
 Ап. 2Кор: 11, 31 – 12, 9. 
 Єв. Лк: 6, 31 – 36. 
    

Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць 
наперед 
Прсв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими 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 

 Андрей Шептицький як символ Київської Церкви 

1 листопада 1944 року помер видатний син нашої Церкви − 
cлуга Божий митрополит Андрей Шептицький. Ось уже 
шістдесят дев’ять років Церква з болем, але, водночас, із 
вдячністю та пошануванням згадує його. 
Він очолював її мало не сорок чотири роки. Розпочав на 
початку минулого століття, коли, здавалося, все було 
зрозуміло. Рівно за десять років перед тим його попередник, 
митрополит Сильвестр Сембратович, провів Львівський 
синод. Там визначили шлях розвитку греко-католиків на 
майбутнє та оцінили її минуле. Здавалося, ще сто років 
потому вже нічого не зміниться. Австро-Угорщина була мов 
непорушна скеля, боротьба між українцями, поляками та 
москвофілами теж не мала кінця. Після Сембратовича 
митрополитом став старенький Юліан Сас-Куїловський. Але 
пробув ним заледве рік.І тут з’явився Андрей Шептицький. З 
давнього графського роду, сполонізованого та 
латинізованого. Новий митрополит відразу викликав 
здивування всіх тодішніх партій, як усередині Церкви, так і 
всієї Галичини. До молодого василіанина – Шептицькому 
було заледве 35 років – поставилися з недовірою. Боялися 
латинізації Церкви та полонізації кліру.Натомість митрополит 
Андрей одразу заходився змінювати церковне життя, як 
літургійне, так і соціальне.Він утворює Греко-Католицьку 
Церкву в Російській імперії. Дбає за підросійські українські 
землі. Чомусь у нас рідко згадують про те, що перша після 
багатьох років переслідувань після Берестя унійна церква в 
Києві з’явилася саме за Шептицького. Церкву Святого Серця 
Христового на Новопавлівській, 10 збудували 1917 року, 
офіційно – для галицьких солдатів Першої світової, які 
залишилися в Києві. Знищили її щойно 1935 року. (стор. 3) 

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. O. Лящук)                
8:00 – Св. Літургія (о. Т. Барщевський)                
9:30 – Св. Літургія (о. О Юрик  ) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Качур ) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. О. Лящук ) 
  
                            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 

 

118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXVI  ч.43          ◊ Неділя 19-та по Зісланні Св. Духа. Глас 2 .   ◊        3 листопада 2013  р.  

 
 

       
 
   

 

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



                    ОГОЛОШЕННЯ 

Четвер 7 листопада – Навечір’я Свята Св. і 
славного влкм. Димитрія Мироточця. – Вечірня з 
Литією о год. 6:00 вечора. з Литією – о год. 6:00 вечора. 
П’ятниця 8 листопада – Свято Св. і славного влкм. 
Димитрія Мироточця . – Святі Літургії о год. 8:00, 
9:30 ранку і 6:00 вечора. 6:00 вечора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ширші сходини БУКК, відділ Святого о. 

Миколая проходитимуть в середу 6 листопада  
о год. 7:30 вечора у парохіяльному будинку. 

 Запрошуємо усіх наших вірних взяти учатсь у 
святкуванню 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. 

 Конґрес Українців Канади, відділ Торонто 
запрошує взяти участь у Поминальному Дні 
Українського Воїна і віддати пошану нашим 
ветеранам сьогодні  о год. 2:00 поп. в 
Українсько-канадському меморіальному парку (Scarlett 
& Eglinton). 

 Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді 
запрошує на доповідь о. Тараса Барщевського 
викладача Катедри Богослов’я філософсько-
богословського факультету Українського Католицького 
Університету, докторанта богослов’я при Папському 
Cалезіянському Університеті в Римі "Переклади 
Cвятого Письма на українську мову: історія і 

методологія”в середу, 6 листопада 2013 р.  
о год 7:30 веч. в Ґалерії КУМФ. 

 Колектив Коса запрошує вас на День 
Відкритих Дверей в неділю 10-го листопада від 11- 
2ої години. Прийдіть подивитись на  відновлену 
майстерню на першому поверсі парохіяльного 
будинку, попити трохи чаю і поспілкуватись з 
членами. Довідайтеся про їхні проекти, 
зацікавлення і плани   на  майбутнє 
.www.kosakolektiv.com. 

 Нічні Чування: Ми запрошуємо усіх Вас на 
Нічні Чування 8-го листопада 2013р. Початок о год. 
7:00 вечора  до суботи 6:00 рано в Українській 
Католицькій Церкві Пресвятої Євхаристiї при 515 
Broadview Ave., Торонто. Прийдіть,  бодай на короткий 
час і моліться. Є паркування при Церкві і при Withrow 
Public School (державної школи) 25 Bain Avenue, 
недалеко від  церкви. За інформаціями:  
416-465-5836. 
 

 Українські Державні Організації та 
Дослідний Інститут “Україніка” запрошують на 
зустріч з Володимиром В’ятровичем та презентацію 
його нової книжки “Історія з грифом “Секретно”. 
Українське ХХ століття” в четвер 7 листопада о год. 
7:00 вечора в галерії КУМФ, 2118А Bloor St. W. За 
інформаціями дзвонити на 416-516-8223.  

 Хор Веснівка запрошує на Концерт в пошану 
поетеси Лесі Українки в неділю 10 листопада 2013 
 о год. 3:00 поп. в All Saints’ Kingsway Anglican Church, 
2850 Bloor St. W. Квитки: 416-763-2197, 416-246-
9880. 

 Ліґа Українок Канади відділ Етобіко запрошує 
українську громаду на презентацію книги в пам’ять 
жертв Голодомору в Україні Наталки Попович “НЕ 
ПЛАЧ, НАСТЮ” в неділю, 17 листoпада 2013  
о год. 3:00 поп. в українському домі ім. Т. Шевченка,  
482 Horner Ave. 
     
                ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
 Роман Краус і Мишел Дейлі                       200.00 
Ольга Томків                                              150.00               
 
      П О М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
   7  ХІ   9:00 ранку      бл. п. Марію Анну Голод   
  16  XI  5:00 поп.        бл. п. Василя Ґлудиш (40д.)          
  17  ХІ  11:30 ранку    бл. п. Володимира Пальчук  
                                                                    (25р.) 
  23  XI   5:00 поп.       бл. п. Юлію Великопольську 
                                                                   (10р.) 
  25  ХІ   6:30 вечора   бл. п. Миколу Кулик (40д.) 
             
     
    В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
Упокоївся у Бозі бл. п. Іван Стефанюк(90 р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних. 

ЗБІРКА УКУ – 17го листопада! 
В неділю, 17го листопада по кожній Св. Літургії, 
члени БУКК при Св. Миколаївської парохії, в 
притворі церкви будуть приймати пожертви на 
підтримку Українського Католицького Університету. 
Повідомляємо, що наша збірка на підтримку УКУ у 
Львові за минулі три роки зібрала понад $9,200. 
Надіємося надалі на Вашу підтримку єдиного та 
унікального католицького університету в східній 
Европі.Посвідки на звільнення з податків 
видаватимуться від УКУ 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,  в парохіяльній
 канцелярії (416-504-4774). Просимо  до  численної 
участи! 

 

http://www.kosakolektiv.com/


Шептицький намагався зробити ближчою 
Церкву для всіх українців – саме тому був 
змушений працювати і в Російській імперії. 
Залучав до УГКЦ східноукраїнську молодь. В 
основі своїй саме для цього і була створена 
Російська Греко-Католицька Церква. Звісно, 
навернути Росію митрополитові хотілося. Але 
насамперед ішлося про те, щоб повернути до 
дідівської віри саме українські землі. Тоді ж 
митрополит створює і Чин отців студитів – хоче 
бути ближчим до східної традиції. 

Контроверсійне «повернення» 
Шептицького до цієї традиції та обмеження 
латинських практик у Церкві мало, зокрема, цю 
мету. А, може, це й була головна мета. 
Навернення Сходу, відновлення єдності в 
єдиній Церкві – наскрізна тема багатьох 
послань митрополита. Для цього потрібно було 
стати зрозумілими Сходу, повернутися до 
київської традиції, не загубивши власних 
надбань. Повернення Унії на Дніпро мав бути 
вінцем його зусиль. В цьому, можливо, 
найбільше, гідне подиву, значення цієї 
колосальної постаті для нашої Церкви. Не в 
політичному вимірі. Не у східному обряді. І 
навіть не в порятунку бідних, переслідуваних 
та нужденних, - бо це обов’язок кожного 
християнина. А саме в усвідомленні місії Києва. 
Митрополит Андрей марив Києвом, вважав, що 
перебування осідку Церкви у Львові – 
тимчасове, що колись прийде час і вона 
повернеться на ці терени. До нього, може, 
жоден львівський митрополит не мислив 
такими категоріями. Та й як було мислити, 
коли ще від часів блаженної пам’яті 
митрополита Йосафата Булгака Церкву на 
підросійських теренах методично знищували, 
«щоб і духу не було». У 1917 році Шептицький 
навіть призначає екзарха для греко-католиків 
Великої України з осідком у Києві – отця 
Михайла Цегельського. Постать теж досі 
недооцінена і майже зовсім не відома в нашій 
Церкві.Шептицький наполегливо працює і з 
чинами.  
 

Саме за його керівництва у східному обряді 

з’являються отці редемптористи і навіть отці 

бенедиктинці. Щоправда, останні чомусь досі 

не вкорінилися в Україні. 

Після Першої світової війни, змушеного 

відчуження від своєї пастви, блукань Росією на 

вигнанні митрополит повертається до Львова. 

За якихсь двадцять років Австро-Угорщину 

знищено, а кілька спроб відновлення 

української державності більшовики топлять у 

крові. Західна Україна опиняється у складі 

Польщі. І навіть тут Шептицький не здається. 

Створює Львівську богословську академію, яка 

має стати першим університетом для католиків 

східного обряду в Україні, Богословське 

наукове товариство та Український 

католицький інститут церковного з’єднання. 

Останньому дає ім’я видатного київського 

унійного митрополита Велямина Рутського. Що 

ще раз підкреслює єдність бачення Церкви в 

Україні. Робить усе можливе для того, щоб 

відновити Церкву в колисці Унії – на 

волинських землях, адже більша їхня частина 

теж опинилась у складі Польщі. Перед самою 

Другою світовою війною призначає екзархом 

для Волині єпископа Миколая Чарнецького, 

який помер мученицькою смертю після довгого 

заслання в мордовських таборах. За три роки 

до смерті у великодньому казанні митрополит 

уже відкрито звертається до всіх українців: 

«Цим пасхальним привітом передаю вам 

найкращі святочні побажання – вам, що мене 

слухаєте в цю ніч Христового Воскресення, – 

передусім вам, вірним архиєпархії, і вам, 

браття у далекій Україні над Дніпром. благодаті 

та тої надії, що її Христос лишив апостолам і 

усім вірним християнам». (Закінчення у 

наступному віснику) 

 
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 


