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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 просить світ “в ім’я справедливості та 
Христа стати на бік тих, кого гноблять у нашій 

країні” 

Зараз Україна переживає іноземну агресію, свого роду 
«гібридну війну», яка включає в себе неоголошене військове 
вторгнення, серйозний економічний тиск і величезну 
кампанію дезінформації. Тому прошу наших друзів у всьому 
світі: в ім’я справедливості та Христа стати на бік тих, кого 
гноблять у нашій країні. Станьте на знак солідарності на бік 
народу, якого пригноблювали протягом багатьох років і який 
зараз піднімається, щоб повернути свою гідність. Допоможіть 
нам захистити свободу і демократію. На його переконання, в 
цих трагічних обставинах виникло українське громадянське 
суспільство і зараз  Україна переживає своє відродження: 
«Ми бачимо появу нової форми українського патріотизму, 
ніколи не знану в нашій історії, - патріотизму, завдяки якому 
любов до Батьківщини спонукає до ризику життям заради 
свободи та незалежності».За словами Глави УГКЦ, в останній 
рік вперше суспільство України, а особливо Схід та Південь, 
відкрили для себе Церкву як матір та вчительку: «Бо наша 
Церква брала участь у народній драмі життя та смерті. І 
незважаючи на страх та небезпеку, тисячі людей навчилися 
молитися: вони відкрили присутність живого Бога у своєму 
житті та стали християнами. Ось так ми здійснювали нову 
євангелізацію, проголошену Папою Іваном Павлом II та 
Папою Венедиктом XVI». 

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.  Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. Р. Лобай   
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
11:30 -  Св. Літургія - о. О. Качур 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. ЛОбай 
 
                     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 
 

Четвер - 20  ХІ – Навечір’я Свята 
 Св. Aрхистратига Михаїла. – Вечірня з Литією 
 о год. 6:00 вечора. 
П’ятниця - 21  ХІ – Свято св. Aрхистратига 
Михаїла й інших безплотних сил. – Святі Літургії 
о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 вечора.  

 
 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!  

 

 

 

 

 

 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. 

 Якщо хтось з парафіян складає пожертви 
через United Way, можна зазначити щоби гроші 
були передані на Свято-Миколаївську церкву 
вживаючи наш харитативний номер: St. Nicholas 
Ukrainian Catholic Church Charitable Number 
#131376196RR0001. 

Катехитичний Табір 2015 “Відпічнім з 
Христом” проходитиме від 15 – 21 березня на Горі 
Марії в Анкастер.  Програма  двомовна. Просимо 
зацікавлених (від 3- 8 кляси),  зголошуватися до 
парохіяльної канцелярії  за реєстраційними 
анкетами чим скоріше або відібрати їх у притворі. 
Запрошуємо учнів 10-12 кляси податися як 
виховник/ця до кінця грудня. Потрібно 
україномовних і англомовних виховників/иць. За 
подальшими інформаціями можна звертатися до 

Олі Дзюревич на чис. тел. 416-695-2076  або на 
веб сторінку www.b4j.ca. 

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

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

 Висвітлення документального фільму 
Holodomor-Voices of Survival (Продуцент-
режисер Аріядна Охримович) відбувається 
сьогодні о год. 3:00 поп. в залі УНО, 145 Evans 
Ave. 

 КУК Торонто запрошує на Панахиду по 
жертвах Голодомору, яку відлужать в суботу 22 
листопада в Українському Православному Соборі св. 
Димитрія, 3338 Lakeshore Blvd. W. Toronto. Опісля 
голодний обід. 

 Від Майдану... До Сьогодні – вечір 
присвячений першій річниці Майдану проходитиме 
в суботу 22 листопада о год. 6:00 веч. в залі УНО, 
145 Еvans Ave. Kвитки: 50.00 (включає обід). 
Інформація: ukrcanco@gmail.com, 416-230-9930.  

 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. 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. 

 Висвітлення фІЛЬМУ:  “ХОРОБРА 
СІМНАДЦЯТКА – УКРАЇНСЬКА КАПЕЛА 
БАНДУРИСТІВ” (“MUSIC OF SURVIVAL – THE 
STORY OF THE UKRAINIAN BANDURIST CHORUS”)- 
два покази відбудуться в четвер 27 листопада 
 о год. 7:00 і 8:45 веч. в Cineplex Queensway 
Cinemas .                                       

 Церква Пресвятої Евхаристії запрошує 
на щорічний базар в суботу 29 листопада від год.  9 – 
3 поп. при 515 Broadview Ave.,Toronto. 
 

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.  

http://www.b4j.ca/
mailto:ukrcanco@gmail.com


 Xoр ЛЕВАДА (УМА) ТОРОНТО запрошує 
усіх на РІЗДВЯНИЙ БАЗАР в неділю, 30 
листопада 2014 від 8:00р. – 1:30 поп. у церковній  
залі катедри св. Йосафата, 143 Franklin Ave., 
Toronto. Moжна буде набути: борщ, гарячі обіди, 
канапки, домашнє печиво, голубці, налисники, 
вареники, ушка, святочні дарунки, мистецтво. 
Замовлення вареників і ушків за знижкою  , 
звертатися на чис. тел. 416-508-3501 (Aнна) або 
на ел. поч. oromanko@hotmail.com. 

               М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новоовінчаним Христині Мамай і Василеві 
Задорожному бажаємо мирного подружнього 
життя на Многії і Благії Літа!  

ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 

Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 

Василь і Рома  Жила                                      100.00                                      
Александер Шіляк                                          500.00 

          ( в пам’ять Люби і Анни Шіляк) 
Ярослав Великопольський                              200.00 

     (в пам’ять Юлії – 11р.) 
Анна  і Евген Дранка                                     200.00 

ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
17  ХІ       6:00 веч.      бл. п. Надю Карпяк 
24  ХІ       6:00 веч.      бл. п. Юлію Великопольську 
                                                           (11р.) 
29  ХІ      10:00 ранку  бл. п. Марію Мартинець  
                                                               (40д.) 
3    ХІІ      8:00 ранку   бл. п. Григорія Реплянського 
6    ХІІ     10:00 ранку  бл. п. о. Павла Джулинського  
                              (36р.), Стефанію (15р.), Богдана 
                                                             
                         
Глава УГКЦ: «Як колись сім’я рятувала 
Церкву, так і сьогодні Церква має 
рятувати сім’ю» 

Єпископи УГКЦ, РКЦ в Україні та Мукачівської 
греко-католицької єпархії відбули спільні 
реколекції. 
У коментарі для Радіо Ватикану Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав відзначив, що спільні 
духовні вправи єпископів України – дуже 
важливі, «оскільки спільна духовна дорога, 
спільний духовний досвід є глибокою духовною 
основою спільної братерської діяльності й 
служіння наших владик в  
 

Україні». 
Реколекції закінчилися щорічної братньою 
зустріччю, на якій владики мали можливість 
поспілкуватися на актуальні душпастирські 
теми непростого часу в Україні. Темою братньої 
зустрічі була родина, сім’я. Тема сім’ї є 
відгомоном Папського Синоду, який нещодавно 
завершився. 
«Ми сьогодні спостерігаємо не тільки в Україні, 
а й у Європі і в усьому світі дуже глибоку кризу 
інституції сім’ї як такої, – каже Блаженніший 
Святослав. – Владики на Синоді в Римі 
говорили про те, що сьогодні більша частина 
шлюбів, навіть тих, які укладені в церкві, 
розпадаються. Близько 70 відсотків дітей 
виховуються не в сім’ї. Ми в Україні, особливо 
тепер, відчуваємо, наскільки цінною є сім’я, 
інституція сім’ї» 
.«Знаємо, – розповів Глава УГКЦ, – що в часи 
переслідування Церкви сім’я врятувала Церкву. 
Усі ми навчилися молитися від наших батьків. 
Ми в сім’ї перейняли нашу віру. Як колись сім’я 
врятувала Церкву, так сьогодні Церква має 
рятувати сім’ю задля майбутнього, - 
майбутнього і Церкви, і українського народу, і 
Української Держави». 
Реколекції провадив владика Яцек Пиль, 
Єпископ-помічник Одесько-Сімферопольської 
дієцезії, який перебуває в Сімферополі. 
«Владика є свідком віри. Він бачить, як 
непросто сьогодні бути католиком у Криму. Так 
само непросто бути католиком в окупованій 
частині Донбасу», – зазначив 
Архиєрей.Церкви, бо бачать, що віра в Бога – 
це та сила, яка допоможе подолати всі 
труднощі земного життя». «Ми намагатимемося 
зробити все для того, аби душпастирі були зі 
своїми вірними», – запевнив Глава Церкви. 

 

 

 

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 

                  

mailto:oromanko@hotmail.com
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3VrLnJhZGlvdmF0aWNhbmEudmEvbmV3cy8yMDE0LzExLzEyLyVEMSU4M18lRDAlQjElRDElODAlRDElOEUlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjglRDElODclRDAlQjAlRDElODVfJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUI4JUQwJUIyJUQwJUIwJUQxJThFJUQxJTgyJUQxJThDXyVEMSU4MSVEMCVCRiVEMSU5NiVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMSU5Nl8lRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQkElRDElODYlRDElOTYlRDElOTdfJUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUJFJUQwJUJCJUQwJUI4JUQxJTg2JUQxJThDJUQwJUJBJUQwJUI4JUQxJTg1XyVEMSU5NCVEMCVCRiVEMCVCOCVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCRiVEMSU5NiVEMCVCMl8lRDElODMlRDAlQkElRDElODAlRDAlQjAlRDElOTclRDAlQkQlRDAlQjgvdWNyLTgzNTkyMA==
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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 


