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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 

Глава УГКЦ очолив Чин архиєрейського 
найменування в Пармі (США) 

 

 
3 листопада в катедральному соборі Святого 
священномученика Йосафата в м. Пармі, штат Огайо 
(США), Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, у 
співслужінні з владикою Павлом (Хомницьким), Єпархом 
Стемфордським, владикою Іваном (Бурою), 
Апостольським адміністратором єпархії Святого Йосафата 
в Пармі, та численними іншими архиєреями здійснив Чин 
архиєрейського найменування отця Богдана (Данила). 
Опісля Глава УГКЦ очолив Вечірню, на якій, окрім 
архиєреїв, які прибули до Парми з різних кутків США та 
Канади, були численні священики, диякони, 
богопосвячені особи та миряни. 4 листопада, о 14:00 за 
місцевим часом, у катедральному храмі Святого 
священномученика Йосафата в м. Пармі Блаженніший 
Святослав очолив хіротонію та інтронізацію новообраного 
правлячого архиєрея єпархії Святого Йосафата в Пармі, 
владики-номінанта Богдана (Данила),  
 

 

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. Лящук    
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур  
11:30 -  Св. Літургія - о. О. Юрик  
  6:00в. – Св. Літургія – о. О. Лящук 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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                          ОГОЛОШЕННЯ 
 
 Повідомляємо, що з днем 6-го вересня ми 

закінчили  літній (вакаційний) час. У зв’язку з цим, що 
суботи буде відправлятись Вечірня   
о год. 6:00 вечора, що неділі Божественна 
Літургія о год. 6:00 вечора!  

 

 

 

 

 Єпархіяльна Збірка Для України! 

 

 За благословенням Владики Кир Стефана, 
Українська Католицька Епархія спільно з 
Конґресом Українців Канади  розпочала збірку 
ВРЯТУЙ ЖИТТЯ призначену для допомоги нашим 
братам та сестрам в Україні. Кошти зібрані від цієї збірки 
будуть використані для розвитку капеланьскої служби   
для воїнів АТО –духовної, психолічної та моральної 
підтримки солдат у складних бойових обставинах. Кошти 
також  будуть використані для надання найнеобхіднішої 
гуманітарної допомоги пораненим та потерпілим. 
Конверти на цю ціль знаходяться у притворі церкви. 
Парохія видаватиме посвідки від оподаткування для 
жертводавців. 

 Ширші Сходини ЛУКЖК проходитимуть 
сьогодні о год. 11:30 ранку у парохіяльному будинку. 

 Загальні Збори ЛУКЖК відбудуться в неділю 
30 листопада о год. 1:00 поп. у парохіяльному 
будинку. 

 Просимо охочих до ліплення вареників в 
суботу 15 листопада о год. 10:00 ранку прийти до 
церковної залі. 

  ЛУКЖК запрошує усіх на смачні обіди в 
неділю 16 листопада після кожної Св. 
Літургії. Буде нагода придбати собі канапки, 
вареники, ковбаску, капусту і борщ. Просимо 
підтримати діяльність ЛУКЖК ! 

 KYK, відділ Торонто і Українсько-
Канадський Ветеранський Фонд влаштовують 
Поминальний День Воїна сьогодні 
 о год. 2:00 поп. в Українсько-Канадському 
Меморіяльному Парку (Scarlett & Eglinton). 

 Xори Левада і Оріон (УМА) Торонто під 
мист. кер. Ігоря Магеги запрошують усіх на 
унікальну артистичну презентацію – МУЗИЧНУ 
ІСТОРІЮ – “СТЕЖКАМИ ЖИТТЯ”- (А  MUSICAL 

STORY- PASSAGES)  сьогодні –  о год. 4:00  поп.  
в залі УНО,  – 145 Evans Ave. Представлятимуть
 канадських/торонтонських композитрорів: музичні
 твори  Богданки Пагути, ориґінальна композиція 
про Майдан Анни Дрозд та солісти хорів Левада і  
Оріон Торонто. Запрошені гості: Дует Кольори, Школа 
Мистецтв “Україна” та інші. Квитки: 905-831-8069, від 
хористів, при дверях - $35.00( включає вино і 
закуски). 

 Церква Св. Михаїла, парохія Доброго 
Пастиря, 182 Sixth St. запрошує на щорічний 
Різдвяний Базар “Angel’s Touch” в п’ятницю 21 
листопада (4:00-10:00 веч.), в суботу 22 
листопада(9:00 ранку – 2:00 поп.). 

 Ювілейний Комітет при Катедрі Св. 
Йосафата в Торонто запрошує українську громаду 
на святкування 100-ліття заснування церкви Св. 
Йосафата. Парафія є знана з того, що служила 
декільком поколінням українських імміґрантів та їхнім 
дітям духовним та громадським центром впродовж 50 
років. Архиєрейська Служба Божа в неділю 23 
лuстопада 2014р. о год. 10:30 ранку, Ювілейний 
Бенкет о год. 2:00 поп. в залі УНО, 145 Evans Ave., 
Toronto. Kвитки  ($100.00 від особи): 416-535-9192. 

 Holy Name of Mary, приватна 
католицька школа для дівчат, запрошує на ДЕНЬ 
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 15 листопада від год. 10:00 
ранку до 2:00 поп. За іnнформаціями просимо 
дзвонити на чис. тел. 905-891-1890 Х103. 

 Церква Пресвятої Евхаристії запрошує 
на щорічний базар в суботу 29 листопада від год. 
 9 – 3 поп. при 515 Broadview Ave.,Toronto. 
               
              М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новоохрещеному Максимові Чарлсові Бері, його 
хресним і рідним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа!!  

                         ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
Ірина Пальчук                                      500.00 
             (в пам’ять  Володимира Пальчука) 
Мирослава і Михайло Дякун                  100.00 
      (з нагоди хрещення внука Олександра) 
Петро Вовк                                           200.00 
Андрій Дзюбак                                     100.00 
Леся Івасиків                                       100.00 
Ева Кекіс                                             100.00 
Евгеній і Люба Лящук                           200.00 
Володимир Михайлиця                         300.00 
Галина і Нестор Микитин                      102.00 
Павло Чумак                                        250.00   
Александер Шіляк                                          500.00                         

БУДЬТЕ ЖЕРТВЕННИМИ!  НАШІ ХЛОПЦІ 
У ПОТРЕБІ  Повідомляємо всіх, що 
проводиться збірка НОВИХ та ЛЕГКО 
ВЖИВАНИХ спальних мішків, зимових чобіт, 
светрів темного коліру та НОВОЇ спідної 
білизни (зимової та звичайної) для 
українського війська. Скрині стоять  у 
церковному залу.  



   ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
  9  ХІ      4:30 поп.       бл. п. Мирослава Івасиків  
                                                                   (14р.)  
10  ХІ       9:00 ранку    бл. п. Марію Анну Голод 
                                                                  (10р.) 
11  ХІ       9:00 ранку    бл. п. Ярославу Зорич 
12  ХІ       7:00 веч.      бл. п. Ольгу Валянську  
13  ХІ       6:00 веч.      бл. п. Василя Кульчак 
14  ХІ      6:00 вечора   бл. п. Дмитра Капущак 
14  ХІ       7:00 веч.      бл. п. Олену Тереля 
15  ХІ      9:00 ранку    бл. п. Миколу Кінащук (25р.) 
15  ХІ     10:00 ранку   бл. п. Ірену Яріш (1р.) 
15  ХІ       5:00 поп.     бл. п.  Івана  і Івана (мол.)          
                                               Болехівських 
16  ХІ      11:30 ранку  бл. п. Володимира Пальчук 
                                                            (26р.) 
                         
За прикладом митрополита Андрея ми 
повинні розбудовувати наш народ, 
наближаючи його до Господа», − 
Блаженніший Любомир 

Мета Року митрополита Андрея Шептицького, 
який ми розпочали, полягає в тому, щоб ми 
пізнали його постать і в нашому житті 
здійснювали те, на що він звертав увагу і що 
він старався передати нашому народові. Адже 
митрополит старався навчати правд віри 
український народ і заохочував сповнювати 
Божу науку щодня.Про це сказав Архиєпископ-
емерит УГКЦ Блаженніший Любомир (Гузар) 2 
листопада 2014 року під час проповіді в 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового 
УГКЦ.   
Блаженніший Любомир згадав кілька моментів із 
життя митрополита Андрея, які ми повинні 
наслідувати в нашому житті сьогодні. За словами 
Верховного Архиєпископа-емерита УГКЦ, 
владика Андрей не тільки написав понад 250 
пастирських послань, а й відвідав особисто всі 
парафії великої на той час Львівської 
архиєпархії, щоб особисто заохочувати народ 
жити згідно з вірою. «Завдяки його старанням 
наш народ високо піднісся у вірі. Після його 
смерті наша Церква була переслідувана, однак 
вона витримала, бо мала тверду віру», − 
продовжив він. 
Також, за словами проповідника, митрополит 
Шептицький звертав увагу на гідність людини. 
«Нам може здаватися, що теперішня революція 
гідності – щось нове. Однак митрополит у  

 

перші роки свого служіння звертав увагу на 
те, щоб усім громадянам було дано те, що їм 
належить, щоб панувала справедливість 
однакова для всіх. У цьому намірі він писав 
послання про суспільну справедливість», − 
зазначив він. 
Митрополит Андрей також дуже був уважний 
до потребуючих. Тому він дбав, щоб діти-
сироти були добре виховані і мали відповідні 
умови для життя. Він також відвідував людей 
на поселеннях, щоб «допомогти їм не 
переставати бути собою в чужій країні». 
Звертав увагу і на батьків, щоб вони 
«старалися по-Божому жити і виховувати своїх 
дітей». 
«Священиків він заохочував дотримуватися 
найкращих прикладів наукової правди, аби те, 
що вони проповідують, ставало дороговказом 
для народу. Для нього наука була засобом 
спілкування людей різних поглядів», − додав 
він. З цієї причини митрополит заснував 
богословську академію, яка тепер є 
Українським католицьким університетом. 
А ще він звертав увагу на проблему релігійного 
поділу, тому переймався тим, що наш народ − 
поділений. Митрополит Галицький подбав, щоб 
в Росії було створено католицький екзархат, 
що дало можливість пізнання і зближення 
християн, які поділилися. 
«Він вчив нас бути народом, державою, 
справжніми патріотами у зверненні «Як 
будувати рідну хату». Адже Україна є нашою 
хатою, яку ми повинні спільними силами 
будувати. Нам потрібно пізнати митрополита, 
його думки і наміри, щоб здійснювати їх 
сьогодні. Прошу вас дякувати Богові, що він 
дав нам такого провідника, який є 
утвердженням у наших змаганнях бути 
добрими християнами. Щоб ми, за його 
прикладом, сповняли Божу волю і 
розбудовували наш народ і наближали його до 
Господа», − завершив Блаженніший 
Любомир.Пригадуємо, що 1 листопада в УГКЦ 
розпочався Рік митрополита Андрея 
Шептицького 

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 

                  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9waG90by92X3Vna3RzX3JvenBvY2hhdnN5YV9yJUQxJTk2a19taXRyb3BvbGl0YV9hbmRyZXlhX3NoZXB0aXRza29nb183MTkyMi5odG1s
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9waG90by92X3Vna3RzX3JvenBvY2hhdnN5YV9yJUQxJTk2a19taXRyb3BvbGl0YV9hbmRyZXlhX3NoZXB0aXRza29nb183MTkyMi5odG1s
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9waG90by92X3Vna3RzX3JvenBvY2hhdnN5YV9yJUQxJTk2a19taXRyb3BvbGl0YV9hbmRyZXlhX3NoZXB0aXRza29nb183MTkyMi5odG1s
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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 

 

 
 

 

 

  
    

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 


