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

Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. 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 

 

«Жертв Голодомору позбавили не лише права на життя, а й права 
на пам’ять», - Глава УГКЦ 

У розмові з відомим ватиканістом Андреа Торніеллі Глава УГКЦ розповів про 
екуменічний діалог, вплив Папи Франциска на християн в Україні та 
вшанування 80-ї річниці  Голодомору 1932-1933 рр. 
  «На превеликий жаль, християни в Україні розділені між собою, - зазначив 
Блаженніший Святослав, - часто Православні Церкви не розуміють сенсу 
нашого існування, вважають нас геополітичним проектом минулого. Однак є 
також позитивні знаки: багато християн втомлені поділом і прагнуть 
єдності, зростає екуменічний рух “знизу”». На переконання Предстоятеля 
УГКЦ, екуменізм не може бути справою лише дипломатів і політиків та 
предметом дискусії вузького кола богословів: «Мусимо проповідувати 
екуменізм у наших парафіях, навчати наших вірних не робити нічого, що б 
могло зашкодити нашим ближнім. Душпастирі та сповідники повинні почати 
проповідувати екуменізм у парафіях». Блаженніший Святослав сказав 
також, що християнські Церкви в Україні «стоять осторонь світового 
екуменічного руху, вони майже “заморожені” в цьому процесі», визнаючи 
одночасно, що «тільки католики в Україні розпочали період переосмислення 
Другого Ватиканського Собору». 
  Відповідаючи на запитання журналіста про вплив Папи Франциска на 
вірних в Україні, Глава УГКЦ розказав, що «найбільше вражає його простота 
та вміння бути поруч із людьми. Дуже часто єпископів різних Церков в 
Україні звинувачують у надмірних розкошах їхнього побуту та створені 
Церкви для багатих. Папа Франциск свідчить про Церкву, яка є близькою 
до людей, зокрема до бідних, та проголошує Євангеліє Христа». 
  Зачіпаючи тему вшанування 80-ї річниці Голодомору в Україні, 
Предстоятель УГКЦ наголосив на важливості історичної пам’яті про цю 
жахливу трагедію, адже «жертвам цього жахливого Голодомору було 
відібрано також право на пам’ять про них». «Я б хотів уточнити, - додав 
він, - що йдеться не про про голод, спричинений природними 
катастрофами… Це був штучно спровокований голод, дешева зброя 
масового знищення, злочин, від спомину про який ще сьогодні стигне кров 
у наших жилах. У той час комуністи продавали зерно західним країнам, 
причому деякі з них були свідомі, що це була ціна смерті людей, які 
помирали з голоду. Я вірю, що вшанування пам’яті жертв цієї великої 
трагедії дасть нам можливість сподіватися також на міжнародну 
справедливість». 

ST. NICHOLAS 
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 
6:30 – Утреня (о. Р. Лобай)                
8:00 – Св. Літургія (о. Т. Барщевський)                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Качур) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Лящук) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. О. Юрик ) 
  
                            Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
6:00в.  –  Св. Літургія  

Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
                         Середа 

6:00     – Mолитовний День 
 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
Неділя 24 листопада навечіря свята Святого 
Йосафата – Вечірня о год. 7 вечора 
Понеділок 25 листопада – свято Святого 
Йосафата Божественні Літургії о год. 8:00, 9:30 
ранку і 6:00 вечора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Священик УГКЦ Олександр Кенез, генеральний 

вікарій єпархії Святих Петра і Павла в Мельбурні 
(Австралія), у Манілі (Філіпіни) звершив 
Божественну Літургію святого Івана Золотоустого 
для дітей вулиці. 

Можна переглянути на YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=w9StqQl
VNPs#t=126 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     Запрошуємо усіх наших вірних взяти учатсь у 
святкуваннi 10-ти ліття Архипастирського 
служіння Кир Стефана Хміляра, Епарха Торонто і 
Східньої Канади в суботу 30 листопада 2013 в 
церкві Свв. Петра і Павла (1490 Markham Rd., 
Scarborough). Молебень о год. 5:00 вечора, Бенкет і 
Святкова Програма о год. 6:00 вечора. Квитки ($30.00) 
можна придбати у парохіяльній канцелярії до 
15 листопада за чис. тел. 416-504-4774. 

    Ліга Українських Католицьких Жінок Канади 
при нашій церкві Св. Миколая щиро запрошує всіх на 
ПЕРЕДРІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК у неділю 8-го грудня 
2013р. від год 9-ої ранку до 3-ої пообіді у церковній залі 
нашої парохії. 

 З нагоди святкування 50-ої річниці УКУ і 10-ої 
річниці від створення УКОФ, приятелі УКУ міста 
Торонто та УКОФ запрошують Вас на 
Благодійний Збірковий Бенкет на користь УКУ у 
Львові  в неділю, 1 грудня o год. 4:00 поп. в залі 
УНО за адресою 145 Evans Ave. За інформаціями 
дзвонити на чис. тел. 416-239-2495. 

 Сьогодні, 24 листопада о 11:00 ранку, у залі 
парохіяльного будинку відбуватимуться загальні 
збори відділу Ліги Українських Католицьких Жінок 
Канади (ЛУКЖК) при нашій парохії. Присутність всіх 
членкинь є бажаною. 

Свято св. Миколая! В 
цьому році  Святий отець 
Миколай завітає до дітей 
нашої парохії  в суботу 
14 грудня після Вечірні 
о год. 7:00 вечора. 
Дорога св. Миколая  
довга,  тому починає її  

завчасу, щоб до всіх завітати і подаруночки рознести. 
Так як приходить  він до  нас  в незвичний час то 
мусить добре приготуватися до зустрічі з малими 
дітками.  А батьків просить бути чемними і записати на 
список своїх дітей, бо тільки чемні( записані) дітки 
отримають від Миколая  дарунки. Св. Миколай 
просить це зробити найпізніше до 10 грудня в 
церковній канцелярії. Тел. (416) 504-4774 

                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
  
Марія Безхідна (в пам’ять чоловіка Івана)          $100.00 
Михайло і Марія Гогол          $100.00 
Василь і Марія Домарецький           $250.00 
Анастасія Форись  ( в пам’ять чоловіка Михайла)$150.00 
 
                М Н О Г А Я  Л І Т А  
Новоохрещеному Богдану Муринюку і його 
хресним і рідним батькам бажаємо Многії і Благії 
Літа!! 

П О М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
25 ХІ  7:00 вечора бл. п. Миколу Кулик (40д.) 
27 ХІ  5:00 вечора бл. п. Романну Tивонюк (2р) 
30 ХІ   8:00 ранку  бл. п. Василь Соломон 
03 ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Григорій Реплянський 
05 ХІІ  9:00 ранку  бл. п. Рома Лоско (40д.) 
09 ХІІ  9:00 ранку  бл. п. Юлія Лопчинська  (40д) 
 

                         

ЗБІРКА на підтримку потерпілих у 
Філіпінах від тайфуну “Xайян” – 1-го 

грудня! 
У наступну неділю 1-го грудня після кожної Св. 
Літургії в притворі нашої церкви будем приймати 
пожертви на підтримку потерпілих у Філіпінах від 
тайфуну “Xайян” 
Посвідки на звільнення з податків видаватимуться 
від нашої церкви в кінці року.  
БУДЬТЕ ЩЕДРІ! 
 
 

Храмовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 15 грудня:  Архиєрейська 
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 при недільній каві і  в парохіяльній 
канцелярії (416-504-4774).  Просимо  до  численної 
участи! 

 

В неділю 17го листопада члени БУККу при Св. 
Миколаївської 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 було $4,305. 
Особисті посвідки на звільнення з податку 
будуть висланні Вам прямо від УКОФ до кінця 
грудня ц.р. (тел - 416-239-2495) 
При тій нагоді запрошуємо до членста у БУККу 
всіх паравіян які бажають допомогти свої 
церкві.  
Нехай Бог благословить! 

 



Пастирське слово Блаженнішого Святослава 

про дар осіб з розумовою неповносправністю  

продовження з попереднього вісника 

     Бог захотів проголосити себе особливим чином 

через людей з фізичною та розумовою 

неповносправністю, через їхню слабкість і простоту 

сердець. Завдяки служінню, яке чинять особи з 

особливими потребами, ми маємо нагоду зустріти 

через них самого Ісуса в Його добровільній 

слабкості та вбогості. 

    Їхня недуга, преображена Святим Духом, робить 

їх в Ісусі Христі  місіонерами на простому 

інтуїтивному рівні, відображаючи Божу 

безпосередність і щирість до нас через справжні 

людські стосунки та цінності: довіру, дружбу, 

слухання, прийняття, радість і любов. У них своє 

завдання, не менш важливе: їхні шляхи серця 

допомагають руйнувати бар'єри страху, їхня 

вразливість і невинність сприяють винятковій 

атмосфері любові. А молитва людей з розумовою 

неповносправністю є особливо сильною: це молитва 

убогих, деколи без слів, на цю молитву Провидіння 

ніколи не промовчить, тому що Добрий Батько, 

передусім, дбає про вразливих і стражденних своїх 

дітей, як запевняє нас Святе Писання: «Як до 

Всесильного ти звернешся покірно… і підведеш 

обличчя твоє до Бога. Помолишся до нього, і він 

тебе почує» (Йов 22, 23−27). 

    Особи з розумовою неповносправністю особливим 

чином уміють будувати Царство Боже. Вони 

терпеливі, бо життя поставило їм підвищені вимоги, 

вони не вміють приховувати своїх емоцій і не 

роблять різниці між суспільно важливими людьми і 

тими, хто такими не є. Як справжні Божі діти, вміють 

покладатися на Господню волю й у всьому звірятися 

на Бога-Отця. Вони мають особливу здатність 

приймати Божі благодаті та ділитися ними. 

    Блаженний Іван Павло II, напевно, мав саме це 

на увазі, коли говорив про людей з особливими 

потребами: «Неповносправні люди є безцінним  

скарбом Церкви». Він звертався до них із закликом: 

«Займіть своє місце в серці Церкви». 

      Тож закликаю насамперед душпастирів, 

богопосвячених осіб, членів церковних братств і 

молитовних груп: не відвертайте свого обличчя від 

потребуючої людини! Відкрийте двері храмів, але ще 

раніше − двері свого серця перед духовним 

скарбом, який Господь дає нам у крихкій посудині 

немічного тіла неповносправної людини. Огрійте цих 

осіб і їхні родини своєю турботою, яка стане для них 

знаком Божої близькості й любові. Кожна 

парафіяльна спільнота нехай стане родинним домом 

для убогих, неповносправних, потребуючих, щоб 

таким чином був прославлений Отець наш, що на 

небі (пор. Мт. 5, 16). 

    Висловлюю щире визнання і вдячність усім, хто 

об’являє материнське обличчя Церкви, турбуючись 

про хворих, немічних, самотніх, неповносправних, 

чи то в державних закладах, чи в благодійних 

організаціях, чи в рамках парафіяльної спільноти. 

Ваше служіння є найбільш переконливою 

проповіддю Євангелія та виявом живої віри. Нехай 

не полишає вас ніколи сила Святого Духа і наснага 

надалі творити добро цим нашим братам і сестрам! 

    Звертаюся до стражденних і немічних осіб 

словами Святішого Отця Франциска, які він 

нещодавно сказав під час своєї зустрічі із хворими і 

неповносправними у Римі: «Ваша присутність, 

мовчазна, проте більш промовиста від багатьох слів, 

ваша молитва, щоденне пожертвування ваших 

страждань в єднанні із стражданнями Розп’ятого 

Ісуса за спасіння світу, сприйняття терпеливе, а 

навіть радісне вашого стану, - усе це є духовним 

багатством, надбанням кожної християнської 

спільноти. Не соромтеся бути цінним скарбом 

Церкви!» (Аудієнція 12 листопада 2013 року 

Божого). 

Наприкінці огортаю всіх своєю молитвою і любов’ю у 

Христі, прикликаючи на вас щедре благословення із 

небес: «Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і 

любов Бога-Отця, і причастя Святого Духа нехай 

буде з усіма вами!»  

                                                        † СВЯТОСЛАВ 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                                         о. Олександер Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 
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Річна оплата цього місця $500 

  
                                    

Stephen Werbowyj LL.M 
Barrister / Mediator 

 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
    

ATELIER IVAAN 
 The original art of Ivaan Kotulsky 

 
789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5 

416.593.0811 
atelierivaan.com 

 

           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 


