
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 побажав Президенту України під час 
зустрічі у нормандському форматі сили сказати її 

учасникам «Let my people go» 
 
Хочу побажати вам сили Мойсея, який міг сказати 
фараонові «Let my people go». Бо ніхто сьогодні так не 
зацікавлений, щоб настав мир в Україні, як самі 
українці. Росія має свої інтереси, багаті країни Заходу 
мають свої інтереси. Ми не можемо в тих перемовинах 
відступитися від свого бажання бути вільною, 
незалежною державою, яка обрала свій шлях 
розвитку. Ми гідні того, щоб інші народи, наші сусіди 
поважали наш вибір. 
 
На цьому наголосив Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, під час зустрічі Президента України Володимира 
Зеленського з главами конфесій зі складу ВРЦіРО. Зустріч 
відбулася 4 грудня 2019 року. 
Глава УГКЦ зазначив, що сьогодні Україна є демократичною 
державою, де всі почуваються вільно – незалежно від 
віросповідання, і релігійна спільнота дорожить таким станом 
справ.При цьому він зазначив, що сьогодні є можливі два 
шляхи розвитку України: повернення до радянського 
минулого або розвиток задля розбудови європейської країни. 
Блаженніший Святослав пояснив, що УГКЦ проти повернення 
в минуле, адже під час панування радянського режиму наша 
Церква була загнана в підпілля і якраз на ці дні припадає 
тридцята річниця зустрічі Горбачова з папою Іваном Павлом 
ІІ. Ця зустріч стала початком легалізації УГКЦ. Тому наша 
Церква, за словами її Предстоятеля, підтримує шлях України 
до європейської спільноти. 
Глава УГКЦ побажав Президенту мудрості та запевнив у 
підтримці в роботі на благо…..(ст. 3)…… 

 Ап. Eф: 4, 1-6. 
 Єв. Лк. 10, 25-37. 

   

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: 5, 9-19.Єв. Лк. 12, 16-21. 
 
6:30 – Утреня – 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. 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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http://news.ugcc.ua/news/glavi_tserkov_p%D1%96d_chas_zustr%D1%96ch%D1%96_%D1%96z_prezidentom_zaklikali_doopratsyuvati_zakonoproekt__0931_88125.html
http://news.ugcc.ua/news/glavi_tserkov_p%D1%96d_chas_zustr%D1%96ch%D1%96_%D1%96z_prezidentom_zaklikali_doopratsyuvati_zakonoproekt__0931_88125.html


                    ОГОЛОШЕННЯ 
 
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  
2019 р. до 30 січня 2020 р. в Галерії КУМФ, 145
 Evans  Ave.                     
 
 
                 

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

Петро Вовк             100 
Катерина Мудра          500. 
Богдан і Христина Колос        100. 
Родина Ганюк           100. 
      (з нагоди хрещення донечки Летиції Естер) 
Дмитро і Анна Москаль        100. 
Daniel Lopes  i Кассандра Прокопів     250. 
                    (з нагоди їхнього вінчання) 
Андрій і Оксана Бошко          1000.    
                         
                       МНОГАЯ  ЛІТА !  

Новоохрещеній Аделіні Величко, 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   
 

  9 ХІІ  5:00 веч.   бл. п. Марію Теплу (3р.) 
12 ХІІ 9:00 ранку  бл. п. Надію Кривуцьку  
14 ХІІ 10:00 ранку     бл. п. о. Павла, Богдана і 
                                  Стефанію Джулинських 
16 ХІІ  5:00 поп.      бл. п. Олега Матвіїшина 
                                                                (23р.) 
20 ХІІ  5:00 поп.  бл. п. Стефанію Гурко 
21 ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Андрія Сенціва (8 міс.) 
23 ХІІ  6:00 веч.  бл. п. померших в родині 
                                                             Піцюрів  
24 ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Василя (29р.) і 
                                  Анну (22р.) Зінь 
26 ХІІ  9:00 ранку  бл. п. Романа Голода 
                
                  ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

Упокоїлася у Бозі бл. п. Антоніна Бойко (94р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 
 
                        (Закінчення) 
українців, адже Церква і Держава – це два 
партнери, які служать для добра одного і того ж 
народу. Тому, коли державна влада буде 
здійснювати кроки для кращого майбутнього 
наших громадян, то Церква завжди буде такі 
ініціативи підтримувати. 
Зустріч Президента Володимира Зеленського з 
представниками ВРЦіРО відбулася напередодні 
саміту в нормандському форматі. Глава держави 
підкреслив, що йому важливо почути поради. 
«Тоді відчуватиму, що ми всі разом», – сказав він. 
Представники Церков і релігійних організацій 
зазначили, що моляться за мир в Україні, та 
побажали Президенту сили, терпеливості й 
Божого благословення на переговорах лідерів 
країн – учасниць нормандського формату, – 
повідомляє www.president.gov.ua. 

Департамент інформації УГКЦ 

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР 
ЛУКЖК при нашій парафії запрошує парафіян 
та гостей на Різдвяний Базар у церковній залі 
сьогодні, 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. 

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.   
 

http://www.president.gov.ua/


«Важливо будувати єдність УГКЦ», – 
Блаженніший Святослав під час 
відкриття Генеральної асамблеї 

Душпастирської ради УГКЦ 
 
У вівторок, 3 грудня 2019 року, у 
Патріаршому домі, що у Львові, 
розпочалася Генеральна асамблея 
Душпастирської ради УГКЦ. Тридцять п'ять 
радників Глави і Отця УГКЦ Блаженнішого 
Святослава з усього світу прибули для 
опрацювання душпастирських напрямків, 
працюючи спільно із Патріаршою курією. 
«По-перше, я хочу розповісти про контексти, які 
спонукали нас сформували Душпастирську раду, 
бо вони можуть нам надати розуміння причин. 
По-друге, я бажаю розказати, як ми бачимо 
Душпастирську раду як структуру, як спільноту, 
як вона мала би функціонувати. А по-третє, чого 
саме я від вас очікую», – звернувся до присутніх 
під час свого виступу Блаженніший Святослав. 
І згодом додав: «Ми підбиваємо підсумки 
десятилітньої душпастирської програми, плану, 
який називався «Жива парафія – місце зустрічі з 
живим Христом». Це вперше в історії нашої 
Церкви, коли ми на рівні всіх структур УГКЦ 
вчилися щось робити разом: ми намагалися 
координувати свою душпастирську діяльність, 
виставляти свої пріоритети і планувати щось на 
майбутнє. Хочу вам сказати, що цей 
душпастирський план глобальної УГКЦ був 
високо оцінений папами Венедиктом XVI і 
Франциском. Я пригадую, що в 2012 році, після 
Синоду Єпископів УГКЦ, я, як Глава Церкви, 
представив папі Венедикту XVI наш 
душпастирський план. Він відповів, що це саме 
те, чого він дуже хотів, і назвав це «нова 
євангелізація», а коли я презентував цей план 
Святішому Отцю Франциску, то він назвав його 
душпастирським наверненням». 
На думку Предстоятеля, тепер потрібно шукати 
нові механізми для наступної програми. Саме 
тому цього року під час Синоду Єпископів УГКЦ у 
Римі була створена робоча група, яка 
опрацьовуватиме нову програму на наступні 
десять років, використовуючи досвід 
попередньої. 
Крім того, тепер відбувається реформа курії,  
 
 
 

зокрема її центральних структур, щоб вони теж 
«пройшли душпастирське навернення і 
перебрали відповідальність за імплементацію 
нового душпастирського плану». «Ми 
потребуємо, щоб Душпастирська рада включала 
в себе не тільки структурні підрозділи курії, а 
також тих осіб, які відповідальні за 
імплементацію рішень Синоду в кожній єпархії та 
екзархаті», – промовив архиєрей.  
Він вважає, що необхідно мати спільну візію 
Церкви, а для цього важливо навчитися бути 
разом. Адже структури УГКЦ в різних місцях 
перебування можуть мати різне бачення. 
«Важливо будувати єдність УГКЦ, щоб різні 
структури перебували у тісному зв’язку з 
центром Церкви», – закликає радників і 
керівників структурних підрозділів курії 
Блаженніший Святослав.«Ви маєте допомогти 
своїм єпископам у локальних осідках втілювати 
у життя рішення наших Синодів. А коли буде 
опрацьований новий душпастирський план, то 
будете тими, хто координуватиме його 
імплементацію… Я очікую, що ви будете моїми 
радниками, але говоритимете правду», – 
промовив Глава УГКЦ.У своєму виступі 
Предстоятель згадав і про Патріарший Собор 
УГКЦ – «Еміграція, поселення і глобальна єдність 
Української Греко-Католицької Церкви», який 
відбудеться 26–29 серпня 2020 року у Львові. 
Гасло Собору: «Церква є завжди і всюди з 
тобою». «Я бажаю, щоб ми разом змогли таке 
гасло донести до своїх людей і втілити у наше 
реальне життя», – сказав Предстоятель. 
Довідка 
Душпастирську раду Патріаршої курії Української 
Греко-Католицької Церкви було створено у червні 
2019 року. До складу ради входять структури 
Патріаршої курії, відповідальні за душпастирське 
служіння УГКЦ.Головним завданням 
Душпастирської ради є координація та уніфікація 
діяльності структур Патріаршої курії, які 
відповідають за пастирське служіння, продовження 
втілення в життя напрацювань робочої групи для 
впровадження Стратегії розвитку УГКЦ та інші 
завдання, окреслені у відповідному Положенні. 

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 

 

https://docs.ugcc.ua/1269/
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https://docs.ugcc.ua/1075/
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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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