
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 

«На Майдані народ поставив високі моральні 
рамки, згідно з якими ми оцінюємо політиків, 

громадських діячів, життя Церкви», – Глава УГКЦ 
 
Революція гідності – переломний момент для 
українського народу, бо тоді український народ чітко 
заявив, що ми маємо свідомість європейського 
народу. 
На цьому наголосив Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, під час ефіру програми «Відкрита Церква» у середу, 20 
листопада 2019 року. Співрозмовником Глави УГКЦ став 
журналіст Сакен Аймурзаєв.Двадцять першого листопада 
УГКЦ та українське суспільство відзначає день Собору святого 
архистратига Михаїла  і День гідності та свободи – початок 
двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) 
та Революції гідності (2013 року).«Ми починаємо розуміти 
фразу, яку раніше сказав папа Венедикт XVI, що кожного 
разу, коли хтось усвідомлює свою гідність – це справжня 
революція. Я думаю, що Революція гідності була переломним 
моментом у пострадянському історичному періоді. Ми щоразу 
глибше розуміємо, що тоді на Майдані український народ 
виставив певну парадигму своєї нової епохи, в яку ми 
входимо. Це є парадигма, яка справді може назватися 
парадигмою свободи та всього того, з чим вона є пов’язана. 
Бо ми розуміємо, що свобода – це не тільки відсутність 
зовнішнього примусу чи системи, яка обмежує твою свободу 
думки та дії. Свобода – це є духовна категорія. Блаженніший 
Любомир Гузар говорив, що свобода – це є здатність людини 
чинити добро, і не тому, що мене хтось примушує це роботи, 
а тому, що я сам хочу добра для свого народу, ближнього і 
самого себе», – заявив Глава УГКЦ…..(ст. 2)…. 
 

 Ап. Eф: 2, 4-10. 
 Єв. Лк. 8, 26-39. 

   

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. Eф: 2, 14-22;Лк. 8, 41-56. 
 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. . Лобай 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
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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Рік XXIX  ч .47     ◊Неділя 23-тя після Зіслання Святого Духа.  Глас 6 .    ◊  24  листопада  2019 
р.                                                                                    
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                    ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЛУКЖК дуже дякує всім парафіянам, які 
причинилися до успішної акції збирання харчів 
для банку їжі "Food Bank". Щире спасибі за 
допомогу тим, які користуються такими послугами. 
 

 Повідомляємо, що сходини ЛУКЖК 
проходять сьогодні 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!! 

 
 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. 
 
        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. 

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

Ірина Пальчук          200 
Анастасія Форись         100 
            (в пам’ять мужа Михайла -15 р.) 
Марія Галка і Стефанія Канаріо     200 
Пшемислав і Тамара Баковські     500 
                      (з нагоди вінчання) 
Никола Обаль          300 
Орест Ковальський і Христина Желтвай  100 

Петро Вовк           100 
Роман Харак              1500 
Володимир і Люба Оленич       150 
Михайло і Квітка Кондрацькі       400 
д-р Христина Держко         300 
Нестор і Галина Микитин        150 
Володимир і Світляна Медвідські    2000 
Canada Helps            480 
                         МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним Тамарі Дачук і Пшемиславі 
Баковському,  бажаємо мирного подружнього 
життя на  Многії і Благії Літа! 

Новоохрещеному Захарієві Орестові Стеціву, 
йойо 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   
  30 ХІ   9:00 ранку  бл. п. Йосифа Галка (5 р.) 
   2  ХІІ 8:00 ранку   бл. п. Василя, Галю Соломон 
                                                                       (2 р.) 
   3  ХІІ 8:00     бл. п. Ґригорія і Марію 
                                                      Реплянських 
   3  ХІІ 5:00 поп.   бл. п. Романа, Олександсру і 
                                              Галину Копач 

                    
                    ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

Упокоївся у Бозі бл. п. Петро Чередник (94р.). Душу 
Покійного поручаємо молитвам наших вірних. 
 

УГКЦ вшановує пам’ять блаженної 
Йосафати Гордашевської 

 
20 листопада УГКЦ вшанувала 150-річчя з дня 

народження першої настоятельки Згромадження 
сестер служебниць Непорочної Діви Марії – 

блаженної Йосафати Гордашевської. Саме 20 
листопада 1869 року у Львові у незаможній 

українській родині народилася дівчинка, яку при 
хрещенні назвали Михайлиною. 

 
Монаше ім’я Йосафата вона отримала у 1892 році, 
коли разом із о. Єремією Ломницьким і о. Кирилом 
Селецьким заснували жіночу чернечу спільноту, яка 
була покликана до апостольської праці серед людей 
– Згромадження сестер служебниць Непорочної Діви 
Марії.Вона померла на 49-му році життя 
від туберкульозу кісток 7 квітня 1919 року, в ніч 
свята Благовіщення Пречистої Діви Марії. Сестра 
Йосафата була постаттю справді винятковою і 
святою. Згодом святість сестри підтвердили 
численні чуда й надприродні речі, які сталися за 
посередництвом сестри Йосафати. Її тіло після 
смерті було віднайдено нетлінним і, як мощі святого 
Йосафата, було перенесено з Відня до Риму. 
У листопаді 1982 року земні останки сестри 
Йосафати були перенесені до невеликої каплиці в 
Генеральному домі сестер служебниць у Римі. 
Невеликі частини мощей є по всій Україні, зокрема, 
у монастирі на вул. Пасічній, 8, у м. Львові. Сотні 
людей шукали її заступництва у своїх мирських і 
духовних потребах. Сестри одержали численні 
свідчення про особливі ласки, отримані завдяки її 
заступництву.Беатифікація с. Йосафати відбувся 27 
червня 2001 р. у м. Львові під час Святої Літургії у 
візантійському обряді за участі папи Івана Павла 
ІІ. 

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. 



 
 
                      (Продовження) 
 

І згодом додав: «Я вважаю, що тоді на Майдані 
український народ виставив високі моральні 
рамки, згідно з якими ми зараз оцінюємо все: 
політиків, громадських діячів, життя Церкви. 
Адже тоді український народ чітко заявив, що ми 
маємо свідомість європейського народу. Ми – 
європейська нація, яка має коріння в 
європейському виборі рівноапостольного князя 
Володимира. Це ті орієнтири, парадигма народу, 
який хоче свободи, усвідомлює свою гідність та 
прагне будувати на рідній землі вільну 
демократичну державу європейського взірця на 
християнських засадах. Ці  елементи ми тепер 
чітко та ясно проглядаємо, коли згадуємо 
Майдан». Предстоятель підкреслив, що молитва 
та християнські засади стали важливими 
елементом Революції гідності. 
«Гідність кожної людини та народу є закорінена 
в гідності, яку кожній людині дарував Господь, 
творячи її на свій образ і подобу. Тому відкрити 
це все та мати свободу заявити про це на увесь 
світ – є важливим напрямком нашого 
суспільства, який Господь нам тоді об’явив на 
Майдані», – зазначив духовний лідер греко-
католиків.Крім того, він розповів, наскільки 
політики відповідали високим стандартам 
народу. «Революція гідності була протистоянням 
між народом і тією владою, яка була від його 
імені, але не презентувала і віддзеркалювала 
народ як джерело влади. З іншого боку, я хочу 
пригадати, що Майдан починався як суто 
громадська маніфестація. Пригадуємо, що 
спочатку було два різних Майдани – політичний, 
де були розгорнуті прапори тих чи інших партій, 
які себе тоді позиціонували як опозиційні партії, 
а відтак на Майдані Незалежності був 
громадський Майдан. Потім політики побачили, 
що люди до них не йдуть, тому вони мусіли 
згорнути свої прапори і прийти до громади. На 
мій погляд,  це показує, що Майдан виставив такі 
високі морально-етичні вимоги, що до них поки 
що не дотягує жодна політична партія ні тоді, ні 
тепер. І ми якраз оцінюємо всю 
постмайданівську палітру у світлі тих критеріїв 
оцінювання, які народ тоді заманіфестував як 
свої природні вимоги до влади», – наголосив 
Блаженніший Святослав. 
Він вважає, що тим злочинам, які були вчинені 
проти Майдану, немає терміну давності. Родини 
героїв Небесної сотні дотепер очікують правди. 
Предстоятель УГКЦ сподівається, що справи за 
злочини проти Майдану не будуть припинені. 
Нагадаємо, що у жовтні відбувся попередній 
прямий ефір «Відкритої Церкви». 
Співрозмовником Глави УГКЦ був журналіст, 
телеведучий, документаліст, письменник Юрій 
Макаров.                Департамент інформації УГКЦ 
 

 
Парафіяльний хор запрошує всіх 

парафіян і гостей на каву і солодке,  
борщ і вареники, 24-го листопада після 

кожної літургії. 
 
Церковний хор отримав запрошення на 
три фестивалі коляд - Велика Коляда,  
Днесь Рождається Від Діви у Львові і 
Коляда на Майзлях у Івано-Франківську. 
Наш церковний хор, перший хор з 
Канади, який бере участь у цих 
фестивалях (8-го до 15-го січня 2020) де 
будемо виконувати світову прем'єрy 
трьох коляд наших дириґентів, Романа 
Гурка, Адріяна Івахова і Жанни 
Зінченко. Рівнож, відвідaємо “наших 
дітей” при “Джерелі” установi, яку 
підтримуємо разом з Вами вже 14 років 
щорічно своїми Різдвяними концертами. 
Там привітаємо їх, їхніх батьків і 
адміністраторів з коротким концертом. 
Просимо зайти до церковної залі і при 
дружній розмові, кавi і солодкiм 
підтримати Ваш церковний хоp!  
 
 

 
 

Дякуємо! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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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