
 Ап. Гал: 2, 16 – 20. 
 Єв. Лк: 8, 5 – 15. 
    

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 

 У Львові представили нове видання про УГКЦ 
12 листопада у львівській книгарні «Є» відбулася презентація книги 
«Українська Греко-Католицька Церква: Перші кроки. Ісповідництво. 
Відродження». Як раніше повідомлялося, це унікальне видання видано 
з нагоди ювілею 1025-річчя Хрещення України-Русі та освячення 
Патріаршого cобору Воскресіння Христового в Києві. 
 
Про ідею створення видання розповів владика Богдан (Дзюрах), 
Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, керівник проекту, зазначаючи, що це 
не довідник чи краєзнавча книжка. «Можна сказати, що це малий 
літопис УГКЦ, в якому розповідається, як Церква діяла в житті нашого 
народу», - підкреслив єпископ. 
 
Мета видання «Українська Греко-Католицька Церква: Перші кроки. 
Ісповідництво. Відродження», на думку владики Богдана, - показати 
діяння Бога у співпраці із людиною. Варто зазначити, що на сторінках 
книжки багато ілюстрацій. А це, за словами єпископа, невипадково: 
інколи «образ більш промовистий, аніж опис». «Ми хочемо запросити 
на зустріч із УГКЦ читача. Адже ця книжка показує правдиву «живу» 
Церкву», - додав він. У цьому виданні особливо  «видно глобальний і 
місійний характер Церкви». 
 
Про етапи написання цього видання розповів Володимир Ільченко, 
шеф-редактор видавництва «Мандри», головний редактор проекту. Він 
розповів, що книжка складається з 12 розділів, що  є своєрідними 
етапами історії Церкви. Крім цього, у виданні містяться розповіді про 
деякі храми, парафії та чудотворні ікони УГКЦ. Отець Ігор Яців, 
керівник Департаменту інформації УГКЦ, зазначив, що, гортаючи 
книжку, можна побачити «зріз різних парафії, як великих, так і 
маленьких». Наостанок священик додав, що існує також англомовне 
видання книги «Українська Греко-Католицька Церква: Перші кроки. 
Ісповідництво. Відродження». 
 
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. О. Качур)                
8:00 – Св. Літургія (о. Т. Барщевський)                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Качур) 
11:30 – Св. Літургія (о. Т. Барщевський) 
 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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     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. 

 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. 

 Ліґа Українок Канади відділ Етобіко запрошує 
українську громаду на презентацію книги в пам’ять 
жертв Голодомору в Україні Наталки Попович “НЕ 
ПЛАЧ, НАСТЮ” сьогодні, 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. 

 У наступну неділю, 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 

 У наступну неділю, 24 листопада, після 
останньої ранішньої Служби Божої будем служити 
панахиду в пам’ять жертв голодомору-геноциду 
українського народу. У цей день заохочуємо 
парохіян, прихожан і гостей нашого храму прийти до 
церкви у вишиванках і у цей спосіб виявити нашу 
духовну і національну солідорність з українським 
народом який цього року вшановує 80-ту річницю 
пам’яті про цю незбутньо скорботну сторінку нашої 
історії. 

                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
  
Михайло і Татяна Рудзик                                2000.00 
Марія Міськів                         1500.00 
Нестор і Галинна Микитин              250.00 
Ева Кекис                                                 125.00 
Марія Болехівська                                    200.00 
 
 
Дарія Долбан                                           200.00 
 
 
Ярослав Великопольський           
      (в пам’ять дружини Юлії 10р.)             200.00 
Олександер Шіляк                                                 
        (в пам’ять дружини Aнни і дочки Люби)    500.00   
Марія Світа             200.00 

             М Н О Г А Я  Л І Т А  
Новоохрещеним Николі Ноа Паулус, Матею 
Вилям Ґонзалес, Софії Терезі Теодорович і їх 
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  6:30 вечора бл. п. Миколу Кулик (40д.) 
  27 ХІ  5:00 вечора бл. п. з родини Тивонюк 
 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.) 
  
            В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Ірина Яріш (87 р.). Душу 
покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

ЗБІРКА УКУ – 17го листопада! 
Cьогодні, 17го листопада після кожної Св. Літургії, 
члени БУКК при нашій 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! 

 



Пастирське слово Блаженнішого Святослава 

про дар осіб з розумовою неповносправністю  

Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

12 листопада 2013 року Божого 

Дорогі у Христі брати і сестри! 

Створені на образ і подобу Божу, ми всі народилися 

для того, щоб виявляти Божу красу, яка всередині 

нас. І цей дар має кожен із нас. Особи з розумовою 

неповносправністю також є посудинами цієї краси. 

Центр духовної підтримки осіб з особливими 

потребами «Емаус», мирянський рух спільнот «Віра 

й Світло», з яким центр «Емаус» має спільне 

коріння, та інші  подібні об’єднання творилися для 

того, щоб допомогти людям із розумовою 

неповносправністю віднайти в собі неповторну 

цінність, красу та дари, дані Богом, і допомогти 

відкрити це суспільству. Вони ґрунтуються на 

переконанні, що кожна людина, навіть з великими 

порушеннями, є повноцінною, унікальною особою. 

Вона має такі ж права, що й інші люди: передусім, 

право бути любленою, визнаною й шанованою як 

особистість і право одержати допомогу, необхідну 

для її духовного та особистого розвитку. 

Нам слід відкривати таїнство осіб з особливими 

потребами, допомагати проявляти дари, якими вони 

наділені. Неповносправність сама по собі не є даром 

-  вона є великим стражданням. Осіб, які діткнені 

нею, люди дуже часто не розуміють, а навіть, хоч це 

і прикро стверджувати, відкидають, відштовхують. 

Але є даром те, що сховано всередині: вміння таких 

людей любити й приймати любов. Скільки вони 

страждають і все ж можуть бути такими щирими, 

радісними! Ці особи є даром також і тому, що вчать 

нас відкриватися до іншої людини і виходити їй 

назустріч у любові та готовності допомогти. 

 

У цьому виходженні назустріч потребуючим особам 

ми наслідуємо доброту самого Бога, який у своєму 

милосерді схиляється над хворим і нужденним, 

перетворюючи їхню недугу на джерело Своєї 

благодаті та благословення. Радість виникає зі 

споглядання того, як Господь бере те, що видається 

нам непотрібним, і використовує це, щоб дарувати 

нам Свою любов (пор. 1 Кор. 1, 27−29). 

Бог однаково любить кожну людину, здорову чи 

неповносправну. Кожна людина, навіть найглибше 

вражена недугою, покликана поглиблювати своє 

життя в Ісусі, приймати Святі Таїнства і бути 

джерелом ласки й миру для світу, окремих спільнот і 

для всієї Церкви. Особи з особливим потребами, 

відчуваючи себе любленими, відкривають свої дари, 

які нам дуже потрібні в церковних громадах та в 

суспільстві загалом. 

Особи з неповносправністю становлять значну 

частину населення будь-якої країни. То ж дуже 

правдоподібно, що такі люди знаходяться в багатьох 

християнських громадах або на території парафії. Ці 

особи послані до нас як носії особливої Божої 

благодаті і благословення. Важливо, щоб 

парафіяльна спільнота була здатна помітити їх і 

прийняти щирим серцем та розпростертими руками. 

Прийняття вірного з розумовими порушеннями  як 

повноправного члена парафії не тільки зцілює 

спільноту, а й стає проголошенням Євангелія, 

позаяк кожен із нас покликаний «приймати один 

одного, як і Христос прийняв нас» (Рим. 15, 7). 

Особи з особливими потребами, здавалося б, 

чекають нашого служіння, але, без сумніву, вони 

також показують нам приклад справжнього 

безкорисливого євангельського служіння 

ближньому. Вони виконують особливу пророчу місію 

в Церкві через своєрідну євангелізацію. Ці люди є не 

тільки одержувачами Доброї Новини, а й 

проповідниками Євангелія власним життям. 

(прдовження на наступну неділю) 

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 


