячений молоді, вказав на 
основні прагнення молоді, визначені на основі 
опитування, пояснив поняття «покликання» та 
наголосив на важливій ролі присутності на 
Синоді представників молоді. 
Владика Браян (Байда), Єпископ 
Саскатунської єпархії (Канада), добре 
ознайомлений із проблемами молоді. Він 
відповідає за душпастирську працю з молоддю в 
єпископаті УГКЦ й не один раз брав участь у 
підготовці до Всесвітніх днів молоді. Сьогодні він 
є одним із понад 260 отців Синоду, що 
відбувається у Ватикані  на тему «Молодь, віра і 
розпізнавання покликання». У перервах між 
насиченими ранковими і пообідніми зібраннями 
Синоду та роботою в групах владика Браян дав 
для інтерв’ю для VaticanNews. Публікуємо його 
першу частину. 
Як відбувається робота Синоду? Як він 
організований? 
У Синоді беруть участь представники 
Єпископських Конференцій з усього світу, 
деяких учасників обрав Святіший Отець, 
присутні також аудитори й представники молоді 
та експерти, які слухають і допомагають нам у 
праці. Перед початком Синоду ми отримали 
Робочий документ (Instrumentum Laboris), який 
мали змогу прочитати. Ми використовували різні 
способи збору інформації про молодь, на основі 
якої готували виступи.Я мав можливість 
скористатися даними опитування, проведеного в 
Україні та інтернет-опитування в Польщі. У них 
взяли участь понад 640 молодих людей, не всі з 
яких були віруючими. Моя асистентка Вікторія 
переклала результати опитувань англійською 
мовою для того, щоб зробити їх доступними для 
США, Австралії та Європи. Ми отримали понад 
сто сторінок відповідей, на основі яких потім 
зробили узагальнення на десятьох сторінках, а 
пізніше мені потрібно було підсумувати це на 
півтори сторінки. Отже, неможливо було 
зосередитися на деталях, а були визначені 
тільки певні теми, важливі для молоді. Якщо в 
одній із відповідей молодих людей ми бачили 
якийсь надзвичайно цікавий приклад або 
особливі слова, намагалися їх використати, але 
в цілому в основу моєї доповіді лягли узагальнені 
теми.Потім я передав свою доповідь на 
переклад. Моя тема стосувалася першої 
частини Instrumentum Laboris і під час 
загального зібрання Синоду я мав доповідь на 
чотири хвилини. Під час перших декількох днів 
ми, власне, слухали виступи представників 
молоді й делегатів Синоду. 
Як ви сказали, ваша доповідь ґрунтувалася 
на темах, які були визначені на основі 

опитування серед молоді. Якими були ваші 
висновки? 
Говорячи про те, чого прагне молодь, можна 
сказати, що багато молодих людей бажають 
зустріти Ісуса Христа. Дехто із старшого 
покоління може сказати: «Але ж для цього маємо 
парафію, де можна зустріти Його, а також у 
сім’ї». Але чомусь, однак, багато молодих людей 
не відчувають, що можуть зустріти Христа у своїх 
парафіях. Тому ми всі разом повинні 
прислухатися до цього запитання й запитати 
себе: чому? На мою думку, молодь має дуже 
високі ідеали. Але це добре, вони хочуть людей, 
які б були цілісними, відповідальними, - людей, 
що вміють будувати взаємини, які не осуджують. 
І цих людей вони хочуть зустріти й спілкуватися 
з ними.Але спостерігаючи за міркуванням 
опитуваних, можна також сказати, що вони 
пов’язують пошук цієї людини, яка б мала певні 
якості, з вимогами до себе самих. Тобто, якщо я 
хочу знайти таку людину, то повинен стати цією 
цілісною, відповідальною людиною, що має 
знання й ідеали. Я повинен стати всім тим, що 
хочу знайти в інших. І важливо супроводжувати 
молодь на цьому перехідному шляху від 
розуміння того, яких людей вони хочуть 
зустріти, до усвідомлення, що саме вони повинні 
стати цими людьми для інших. І це можна 
підсумувати як прагнення молоді зустрічати 
святих людей і, отже, вони покликані до святості. 
Ми повинні прямувати разом, бо кожен прагне 
цього. Кожен прагне відчути на собі погляд 
Матері Божої Неустанної Помочі і почути слова 
Пречистої Діви Марії Гвадалупської: «Хіба я не 
твоя Мати? Хіба ти не під Моїм покровом? Скажи, 
чого ти потребуєш?» Саме цього бажають молоді 
люди, і вони повинні бути такими одне для 
одного, ми повинні прямувати і супроводжувати 
одні одних на цій дорозі . 
 Як ви оцінюєте внесок молодих людей у 
роботу Синоду? 
Їхня присутність дуже цінна. Навіть сьогодні під 
час обговорювання Іnstrumentum 
laboris зазначалося, що наше завдання полягає 
в тому, щоб залучатися до праці з молоддю, бо 
вони мають дари, вони мають благодать для 
Церкви й сьогодні Церква повинна бути 
місійною. Вони мають ревність і завзяття. І, 
будучи присутніми на наших зустрічах на Синоді, 
додають енергії до цього життя. Вони уважно все 
слухають, беруть участь в обговореннях, і хоч не 
можуть голосувати, бо тільки делеговані 
єпископи й священики мають право голосу, їхній 
внесок дуже цінний. Ми спілкуємося з ними під 
час перерв, запитуємо про їхнє життя та про 
плани на майбутнє і таким чином отримуємо 
відповідь безпосередньо від молодих людей, 
повних енергії й ентузіазму щодо того, що Бог 
хоче від Церкви й через них ми можемо почути 
це Боже запрошення. Отже, їхній внесок та їхня 
присутність є дуже для нас цінною. 
                                  www vaticanews.va 
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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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