
 Ап. Гал: 1, 11 – 19. 
 Єв. Лк: 7, 11 – 16. 
    

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 

 Глава УГКЦ: «Завдання християнина – не 
знищити своїх ворогів, а спасти їх» 

Християни в сучасному світі, хоча мають багато недругів і 
ворогів, покликані любити їх. Адже наше завдання – не 
знищити ворогів, а спасти їх. Так чинив Ісус Христос… 
Чому ми, християни, маємо любити своїх ворогів? 3 
листопада говорив про це у своїй проповіді до вірних Отець і 
Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав (Шевчук) під час Архиєрейської Літургії в 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового. 
Проповідник пригадав, що осердям Христового навчання є 
Слово про любов.В історії людства, Церкви написано 
багато роздумів щодо того, чому Христос навчає своїх учнів 
любити ворогів. Начебто закликає до чогось, що по-людськи 
неможливе. Адже ми часто не вміємо любити найдорожчих, 
не вміємо відповідати на любов тим, від кого отримали все… 
Як же нам навчитися любити ворогів? На переконання 
Предстоятеля УГКЦ, полюбити ворога цілком реально. Навіть 
більше – це необхідно, адже по-іншому ми не зможемо 
називати себе християнами.«Чому це важливо для тих, хто 
вірує в Ісуса Христа і Отця, якого Він нам об’являє? Гадаю, 
на це питання дуже просто, водночас дуже глибоко говорить 
наш Учитель – Ісус Христос. Він нам каже, що наш Бог 
любить своїх ворогів. Він любить, не чекаючи чогось 
навзаєм від того, кого обдаровує своєю любов’ю. Наш Бог є 
любов’ю і джерелом любові. Ось у чому полягає зміст Доброї 
Новини, що навіть коли людина втікає від Бога,    (ст.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. Р. Лобай)                
8:00 – Св. Літургія (о. Т. Барщевський)                
9:30 – Св. Літургія (о. О Юрик  ) 
11:30 – Св. Літургія (о. Р. Лобай ) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. О. Качур ) 
  
                            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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 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. 

 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. 

 Благодійна акція на підтримку нового 
будівельного проекту Пансіонів ім. Івана 
Франка – прем’єра фільму “Той, шо пройшов 
крізь вогонь”. Презентація фільму відбудтеься в 
суботу  16 листопада при 3058 Winston Churchill 
Blvd, Mississauga. Вхід за квиткаму по $100.00. 
За інформаціями: 905-820-0573. 

 Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії 
запрошують на ДЕНЬ БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ  - 20 
листопада від 9:00 ранку. Це буде день адорації, 
подяки, посту і моління за зцілення та інші 
потреби. День завершується Службою Божою в 
год. 6:30 веч. 

 

 Хор Веснівка запрошує на Концерт в пошану 
поетеси Лесі Українки сьогодні 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. 

 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. 

 Церква Успення Пресвятої  Богоматері при 
3625 Cawthra Rd. запрошує на ЯРМАРОК в неділю  
10 листопада від 9:00 ранку до 4:00 поп. 

 Католицька школа для дівчат Holy Name of 
Mary запрошує на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ в 
суботу 16 листопада від 10:00 ранку до 2:00 поп. за 
адресою 2241 Mississauga Rd. За інформаціями: 
 905-891-1890. 
     
                ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
  
Ірина Варій                                              100.00   
                    (в пам’ять Пелагії Варій) 
Надя Брукало                                           100.00 
Ярослава Ґлудиш                                      100.00 
Катерина і Андрій Дзюбак                         100.00 
Адоніс Яців                                              1000.00 
Анна Мартунюк                                          100.00 
Стефан і Катерина Климців                       1000.00 
Андрій і Софія Мацько                                500.00 
Анна Марія Камінська                                 100.00 
Анна Сухожак                                            150.00 
Ірина Пальчук                                           1000.00 
           (в пам’ять Володимира Пальчук 25р.) 
Марія Макіщук                                            100.00 

             М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеній Аріянні Софії Васієнто і її 
батькам бажаємо Многії і Благії Літа!! 

      П О М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
  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. Михайло Рудзик(90 р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних. 

ЗБІРКА УКУ – 17го листопада! 
В неділю, 17го листопада після кожної Св. Літургії, 
члени БУКК при парохії Св. о. Миколая, в притворі 
церкви будуть приймати пожертви на підтримку 
Українського Католицького Університету. 
Повідомляємо, що ми зібрали на підтримку УКУ у 
Львові за минулі три роки  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 і  в парохіяльній
 канцелярії (416-504-4774).  Просимо  до  численної 
участи! 

 

http://www.kosakolektiv.com/


Свято св. Миколая! 

В цьому році  Святий отець Миколай завітає до 
дітей нашої парафії  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.  
 Будьте чемні. Св. Миколай 

Андрей Шептицький як символ 
Київської Церкви 

 (Закінчення) 

Лише за шістдесят один рік після смерті слуги 

Божого здійсниться його мрія – УГКЦ 

повернеться до Києва. Андрей Шептицький 

став для нас усіх символом єдності й 

незнищенності Церкви в Україні, таким самим 

як священномученик Йосафат Кунцевич, що 

прийняв смерть заради єдності Христової Церкви. 

Саме тому ми не маємо забувати його слів і 

остаточно довершити справу, яку він нам усім 

заповідав.            Ігор Луб’янов 

        (Продовження з 1-ої сторінки) 

цурається, проклинає Його, Бог все одно її любить. 

І ця любов є найбільшим щастям, яке людина  

може віднайти у своєму серці та у своїй 

християнській вірі», – переконаний Глава 

Церкви.Та людина, яка хоче жити, повинна  

навчитися любити, закликає проповідник Божого 

Слова. Він пригадує слова святого Івана 

Золотоустого, який сказав: «Найгірше, що може 

зробити вам ворог, – змусити вас ненавидіти його. 

Бо коли він ранить тіло, то ці рани швидко 

загояться. Але коли ворог змінить ваше серце і 

наповнить його ненавистю – закладе у ваше серце 

таку глибоку рану, якою ви самі себе 

вражатимете, аж поки не простите вашого ворога. 

Бо людина створена, щоб любити і бути 

любленою».«Хтось може сказати, що в 

сьогоднішньому світі, який сповнений ненависті, 

підозр, неможливо любити ворогів. Один із 

теоретиків сучасної держави, англійський філософ 

казав, що справжнім законом, який будує сучасне 

суспільство, є інший закон: «Homo hominis lupus 

est» («Людина людині вовк»). Але ми бачимо й 

розуміємо, що це неприродний стан для людини. 

Людина некомфортно почувається в обставинах, 

коли повинна вважати свого ближнього 

потенційним ворогом», – вважає Блаженніший 

Святослав.«Нехай Всемилосердний Господь 

зробить нас, кожного віруючого, апостолом 

любові. Щоб ми відчули, що любимо когось, - 

любимо, не очікуючи чогось навзаєм, щоб ця 

життєва сила, якою є Божа любов, через нас діяла 

у світі. Це є досвід, що в нас, у нашому серці 

пульсує вічне життя», – побажав усім Глава

 Церкви.Наприкінці Літургії Блаженніший 

Святослав подякував усім за спільну молитву і 

привітав особливих гостей з Канади, які були на 

Богослужінні, – очільників найбільшого жіночого 

руху в нашій Церкві – Ліги католицьких жінок 

Канади.Він висловив сподівання, що схожий рух 

розвинеться і в Україні, адже, за словами Глави 

Церкви, жіноцтво, особливо в Церкві, – це справді 

велика сила. 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 
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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 


