
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 

«Не можуть гроші бути цінніші за людське життя», ‒ 
Глава УГКЦ під час зустрічі Всеукраїнської ради 
Церков з Прем’єр-міністром України 
 
Необхідно розуміти, що не можна мати фізичного здоров’я 
без духовного. Всіляко підтримую пропозицію Предстоятеля 
ПЦУ Блаженнішого Епіфанія створити робочу групу, яка б 
опрацьовувала питання, що стосуються карантинних 
нововведень для релігійних спільнот. Про це сказав Отець і 
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час зустрічі 
Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій з 
Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, що відбулася 
сьогодні, 20 листопада 2020 року. 
Блаженніший Святослав підкреслив, що у складних 
обставинах дуже важливо говорити про пріоритети ‒ життя і 
здоров’я людини. «Не можуть гроші бути цінніші за людське 
життя. Саме тому ми розуміємо різні обмеження, які вводить 
Українська Держава. Однак просимо, щоб перед тим як 
приймати такі рішення, був простір для спілкування і діалогу, 
щоб можна було проговорити ті чи ті карантинні заборони або 
обмеження з релігійною спільнотою у складі робочої групи», 
‒ сказав Предстоятель УГКЦ. 
На переконання Отця і Глави УГКЦ, коли йдеться про роль і 
місце Церкви чи релігійного середовища у складних 
обставинах, необхідно розуміти, що не можна мати фізичного 
здоров’я без духовного. «Релігійне життя – це не тільки свята 
і богослужіння. Це можливість Церкви звершувати своє 
служіння навіть у таких складних обставинах. Таку 
можливість для людей необхідно пошанувати так само, як 
доступ до аптек, зокрема під час строгого карантину», – 
наголосив він.Відтак Предстоятель УГКЦ запропонував 
подивитися в майбутнє з надією, розраховуючи на (ст. 2)  

         

 Ап. Еф. 2, 14-22. 
 Єв.  Лк. 8, 41-56.  

 

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. 4, 1-6      Єв. Лк. 10, 25-37. 
 8:00 – Св. Літургія – з участю вірних і 
жива трансляція  
10:00 –  Св. Літургія –  з участю вірних 
12:00 - Св. Літургія –  з участю вірних 
 
             

                         Свята 
7:00р. –  Утреня 
8:00р. – Св. Літургія з участю вірних 
10:00р. –  Св. Літургія  з участю вірних   
                    
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                  ОГОЛОШЕННЯ   

 
      Ми закінчили капітальний ремонт 

головних сходів та встановлення довгої ринви 
біля сходів, яка є прикріплена до нашого Свято-
Миколаївського храму. Ласкаво просимо тих, хто 
бажає, зложити пожертву на цю ціль. Дякуємо за 
Ваше зрозуміння. 

 

 
 
 

 
 
 Повідомляємо, що вже можна зареєструватися 

на онлайн курси при Інституті Mитрополита 
Андрея Шептицького (University of St. Michael’s 
College in the University of Toronto. 
Просимо зайти на веб сторінку: 
https://sheptytskyinstitute. 

 
 Інститут Щептицького запрошує на перші  

Різдвяні Реколекції (Nativity Retreat) в суботу 
5 грудня. Зустріч відбудеться через “zoom”. Про 
дальші інформації і реєстрацію , просимо звертатися 
на емейл masif@utoronto.ca 

              
               Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Юрій Брода і Стефанія Стадник      250. 
               (з нагоди їхнього вінчання) 
Наталія Гайдук           200. 
Марта Ващук            200. 
Оксана Ісокі            100. 
Роман і Марґарета Міхневич       100. 
Ольга Гуль             200. 
              (в пам’ять мужа Бориса- 16р.)  
Володимир і Надія Луців        500. 
Елсі Івасиків            500. 
Ігор Кусела             100. 
                
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
27    ХІ  8:00 ранку    бл. п. Романну 
                                                     Тивонюк (9р.) 
28    ХІ 10:00 ранку    бл. п. Йосифа Галку 
                                                                       (6р.) 
                                    

                                    
    Оновлення Каплиці свв. 
Володимира і Ольги на оселі 
СУМ «Веселка» 
Kаплиця свв. Володимира і Ольги  
на оселі СУМ «Веселка»  біля 
Актону, Онтаріо оновлюється. 
Каплиця є однією з восьмеро 
сумівських каплиць розташовані в 
Північній Америці, Европі й 
Австралії. Вона була споруджена 
волонтерами у  1972 році і 

поблагословлена у 1973 році Блаженішим Патріярхом 
Української Католицької Церкви Йосифом Сліпим, 
єпископом Кир Ізидором Борецьким, отцем-капеляном 
д-р. Мироном Стасівем та мітратом П. Хомином. Від того 
часу у Каплиці служаться святі літургії вже майже пів 
сторіччя.  

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
У нашому храмі служать три Божественні Літургії 
в неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 12:00 пол. із 
присутністю обмеженою кількістю  вірних 
(50 осіб).  
 
 Утреня о год. 6:30 ранку.  Вечірні в суботу 
служать о год. 6:00 веч. 
  
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на  всі   
богослуження зобов’язує відповідна процедура. 
 
Під час пандемії в неділі Божественна Літургія о 
год. 8:00 ранку транслюється живим ефіром. 
 
 У свята Божественна Літургія о год. 8:00 i 10:00 
ранку.  Божественна Літургія о год. 8:00  
транслюється живим ефіром. Утреня 
 о год. 7:00 ранку. 
 
Повідомляємо, що  є можливість приступити до св. 
тайни сповіді ЗА ДОМОВЛЕННЯМ . 
 
 
 Повідомляємо, що від наступної неділі  
29 листопада при вході парохіяльного 
будинку можна буде вирівняти членські 
внески ($40.), відібрати конверти і календар 
на 2021 р.,  і при цій нагоді відібрати напис 
на шибу (яскравого жовтого кольору)   – це 
дозвіл на паркування на парафіяльній площі і на 
вулицях біля парафії. Написи будуть видаватися 
тільки членам нашої парохії! 

https://sheptytskyinstitute/


Ласкаво звертаємося до парафіян допомогти зберегти 
архітектурну спадщину Спілки Української Молоді. 
Дотації можна вислати чеком на «UYA- Charitable 
Trust» на адресу 9 Plastics Avenue, Toronto, ON M8Z 
4B6 або електронно переслати на і-мейл 
 ky-canada@cym.org  або передати вживаючи 
кредитну картку через вебсторінку 
https://cym.org/viziia-na-majbutnie/skladit-vashu-
pozhertvu/, за що отримаєте посвідку на звільнення із 
податків. Заздалегідь щиро дякуємо за Вашу 
фінансову підтримку.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   (Продовження) 
 

  вакцину, яка справді допоможе захистити життя 
і здоров’я людей. За його словами, вже сьогодні 
Папа Франциск говорить про необхідність 
доступу до цієї вакцини для найбільш слабких і 
вразливих верств населення. Ми не можемо 
забути про соціально незахищених людей, які не 
зможуть собі її придбати. 
Насамкінець Глава УГКЦ подякував Прем’єр-
міністру і Міністерству соціальної політики 
України за впровадження другого етапу пенсійної 
реформи. «На наше переконання – це дуже 
важлива річ. У нашій Церкві вже багато років 
існує Недержавний пенсійний фонд «Покрова», 
як один із інструментів соціального захисту, який 
наша Церква пропонує всім потребуючим», – 
зазначив Блаженніший Святослав. 
Варто додати, що під час зустрічі Прем’єр-міністр 
закликав ВРЦіРО об’єднати зусилля в боротьбі з 
COVID-19 у період зимових свят. 
На початку спілкування з великою програмою 
промовою виступив Митрополит Епіфаній, 
наголосивши, що співпраця між релігійними 
спільнотами та Урядом – це запорука вирішення 
багатьох питань не лише релігійної площини, а й 
інших суспільних ділянок. Крім того, він 
торкнувся проблематики військового і медичного 
капеланства, можливості забезпечення прав 
релігійних організацій в умовах карантинних 
обмежень, оплати комунальних платежів 

протягом зимового періоду, організації 
відзначення Різдва та інших зимових свят. 
Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд прагне бути  
партнером для всіх релігійних спільнот. Він 
подякував за запрошення взяти участь у 
черговому зібранні Всеукраїнської ради Церков і 
релігійних організацій та підкреслив, що подібну 
практику слід продовжити і в майбутньому. 

«Зараз ми наближаємося до важливих зимових 
релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, 
Святого Миколая, Водохреща тощо. У період 
святкування можуть виникати великі скупчення 
людей. Тому нам потрібно вжити спільних 
заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань», 
– зазначив Прем’єр-міністр. 
«Ми всі розуміємо – перед нами стоїть велика 
кількість викликів і завдань. І основний шлях їх 
вирішення – це, безумовно, всеохоплюючий 
діалог між державою та релігійною спільнотою, у 
тому числі між Кабінетом Міністрів України та 
Всеукраїнською радою Церков і релігійних 
організацій», – зазначив у розмові Прем’єр-
міністр. 
     Департ. Інфор. УГКЦ 
         

mailto:ky-canada@cym.org
https://cym.org/viziia-na-majbutnie/skladit-vashu-pozhertvu/
https://cym.org/viziia-na-majbutnie/skladit-vashu-pozhertvu/
http://pokrovanpf.com.ua/


«Відкриймо у собі здатність чинити 
добро!» – Блаженніший Святослав у 

Всесвітній день бідного 
 
Сьогодні, слухаючи слова про звільнення, 
справжню свободу і гідність синів Божих, 
просімо у молитві, щоб Бог допоміг нам 
зрозуміти слова великого митрополита 
Андрея Шептицького: «В хвилину твоєї 
смерті тобі залишиться лише те, що ти 
віддав убогому». До цього закликав 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, під час проповіді в Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового у 23-тю 
неділю по Зісланні Святого Духа. 
Божественну Літургію із Главою Церкви 
співслужив владика Степан Сус, 
куріальний єпископ Києво-Галицького 
Верховного Архиєпископа. 
Коментуючи уривок сьогоднішнього Євангелія, 
Глава Церкви зауважив, що в особі Ісуса Христа 
ми віднаходимо джерело гідності і свободи. 
Господь іде до людини, щоб повернути їй 
гідність і свободу. 
У євангельській розповіді ми чуємо про зустріч 
Христа і біснуватого. «Цей чоловік був 
позбавлений свободи і перебував під владою 
нечистого духа. Він був нагим. У стародавньому 
світі привселюдно зняти з людини одяг 
означало відібрати в неї до останньої крихітки її 
гідність. Ба більше, той чоловік  жив не в хаті, а 
в гробах. Він був  небезпечним також сам для 
себе. Городяни приковували його кайданами, 
які він трощив у пустелі. Такий жахливий опис 
показує, що зло – руйнівна сила, яка забирає в 
людини гідність і свободу. Кожен, хто чинить 
зло, стає його невільником. Зло завжди 
принижує людину», – пояснив проповідник. 
«Ісус у момент зустрічі з біснуватим начебто 
повертає йому втрачене. Таким чином виступає 
найбільшим доброчинцем для чоловіка, бо 
остаточно повертає йому гідність і свободу», – 
додав він. 
На переконання Блаженнішого Святослава, 
гідність особи виявляється саме тоді, коли ми 
чинимо добро. Людська свобода – це здатність 
людини чинити добро. Вона створена на образ 
свободи Божої і є виявом гідності. 

У проповіді Отець і Глава УГКЦ пригадав, що 
сьогодні Церква у всьому світі відзначає День 
бідного. Блаженніший Святослав також 
зазначив, що в сучасному світі людина живе 
так, ніби не існує Бога, бідного, скривдженого 
чи потребуючого. 
«Сучасна людина, маючи ум, поневолений 
ілюзорним світом телебачення чи соціальних 
мереж, думає, що горя і біди немає. Вона живе 
так, ніби не існує людської зневаги, бідності і 
болю. Відтак людина стає нечутливою до біди 
іншого», – сказав Предстоятель УГКЦ. 
Бідність, як зауважив архиєрей, має багато 
облич. Окрім звичайної бідності, є ще 
культурна, духовна бідність і самотність. 
«Зазвичай, коли чуємо про бідного, думаємо 
про людину, яка не має благ чи ресурсів для 
гідного життя. Однак це лише одне з облич 
бідності. Ми маємо сьогодні велику пошесть 
культурної бідності. Сотні тисяч мільйонів людей 
не мають доступу до освіти і навчання. Ті, які 
мають повні кишені, часто своєю мовою, своїм 
ставленням до ближнього і способом 
трактування тих, хто чогось ще не має, 
показують власну велику духовну бідність. Тож 
ми кажемо: бідний він чоловік – хоча і має 
багато», – сказав Блаженніший Святослав. І 
додав, що бідною є і та людина, яка перебуває 
в полоні власного зла, пристрастей і гріха. 
«У сучасній постіндустріальній культурі 
шириться ще один вид бідності – самотність, 
коли людина, навіть користуючись сучасними 
засобами комунікації між людьми, не вміє 
будувати глибоких і повноцінних людських 
стосунків, – зазначив Глава Церкви і закликав: 
– На поклик Папи Франциска, погляньмо в очі 
сучасній вбогій людині, тій, яка сьогодні часто є 
виключена із суспільства так званою 
"культурою відкинення"». 
Блаженніший Святослав розповів, що сьогодні, 
у світовий День бідного, Українська Греко-
Католицька Церква в Україні і в різних куточках 
світу започаткує безстрокову акцію «Нагодуй 
голодного». 



«Ми  можемо багато роздумувати про гідність, 
про свободу, проте зробімо один конкретний 
добрий вчинок! Станьмо подібними до 
доброчинця Бога, а наближаючись до 
потребуючої особи, – подібними до Христа-
Спасителя, який сьогодні шукає людину, яка є в 
полоні зла і яка є приниженою, позбавленою 
гідності і свободи через сучасний тягар бідності 
третього тисячоліття людської цивілізації», – 
закликав Предстоятель Церкви. 
За словами Глави Церкви, почувши про різні 
види бідності, ми маємо змогу відкрити у собі 
багато скарбів і дарів. Адже «серед нас немає 
нікого, хто є настільки потребуючим і вбогим, 
що не міг би допомогти іншому, – сказав 
Блаженніший Святослав, закликавши, – тому 
давайте відкриємо у собі власну гідність і 
здатність чинити добро!» 
«Нехай цей день допоможе не тільки 
потребуючим, а й кожному з нас. Нехай цей 
день буде моментом, коли добро запанує у 
наших душах, і, наче той промінчик світла, 
усуне всяку темряву», – побажав на 
завершення духовний лідер українців. 
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 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 
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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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