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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 

Владика Михайло (Колтун): «Завданням усіх 
християн є пробудити свою чуйність до тих, хто 
позбавлений волі» 
Воля в житті є найдорожчим даром Божим для людини, і 
позбавлення цієї волі усіх, хто справедливо покараний, має 
на меті каяття перед Богом і народом. 
Про це йдеться у Зверненні владики Михайла (Колтуна), 
керівника Департаменту УГКЦ у справах душпастирства 
силових структур України, до духовенства і вірних УГКЦ з 
нагоди Дня пастирської турботи й молитви за в'язнів 2014 
року (на Неділю про блудного сина).«Завданням усіх 
християн є пробудити свою чуйність до тих, хто позбавлений 
волі. Народ має виражати свою моральну гуманність, щоб 
ставитися до них з християнською зрозумілістю, як до 
людей, які переносять важкий тягар покути й допомогти їм, 
щоб вони не втратили надії на Божу поміч, милосердя, 
співчуття і наших старань підтримки їх. Наше суспільство 
має задумуватися над змінами кримінального законодавства, 
щоб віднайти шляхи покути, які б не були пов’язані із 
втратою свободи», – наголошує єпископ у своєму 
Зверненні.Напередодні святого посту він закликає усіх 
вірних бути здатними покаятися, бути справедливими і 
творити діла милосердя. «А якщо говоримо про в’язнів, то 
усі службовці пенітенціарної служби, які допильновують 
справедливості, нехай пам’ятають про належне, що 
стосується ув’язненої людини, людини в якій живе Ісус 
Христос. Тому усі, що несуть покуту в своїх провинах, 
потребують нашого людяного ставлення», – вважає керівник 
Департаменту УГКЦ у справах душпастирства силових 
структур.Владика Михайло окремо звертається до тих, хто 
визначає «вину, виносить осудження і міру покарання, щоб 
не допустити невинних до покарань». «Історія християнства 
має цей гіркий досвід. Адже несправедливість волає (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. О. Лящук)            
8:00 – Св. Літургія (о. О. Юрик )                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Лящук ) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Юрик ) 
 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 
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 Перша Св. Сповідь відбудеться 23-го травня, 
а Торжественне Св. Причастя 25-го травня.  
Просимо зголосити дітей для підготовки перед кінцем 
січня до п. Андрія Щуки  416-626-5232; 
ashchuka@rogers.com.  

 Великий Піст починається в понеділок 3 
березня. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб 
заздалегідь подавати імена померлих до Пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти, який починається служити  
7 березня. 

  Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в 
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те, що в 
тих днях, згідно з нашим Східним обрядом,  служать 
Літургію Ранішосвячених  Дарів 

 У 40-ий день відходу у вічність Кир Корнилія 
Пасічного відслужать Поминальну Святу Літургію і 
Панахиду у вівторок 11 березня о год. 6:00 вечора у 
нашому Свято-Миколаївському храмі. Просимо про 
Ваші молитви. Вічна Йому Пам’ять! 

 Клюб Сеньорів під проводом о. Олега Юрика 
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. на першому 
поверсі у парохіяльному будинку. Просимо до участи у 
теплому родинному колі!  

 Запрошуємо усіх парохіян зійти до церковної 
залі в неділю, 23 лютого на смачний oбід, який 
включатиме:вареники, ковбаску, капусту і борщ.  
Просимо підтримати діяльність ЛУКЖК, яка допомагає 
нашій парохії і багатьом благодійним організаціям.  

 Дорогі Парохіяни нашої Свято-Миколаївської 
Церкви! У звязку з вищезгаданими обідами, 
запрошуємо Вас  численно прийти  на ліплення 
вареників, яке організує ЛУКЖК, в суботу, 22 
лютого, о год. 10:00  ранку в церковній залі. 
Просимо зголошуватися до парохіяльної канцелярії за 
чис. тел. 416-504-4774 або до п-і Наталі Штурин 416-
236-4043. 

 Тихі Реколекції для жінок відбудуться на Горі 
Марії у Анкастері (437 Wilson St.) в днях 28 лютого до 
 2 березня (англомовні) і 21- 23 березня (україномовні). 

Просимо звертатися до Катрусі Корчинської за числом 
тел. 416-261-5878.  

 Березневі вакації 2014року!  при Пластовій 
Домівці ім. Гуцуляків 516 the Kingsway, Toronto 
 "Мандрівка планетами разом з Маленьким принцом»  
за твором Сент – Екзюпері «Маленький принц".  Для 
дітей віком від 5(JK) до 12 років, з  8:30 до 5:30 
вечора.  Ціна до 23 лютого - $275, після 23 лютого - 
$300.   Можлива реєстрація на 1,2 ,3 i 4 дні. Ціна 
одного дня $60.   Ціна включає надзвичайно цікаву 
програму в українcькій мові, перекуски і гарячий обід 
 Більше інформації/Teл: 647-219-1625, e-mail 
ukiedaycamp@gmail.com 

 Проща до Святої Землі - Стежками Ісуса 
Христа. Тиждень у головних місця Старого і Нового 
Завітів, зокрема місця зв’язані із життям і смертю Ісуса 
Христа та Його воскресіння з мертвих. Вифлеєм - 
Єрусалим - Єрихон - Галилея - Табха - Гора Блаженств 
- Капернаум - ріка Йордан - Гора Фавор - Назарет - 
Хайфа - Яффо. Проща - в українському молитовному 
дусі - відбудеться з 12 по 22-го травня ц.р. Для 
реєстрації або за дальшими інформаціями просимо 
дзвонити до о. Мітрата Д-р Романа Паньківа  
416-268-2033, або до о. протоієрея Романа Триноги 
416-268-2330.  

 Комітет Українок Канади запрошує українську 
громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке відбудеться сьогодні 
о годині 3:00 по полудні в Українському Домі ім. Т. 
Шевченка, 482 Horner Avenue, Toronto.  Вступ 
$20.00. 

                         ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку 
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
  
Анастазія Форись                                       150.00 
                    (в пам’ять Михайла Форись) 
Наталія і Ярослав Юрах                              200.00 
Анна Стойко                                               200.00 
Ольга Ковальчик                                        125.00 
Юрко Гуцуляк                                            400.00 
Люба Ройко                                              500.00               
      ( в пам’ять Павла і Олекси Ройко, Івана Гевко) 
Олег Турчманович                                       200.00 
    
    ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
16  ІІ    5:00 поп.       бл. п. Лідію і Олександра Клюфас, 
                                         Татяну Лучків 
17  ІІ   10:00 ранку   бл. п. о. Петра Стецюк (3р.) 
17  ІІ    5:00 поп.        бл. п. Івана Кравс і Александра 
                                                             Лашин 
24  ІІ     6:00 вечора   бл. п. Марію Андрій (40д.) 
25  ІІ     6:00 вечора   бл. п. Антона Шевців (11р.) 
25  ІІ     7:00 вечора   бл. п. Богдана Романа Яців (1р.) 
 1  ІІІ     9:00 ранку    бл. п. Петра і Софію Шлярп 
 1  ІІІ     5:00 поп.      бл. п. Михайла, Катерину,  
                                          Евгенію  Кулик 
 1  ІІІ     7:00 вечора  бл п. Антоніну Потічну (4р.)       
        В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлися у Бозі бл. п. Ольга Гонтар(79 р.) і 
Ореста Муж (91).  Душі Покійних поручаємо молитвам 
наших вірних. 

Увага! Хто бажає реклямувати у церковному 
віснику на 2014 рік, просимо дзвонити до 
Мирона Дилинського на чис. тел.  
416-670-4480. Річна оплата за оголошення (поч. 
від  $375. на рік) залежить від розміру реклями. 

Загальні Збори нашої парохії проходитимуть в 
неділю 2 березня о год. 1:00 поп. у церковній 
залі. Просимо Вас поцікавитися і взяти учатсь 
у зборах. 

mailto:ashchuka@rogers.com
mailto:ukiedaycamp@gmail.com


до неба про помсту. Нехай це не повторюється в 
нашому житті», закликає він.Слідуючи святим 
закликам, вважає архиєрей, передовсім ми, 
християни, повинні постити, молитися і творити діла 
милосердя, щоб свої серця збагатити благодаттю і 
цією ж благодаттю схилити серця заблуканих у вірі 
до єдності в діяльній християнській любові. 

УГКЦ новий екзархат та єпископ 

У Ватикані 13 лютого 2014 року повідомлено 
про те, що Святіший Отець, взявши до уваги 
створення Кримського екзархату УГКЦ та 
призначення дотеперішнього Екзарха Одесько-
Кримського владику Василя (Івасюка) Єпархом 
Коломийсько-Чернівецьким УГКЦ, дав свою 
згоду на канонічне обрання Синодом Єпископів 
Екзарха Одеського, яким став отець Михайло 
Бубній, ЧНІ,дотеперішній настоятель монастиря 
отців редемптористів в Івано-Франківську та 
парох парафії Матері Божої Неустанної Помочі. 
Йому надано титулярний осідок Тубурсіко-
Буре. 

Кримський Верховноархиєпископський 
екзархат утворений шляхом виокремлення його 
з дотеперішнього Одесько-Кримського 
екзархату УГКЦ. Він охоплює територію 
Автономної Республіки Крим з осідком у 
Сімферополі. Відповідно до церковного 
законодавства, Адміністратором обох 
екзархатів (Одеського та Кримського) до часу 
інтронізації новойменованого Екзарха 
Одеського буде владика Василь (Івасюк). 

Біографічна довідка 

Єромонах Михайло Бубній народився 16 вересня 
1970 року в с. Хлівчани Сокальського району 
Львівської області. 

У 1991 році вступив до Львівської провінції Чину 
Найсвятішого Ізбавителя (редемптористи). Перші 
обіти склав 19 серпня 1992 року, а 7 квітня 1996 року 
склав довічні обіти. 

Священичі свячення прийняв 19 серпня 1997 
року в церкві Преображення Господнього у 
Львові (святитель Блаженніший Любомир 
(Гузар)). 

Богословську освіту і священичу формацію здобував 
у Вищій духовній семінарії отців редемптористів у 

Кракові (філософія) та Тухові (богослов’я) в Польщі. 
Закінчив семінарію в 1998 році, здобувши ступінь 
магістра богослов’я. 

Після закінчення семінарії виконував служіння 
префекта кандидатів до Львівської провінції ЧНІ, 
сотрудника при парафії Успіння Пресвятої 
Богородиці в м. Тернополі. 

У 1999-2001 роках був соцієм студентів Львівської 
провінції ЧНІ, які навчалися в Тухові. Від 20 січня до 
30 червня 2000 року проходив курси вихователів в 
Салезіанському університеті в Римі. 

27 червня 2002 року Декретом Блаженнішого 
Любомира був призначений на роботу в 
Постуляційному центрі УГКЦ. 

У серпні 2001 року призначений ігуменом монастиря 
та настоятелем храму Святих апостолів Петра і 
Павла у м. Новояворівську (Львівщина). 

З червня 2002 року до травня 2005 року виконував 
служіння магістра новиків Львівської провінції ЧНІ 
при монастирі Святого Герарда в Кохавино (поблизу 
Жидачева на Львівщині). 

Від 9 травня 2005 року до вересня 2007 року був 
ігуменом монастиря Святого Альфонса та ректором 
Вищого духовного інституту імені блаженного 
священномученика Миколая Чарнецького у Львові. 
Водночас проводив численні парафіяльні реколекції 
та місії для різних груп вірних на Львівщині, 
Тернопільщині та США. 

Від 2007 року до 2010 року навчався в 
Папському східному інституті в Римі, здобувши 
ступінь ліценціата канонічного права. 

Від 2010 року понині виконує обов’язки ігумена 
монастиря Святого Йосифа та пароха церкви 
Матері Божої Неустанної Помочі в м. Івано-
Франківську. 

13 лютого 2014 року у Ватикані було 
повідомлено, що Святіший Отець Франциск 
поблагословив рішення Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви про 
призначення єромонаха Михайла Бубнія, ЧНІ, 
Екзархом Одеського екзархату. 
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Річна оплата цього місця $500 
              тел.: 416-670-4480 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

 
 
 

Річна оплата цього місця $375 
тел.: 416-670-4480 

 
    

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 


