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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: До річниці Революції гідності в Києві 
для почитання виставлять мощі святого Івана 

Павла ІІ 

21 листопада о 22.00 з нагоди першої річниці Революції 
гідності в Соборі Воскресіння Христового розпочнуться нічні 
чування, під час яких буде виставлено до привселюдного 
почитання мощі святого Івана Павла ІІ.Як сказав Отець і 
Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав у своєму відеоблозі на “Живому.ТБ”, мощі святого 
спеціально з цієї нагоди прибудуть до Києва.Архиєрей 
пригадав, що 21 листопада християни відзначають свято 
святого Архистратига Михаїла. За його словами, святий 
Архистратиг Михаїл є покровителем міста Києва, але в історії 
Незалежної України це назавжди пов’язалося з боротьбою. 
Боротьбою добра зі злом. Боротьбою за кращу долю України. 
І саме цього дня ми будемо згадувати першу річницю 
початку Революції гідності.Блаженніший Святослав 
відзначив, що різні учасники революційних подій будуть 
згадувати те, що сталося протягом цього року. А українські 
греко-католики будуть молитися. «Святкуючи річницю 
Майдану, ми будемо переживати нічні чування. Тому що так, 
як люди стояли на Майдані перед обличчям Божим, 
борячись зі злом, так ми хочемо всі разом у Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового стати перед обличчям Божим, 
щоб у Його присутності пригадати все те, що ми пережили: 
славні і трагічні моменти цього року», – зауважив Глава 
Церкви.Блаженніший Святослав пояснив, чому саме мощі 
святого Папи Івана Павла ІІ виставлятимуть до річниці 
Майдану: «Папа Іван Павло ІІ увійшов у історію людства як 
великий гуманіст ХХ               (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.  Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур  
11:30 -  Св. Літургія - о. О. Лящук 
  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 
 
 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!  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

         Цього року св. 
Миколай загостить до 
нашої парафії після 
вечірньої Літургії 19 
грудня, саме у день св. 
Миколая. Запрошуємо 

Вас зустріти його на родинному вечорі.  Для того 
щоб цей вечір був теплим і затишним в притворі Ви 
знайдете картки - листи, які кожна дитина нашої 
парафії може виповнити і написати про себе і своє 
прохання до святого отця Миколая. Ці картки 
прикрасять нашу залю під час вечора. Нехай наші малі 
парафіяни виповнять їх і повернуть на наступну 
неділю до спеціальної пачки, що буде чекати їх у 
притворі. Цьогорічне свято як завжди буде веселе і з 
подарунками, та ми також хочемо допомогти св. 
Миколаєві зібрати дарунки і для наших військових, що 
захищають нашу Україну від ворожої агресії. Свято 
Миколая- це нагода також навчити Вашу дитину 
давати і ділитися. Тому заохочуємо купити дарунок 
(рукавиці, балаклаву, снігові штани, светри і інші речі) 
разом з дитиною і принести на свято. Під час свята 
діти будуть мати нагоду намалювати малюнки і 
написати листи і привітання до наших вояків, які 
можна буде докласти до вашого дарунку.  У залі 
будуть також і скриньки для пожертв, кошти з яких 
будуть витрачені на теплі речі для солдат.  
Просимо зголосити  присутність Вашої дитини на святі 
до 13 грудня, щоб св. Миколаєві вистарчило для усіх 
подарунків. Записатися можна у канцелярії по 
телефоні 416-504-4774 або особисто. 

 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. 

 Висловлюємо щиросердечну подяку за 
отримання пожертви в сумі $7000.00 на потреби 
св. Миколаївської церкви із спадку довголітної 
парохіянки і членкині ЛУКЖК  бл. п. Марії 
Неґрич. Вічна Їй Пам’ять!  

 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. 

 Ювілейний Комітет при Катедрі св. 
Йосафата в Торонто запрошує українську громаду 
на святкування 100-ліття заснування церкви Св. 
Йосафата. Архиєрейська Служба Божа сьогодні 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.  

Храмовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 21 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.b4j.ca/


 Презентація альбому «Holodomor: The 
Ukrainian Genocide» відбудеться у суботу, 29 
листопада 2014 р. о год. 3:00 по полудні в 
Інституті св. Володимира за адресою 620 Spadina 
Ave.,Торонто. Це є спеціяльним виданням, 
видавництва «Гомін України», англомовної 
виставки, створеної у 2006-2014 роках з ініціятиви 
Ліґи Українців Канади і Дослідного Інституту 
«Україніка». Ласкаво запрошуємо українську 
громаду  до участі. Дохід з імпрези призначений на 
створення нового компакт-диску (СD-ROM) 
виставки 

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 !  
Новооxрещеному Лукові Швидченко , його 
рідним і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа!  
                       
                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить! 
 
Александра Костюк                                     500.00 
         (в пам’ять сина Олега Матвіїшина-18р.) 
Марійка і Михайло Тивонюк                        100.00 
              (в пам’ять батьків Івана Романни) 
Анастасія Форись                                        200.00 
              (в пам’ять  чоловіка Михайла)  
Стефан Вербобий                                       100.00  
MSSB West Curriculum Support Unit             100.00   
               (In memory of Josephine Seniw) 
Анна Сенів Мартеллі                                   200.00 
                  (в пам’ять Йозефіни Сенів) 
Евгенія Швець                                            100.00 
                  (в пам’ять Родини Піцюрів - 
             Анни, Стефана, Івана, Михайла)                                    
   
   ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
24  ХІ     6:00 веч.      бл. п. Юлію Великопольську 
                                                           (11р.) 
29 ХІ  9:00 ранку   бл. п. Марію Ґеник- 
                                                Березовську(40д.)  
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 
6  ХІІ    5:00 поп.     бл. п. Йозефіну Сенів (40д.) 
                                                             
                         
                  Глава УГКЦ: До річниці 
Революції гідності в Києві для 
почитання виставлять мощі святого 
Івана Павла ІІ 

                        (Закінчення) 

століття. Сьогодні він є ангелом миру для 
України. Ми знаємо, що з його особою 
пов’язане падіння берлінського муру, з його 
особою пов’язане падіння комунізму в Східній 
Європі. Гадаю, усі пригадують той час, коли 
польське суспільство почало підніматися на 
боротьбу з комуністичним тоталітаризмом. Ця 
боротьба тривала дев’ять років. Іван Павло ІІ 
протягом того часу щодня у своєму вікні 
світив свічку, молячись за той Майдан, який 
тоді розпочала польська «Солідарність». Він є 
той Папа, що приїхав до України. Відвідав 
наш народ, торкнувся його ран, поклонився 
його мученикам. Став своєю ногою на землю, 
яку історики називають кривавою землею. 
Щоб показати, що є та земля, яка повинна 
стати новою надією для свого народу і цілого 
людства».«Отож, – сказав Верховний 
Архиєпископ, – ми будемо почитати мощі і 
роздумувати, як будувати мир у нашій 
незалежній Україні, як протистояти війні, як 
нам будувати вільну незалежну 
Україну».«Прийдімо, щоб разом відсвяткувати 
річницю Майдану. Щоб по-християнськи 
переосмислити все те, що ми пережили і 
досвідчили протягом цього року», – закликав 
Глава УГКЦ. 

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 
              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 


