
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 про любов: «Уміння любити – це 
первинна ознака християнської спільноти» 

 
Християни з давніх давен хотіли навчитися любити. 
Великим лихом сучасного світу і культури є те, що ми 
навіть уміємо на Місяць літати, але не вміємо любити. 
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
Літургії в Патріаршому cоборі Воскресіння Христового. 
 
Слова Євангелія про любов, каже Предстоятель, любов навіть 
до ворогів, проповідувані в різних часах і культурах, в 
особливий спосіб засвідчують божественне походження 
Христового Євангелія. 
Що означає те Слово? «Звідки можна взяти силу здійснити те, 
до чого в тих своїх повчаннях закликає нас сьогодні Христос? 
Часом відповідь на ці слова була дуже іронічна – утопічна. Бо 
це гарна ідея, але реально людині здійснити її неможливо. 
Але якщо ми вслухаємося у слово, яке нині Бог до нас 
промовляє, почуємо, що тут ідеться не зовсім про людську 
здатність любити. У тих словах нагірної проповіді Христос нам 
голосить добру новину про любов Божу до нас. Бо це Бог 
любить своїх ворогів. Його любов до людини є безумовною. 
Наш Творець і Спаситель не виставляє нам умов для того, аби 
нас любити. Бо Він є любов’ю», – відзначив Блаженніший 
Святослав. 
Глава УГКЦ наголосив, що Господь любить і добрих, і злих. 
Він є той, який любить, не очікуючи взаємності. Він любить і 
невдячних, грішників. Він любить своїх ворогів. 
«Якщо ми покладемо собі руку на серце і усвідомимо все те, 
що ми від Бога отримали, хіба можемо ми йому відповісти 
рівнозначною взаємністю?!   (ст. 3) 
 

 Ап. Гал. 1, 11-19. 
 Єв. Лк. 7, 11-16. 

   

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. 2, 16-20. Єв. Лк. 8, 5-15. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о.Р. Лобай 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
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 
 
Четвер 7 листопада – Навечір’я свята св. і  
славного влкм. Димитрія Мироточця. – Вечірня з 
Литією о год. 6:00 вечора.  
П’ятниця 8 листопада – свято св. і славного 
влкм. Димитрія Мироточця . – Святі Літургії о год. 
8:00, 10:00 ранку і 6:00 вечора. 

«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. 

 
 
ЛУКЖК висловлює 
щиросердечну подяку 
усім, хто причинився до 
успішного приготування 
гарячих обідів і усім, які 
підтримали цей захід. Збір 
коштів на програму Фонду 
Підтримки України, яка  
захищає здоров’я жінок 
військових і жінок- 
ветеранок становить 
 $ 1200. Нехай Предобрий 

Господь благословить діло Ваших рук! 
 
 

 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 сталася в 2015 
році в американському штаті Міссурі- історія 
дивовижного порятунку 14-річного Джона. 
 

 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 в неділю 10-го 
листопада від год 9:00 ранку до 2:00 поп., при 
30 Leeds St. Збір коштів на сиротинці в Україні. 
 

 Ліґа Укрїнців Канади представляє 
дискусійний панель на тему INFORMATION 
WARFARE-LESSONS FROM UKRAINE в суботу 9 
листопада від год. 12:30-2:30 поп. в Оld Mill 
Toronto, Guild Hall. Участь беруть: Нолан 
Пітерсон і Борис Сірський. 
 

 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! 

   Марія Пастушак         100. 
                (в пам’ять сина Василя-2 річ.) 
   Родина Білак          100. 
           (в пам’ять брата Василя Пастушака)  
   Богдан і Стефанія Кінащук      300. 
            (в пам’ять батька Миколи Кінащука) 
   Галина Гладка          300. 
            (в пам’ять дідуся Миколи Кінащука) 
   Микола і Людмила Кінащук      300. 
            (в пам’ять дідуся Миколи Кінащука) 
   Анна Сенів-Мартелі        500. 
                (в пам’ять Йосефіни Сенів -5 р.) 
   о. Александер і добр. Олена Лящук   100. 
   Орест Ковальський і Христина Желтвай  100. 
   Галина Липка          200. 
          (в пам’ять батька Дмитра Семчишина) 
   Петро Вовк           150. 
   Роман Вовк           100.  
  

ЗБІРКА УКУ – 10-го листопада! 
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/


  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
  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  
                                                                   (30 р.)  
  9  ХІ 10:00 ранку бл. п. Романа (35р.) і 
                              Дарію (20р.) Ґеник-Березовських 
 16 ХІ 5:00 веч. бл. п. Мирослава Івасиківа 
                                                                  (19 р.)   
 23 ХІ 11:00 ранку бл. п. Андрія Коморовського 
                                                                   (2 р.)  
 
                                (Закінчення) 
Він бачить нашу заслугу лише тоді, коли ми у 
своєму житті, у своїй поведінці віддзеркалюємо 
Його. Коли ми Його наслідуємо. Коли ми чинимо 
так, як чинить Він сам», – наголосив 
проповідник.Тому сьогоднішнє Євангеліє, 
зауважив він, закінчується словами: «Будьте 
милосердні так, як милосердним є Отець ваш 
Небесний».Предстоятель каже, що коли ми 
любимо тих, хто нам приємний, то, властиво, 
любимо себе. Коли чинимо добро, підсвідомо 
очікуючи отримати назад від тієї людини те 
добро, яке їй зробили, тоді ми любимо себе, 
власне добро, а не добро тої людини, щодо якої 
ми є добрі.«Справжня любов є чиста. 
Безкорислива», – нагадує Предстоятель УГКЦ. 
«Усього, що людина у своєму житті чинить 
свідомо і добровільно, мусить навчитися. Якщо 
любов є вершиною здатності людини чинити 
вчинки свідомі й добровільні, ми скажемо, що 
мусимо навчитися любити», – вважає 
Блаженніший Святослав. 
Предстоятель вважає, що наші сім’ї, наші 
церковні спільноти мають своїм первинним 
завданням бути школою любові. Бо не можна 
казати, що я вірю в Бога, якщо я не люблю брата 
свого, каже євангелист Іван. 
                                Департамент інформації УГКЦ 

 
Блаженніший Святослав: «Примирення 

можливе лише в контексті діалогу» 
 
Перестати чинити зло, почати говорити 
правду і діалогувати – це ті важливі кроки, 
які можуть привести до примирення. Проте, 
ми не повинні йти на компроміс зі злом. 
На цьому наголосив Блаженніший Святослав, 
Отець і Глава УГКЦ, в ефірі програми «Відкрита  
 
 
 

Церква» у четвер, 31 жовтня 2019 року. Цього 
разу співрозмовником Предстоятеля став Юрій 
Макаров – журналіст, телеведучий, 
документаліст, письменник. 
«Коли йдеться про агресора, тобто про того, хто 
тепер справді нас вбиває і заперечує нам право 
на життя та існування, то насамперед потрібно 
чітко собі відповісти: ми не можемо бути 
примирені зі злом, із відкритим фактом агресії», 
– зазначив Блаженніший Святослав. 
При цьому він зазначив, що християни не мають 
відповіді на всі питання, «але ми здатні разом їх 
шукати». «Спілкуючись з Богом, який є 
істинною, ми можемо знайти відповіді на наші 
питання, які нас турбують», – пояснив Глава 
УГКЦ. 
І згодом додав: «Коли хтось говорить про 
примирення з агресором в контексті відкритої 
війни, то такого типу поведінка мені дуже часто 
нагадує позицію нацистів у Великій Британії на 
початку Другої світової війни. Тоді для них 
такого типу примирення де-факто означало 
капітуляцію Британії перед агресивною 
політикою Гітлера. Тому, щоб справді 
вибудувати правильні парадигми та координати 
нашого пошуку, ми мусимо собі сказати, що із 
війною, злом та вбивством ми не можемо бути 
примирені». 
На думку Глави УГКЦ, існують певні кроки, які 
можуть допомогти дійти до примирення. 
«Передусім необхідно перестати чинити зло для 
того, щоб ми могли говорити про будь-яке 
примирення. Потрібно зупинити агресора, 
зупинити того, хто чинить зло. Я вважаю, що 
наступний крок – пошук діалогу та можливості 
спілкуватися. Примирення можливе лише в 
контексті діалогу. Ще один крок, який ми рано 
чи пізно мусимо зробити, – це сказати правду. 
Зло повинно бути назване злом, а добро – 
добром. Адже без того, щоб сказати правду, 
справедливого миру ніколи не буде. Без правди 
немає справедливості», – підкреслив духовний 
лідер греко-католиків. 
                          Департамент інформації УГКЦ 
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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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