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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 

«Приклад святого Йосафата є для всіх 
заохоченням трудитися в справі єдності», − Папа 
Франциск до українських прочан 

«Вітаю українських паломників під 
проводом Верховного Архиєпископа 
Блаженнішого Святослава (Шевчу-
ка), єпископів та мирян Української 
Греко-Католицької Церкви, які при-
були до гробів святих апостолів з 
нагоди завершення Року віри та 

п’ятдесятої річниці перенесення тіла святого Йосафата 
до Ватиканської базиліки». 

Цими словами у середу, 27 листопада 2013 року, 
Папа Франциск привітав українських прочан, які взяли 
участь у загальній аудієнції зі Святішим Отцем у 
Ватикані. Участь в аудієнції стала завершенням прощі 
до Вічного міста, яка відбулася з приводу трьох 
ювілейних дат, які цими днями відзначала УГКЦ. 

«Приклад цього святого, який віддав своє життя 
за Господа Ісуса та за єдність Церкви, є для всіх 
заохоченням щодня трудитися в справі єдності між 
братами. Нехай Господь Бог благословить вас усіх 
через заступництво Пречистої Діви Марії та святого 
Йосафата!» – сказав на завершення свого звертання 
до українців Папа Франциск. 

                                      Департамент інформації УГКЦ 

 

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. Р. Лобай) 
 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 
Вівторок 3 грудня навечіря свята Введення у 
Храм Пресвятої Богородиці – Вечірня о год.  6:00 
вечора 
Середа 4 грудня – свято Введення у Храм 
Пресвятої Богородиці. Утреня о год. 7:00 ранку, 
Божественні Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 
вечора.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

    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  сьогодні o год. 4:00 поп. в залі УНО за 
адресою 145 Evans Ave. За інформаціями дзвонити 
на чис. тел. 416-239-2495. 

 Щира подяка п-і Марії Світі за дарунок борщу на 
голодний обід минулої неділі. Велике спасибі нашим 
парохіянам, які склали добровільні датки в сумі 
$645.00 на Holodomor Research and Documentation 
Consortium. 

 Запрошуємо наших парохіян закупити гарні 
святочні Різдвяні картки у кіоску БУКК у церковній залі 

і таким чином підртимати діяльність Братства, відділ 
Святого о. Миколая. Ціна: $1.50. 

  

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. 

 МНОГАЯ ЛІТА!  Щиро вітаємо наших дорогих 
парафіянок Марію Миськів і Марію Лисяк зі столітнім 
Ювілеєм. Нехай Бог благословить на Многії і Благії Літа!  

 Передріздвяні Реколекції проходитимуть в 
церкві Св. Bмч. Димитрія (135 La Rose Ave.) 8 груднчя 
(6:00 веч.), 9-13 грудня (7:00 веч.) і 15 грудня  
(6:00 веч.) Реколекції голосить о. редемпторист 
Михайло Іваняк (Львівська Провінція Чину 
Найсвятішого Ізбавителя, УКРАЇНА).  

 Сестри Тельнюк виступають з концертом в 
неділю 8 грудня о год. 8:00 веч. в Glenn  Gould Studio, 
250 Front St. W. 

                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
  
Данута Стефанюк (в пам’ять чоловіка Івана)      $500.00 
                 

   П О М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
03 ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Григорій Реплянський 
05 ХІІ  9:00 ранку  бл. п. Рома Лоско (40д.) 
07 XII     5:00 поп.        бл. п. Марію і Михайла 
                                              Грибовських 
09 ХІІ  9:00 ранку  бл. п. Юлія Лапчинська  (40д) 
12 ХІІ     6:00 вечора    бл. п. Володимира Сливка (2р.) 
14 ХІІ    10:00 ранку     бл. п. Івана Стефанюк (40д.) 
21 ХІІ    10:00 ранку     бл. п. о. Павла, Богдана і  
                                             Стефанію Джулинських 
21 ХІІ     11:00 ранку    бл. п. Ірену Яріш (40д.) 
 
 
 

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

 1-го грудня! 
Сьогодні 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! 

 

Ліга Українських Католицьких Жінок Канади при 
нашій церкві Св. Миколая щиро запрошує всіх на 
ПЕРЕДРІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК у неділю 8-го грудня 
2013р. від год 8-ої ранку до 2-ої пообіді у церковній 
залі нашої парохії. Можна буде набути смачні 
гарячі обіди, борщ, печиво, свят вечірні 
страви і різні подарки на свята. Просимо 
наших парохіян, які бажають допомогти в 
підготовці базару беручи участь або принести 
печиво, звертатися до п-і. Наталі Штурин 
(416-236-4043) або до канцерлярії (416-504-
4774). Особливо просимо пань до 
приготування голубців в п’ятницю 6 грудня о 
год. 10:00 ранку і до ліплення вареників в 
суботу 7 грудня о год. 9:00 ранку. Ласкаво 
просимо усіх!   

 



Чинна влада обдурила народ, - 
Архиєпископ Любомир (Гузар) 

Молодь, громадськість 
вийшли на майдани, щоби 
проявити свою волю, бо 
чинна влада не захотіла їх 
почути і обдурила народ. 
Таку думку висловив 

Архиєпископ-емерит 
Любомир (Гузар) у 
коментарі журналісту 
Дмитру Крикуну. 
«Чинна Влада нас не 

хотіла почути. Чинна Влада обманула народ», - 
сказав  він. 
«Чинна Влада цілий рік запевняла про одне, а 
в останньому моменті показала своє правдиве 
обличчя. Чинна Влада старається оправдувати 
своє поступування аргументами, про які не 
було мови впродовж минулого року. Чинна 
Влада мала цілий рік, щоби підготувати 
підписання асоціації», - додав 
Архиєпископ.Блаженніший Любомир зауважив, 
що українці зрозуміли, що їхня сила у 
єдності.«Сила народу не потребує насилля, 
щоб діяти, а мирної, послідовної, спільної 
діяльності, щоб осягнути цілі, які ведуть до 
загального блага. 
Те, що може уважатись невдачею, стає 
великою можливістю в суспільному житті», - 
зазначив кардинал.Екс-глава УГКЦ порадив 
зберігати спокій, діяти виключно мирними 
способами і не піддаватися на 
провокації.Блаженніший Любомир також 
нагадав правоохоронцям, що вони є 
«правозахисними, не владозахисними 
органами». 
«Нехай правозахисні органи пам’ятають, що 
вони також є громадянами України і що їхнім 
завданням є захищати громадян та їхні права. 
Нехай вони пам’ятають, що вони є 
правозахисними, не владозахисними 
органами», - наголосив Архиєпископ-емерит 
Любомир (Гузар). 

 

 

 

 

Глава УГКЦ висловив солідарність із 
учасниками євромайданів та закликав не 
допустити до пролиття жодної краплі 
крові 

«Хочу висловити свою 
солідарність з молоддю, з 
нашими громадянами, які 
справді не є байдужими 
до долі своєї країни і 
активно маніфестують 
свою громадянську 
позицію». Про це заявив 
сьогодні, 24 листопада, 
Отець і Глава Української 

Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) у 
Римі, освячуючи відреставровану стародавню 
ризу для Жировицької чудотворної ікони 
Богородиці в храмі Святих Сергія і Вакха. 
   «Ми бачимо, як сотні тисяч людей у різних 
містах і містечках України та світу вийшли на 
майдани. Ми сьогодні бачили, як навіть був 
застосований сльозогінний газ під будинком 
Кабінету міністрів у Києві. Ми тут сьогодні 
молимося, і нашою молитвою я хочу 
звернутися до всіх, хто в Україні. З великою 
тривогою спостерігаємо за тими подіями, що 
відбуваються, зокрема, сьогодні, саме цього 
дня, цієї неділі», – зазначив Глава Церкви. 
   Блаженніший Святослав закликав «і тих, хто 
є на майданах, і тих, хто сьогодні має 
відповідальність перед народом, як наші 
народні обранці, і тих, хто є представниками 
різних громадських організацій і політичних 
партій, працівниками правоохоронних органів, 
нашу владу – не допустити насилля». 
   «Не допустить пролиття жодної краплі крові, 
щоб ми не зруйнували нашого майбутнього», – 
наголосив Предстоятель УГКЦ. 
    Він також закликав усіх молитися сьогодні 
за мир: «Молімося, щоб жодна гаряча голова 
цього миру не зруйнувала. Молімося, щоб в 
усіх цих непростих моментах, які ми зараз 
переживаємо, ми до кінця залишилися 
цивілізованою європейською нацією, про що 
хочемо заявити на весь світ», – закликав 
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ. 
                    Департамент інформації УГКЦ 

 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 

                  
       

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=598357696866196&set=a.144716418896995.18884.100000759121334&type=1&theater
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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 


