
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: «Патріарший Собор стане 
моментом іспиту сумління» 

 
Стратегія розвитку УГКЦ «Жива парафія – місце 
зустрічі з живим Христом» – це не просто план, який 
ми для когось створили. Це загальноцерковний рух, 
це життя, яким ми живемо. Тому Патріарший Cобор – 
це добрий момент обміну досвідом та дарами. Також 
це момент іспиту сумління, щоб ми собі самі дали 
відповідь на запитання: наскільки ми є живою 
спільнотою як Церква? 
 
Про це розповів Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 
у своєму інтерв’ю для фільму «Обличчя живої Церкви», над 
яким працює творча група «Живого.ТБ». Прем’єрний показ 
фільму заплановано на 25 серпня, на час роботи VI сесії 
Патріаршого Собору УГКЦ.Глава Церкви підкреслив, що в 
УГКЦ є різні парафії: ті, які народжуються, ті, які дозрівають, 
і ті, які перезрівають і навіть – які завмирають. «Тому нам 
так важливо обмінятися тими дарами, що їх ми сьогодні 
маємо, а відтак перейняти певний досвід, яким живе наша 
спільнота, скажімо, в іншій країні чи, можливо, і на іншому 
континенті. Нам так важливо зрозуміти, де ми знаходимося в 
тій стратегії», – зазначив Блаженніший Святослав. 
Окреслюючи основні напрямки розвитку Церкви в цьому 
стратегічному плані, Предстоятель УГКЦ додав: «Ми відкриті 
на те, що Господь поставить свої корективи (в ньому. - 
Ред.)». Бо Церква – Тіло Христове, а не людська установа, 
яка має план свого стратегічного розвитку.  (стор. 2) 
 

 

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

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Кор. 9,  2 - 12.  
 Єв. Мт. 18, 23 - 35. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вівторок 18 серпня – Навечір’я Свята 
Преображення Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса 
Христа – Вечірня з Литією – о год. 6:00 вечора. 
Середа 19 серпня – Свято Преображення Господа 
Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа 
 – Святі Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 
вечора. Після кожної Святої Літургії 
благословення овочів. 
 

 Конґрес Українців Канади, вiдділ Торонто 
організoвує відзначення Дня Незалежності 
України в суботу 22 серпня у Centennial Park. 
Цілий день: українська кухня, ярмарок, дитячий куток, 
шахи. Безплатне паркування. 

 
 УСЦАК Канада організовує волейбольний 

турнір з нагоди річниці Незалежності України, що  
відбудеться 22 серпня, 2015 в Сеntennial Park в 
Торонто. Категорії учасників - Дорослі Майстри, 
Дорослі Розважальні, Юнаки і Діти віком 12 років і 
молодші. Додаткова інформація в летючці у 
притворі. Запрошується всіх до участі в змаганнях. 
Підтримайте святкування  Дня Незалежності України.  

 Комітет Українок Канади - відділ Торонто 
запрошує українську громаду на Свято Лесі Українки 
– відзначення 40-ліття спорудження пам’ятника 
поетеси, яке відбудеться в четвер 17-го вересня 2015 
року о годині 6:00 вечора біля пам’ятника в Гай Парку. 
Свято розпічнеться соборним молебнем, а відтак 
відбудеться мистецька програма. 

 В Церкві св. Димитрія щосереди будуть 
відбуватися зустрічі з д-р Адріаном Буковинськи,м 
провідним експертом  з питань сімейних відносин та 
виховання дітей. Також в серпні заплановано 
проведення двох одноденних семінарів для подружніх пар 
та батьків. 20-и літній досвід праці цього фахівця 
дозволить кожному учаснику значно поглибити якість 
своіх стосунків в парі, в подружжі та зі своіми дітьми.  Бі 
Інформаціі про подружжя Адріана і Маріі Буковинських 
можна довідатися на іхньому сайті bukovynski.com. 
 Слідами Ісуса Христа -проща до Святої Землі 

від 25 жовтня до 2 листопада. Під час прощі 
паломники відвідають міста, де проповідував та 
творив чуда Господь Ісус Христос: Назарет, Галилею, 
Вифлеєм, Єрусалим, Капернаум, Єрихон, Фафор … . 

Щодня відправлятиметься Свята Літургія для прочан у 
храмах, що прославляють знаменні події та постаті 
святих, основоположників сучасного християнства. 
Вартість поїздки: $2300.  За дальшими інформаціями 
просимо звертатися до отця Романа Триноги на чис. 
тел.416-268-2330. 

 Campaign Life Coalition Youth запрошує на 
благодійний літній концерт в п’ятницю 21 серпня 
о год. 7:30 веч. в церкві St. Vincent De Paul,  
263 Roncesvalles Ave. Весь прихід призначений на 
потреби  оборони  життя. 
 
                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Ярослав Великопольський                          100.00 
Марія Макіщук                                            100.00 
Константин і Інґеборґ Луцуняк                    250.00 
Петро Вовк                                                 200.00 
                             
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
     
   21 VIII   6:00 веч.       бл. п. Романа Бенеша (8р.)    
   22 VIII   9:00 ранку    бл.п. Марію Микитин (10р.) 
   22 VIII  10:00 ранку   бл. п. Івана Бескідного 
    1  ІХ      6:00 веч.     бл. п. Андрія Костіва (2р.) 
    4  ІХ      3:00 поп.     Івана(8р.) і Анастазію (2р.) 
                                                               Бих 
    5 ІХ    9:00 ранку   бл. п. Марію Чобіт 
                          (Закінчення) 

«Останнє слово в житті Церкви завжди є за 
Христом, який є її Головою. Він є Нареченим всієї 
церковної спільноти, яка є Його невістою», – 
пояснив він.Як зазначив Глава УГКЦ, історія 
вносить свої корективи і в церковне життя також: 
«Ще п’ять років тому ми не уявляли, що в Україні 
почнеться війна. Ми не думали, що наша держава 
почне переживати Революцію гідності. І вже точно 
ми не знали, що місцем зустрічі з живим Христом 
буде не тільки парафіяльна спільнота, а й 
київський Майдан і передова на фронті».Тому, на 
його думку, саме цей Патріарший Собор стане 
«моментом слухання Божого Слова, коли Христова 
невіста розмовляє зі своїм Женихом, слухає Його, 
зустрічає Його і відповідає на Його 
поклик».Нагадуємо, що 25 - 27 серпня в Івано-
Франківську проходитиме VI сесія Патріаршого 
Собору Української Греко-Католицької Церкви 
«Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом». 
                                      Деп. УГКЦ 

Повідомляємо, що з днем 13-го червня ми 
перейшли на літній (вакаційний) час, 
який триває до  6 вересня, 2015 року 
включно. Божественні Літургії  в неділі  
служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку. 
Вечірні в суботу не будуть служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літний сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 
 

 Подаємо до відома, що реєстрація в Свято-
Миколаївській Рідній Школі та навчання  на 
2015-2016  шкільний рік відбудеться  12 
вересня.  Адреса  -- 35 West Deane Park 
Drive Toronto (Josyf Cardinal Slipyj School).  

 

http://bukovynski.com/


Папа Франциск: «Свято – цінний Божий 

дар для сім’ї: не псуймо його!» 
 
Папа Франциск у своїй катехизі підкреслив, 
що «свято не означає лінощі», але є 
«сповненим любові та вдячності поглядом на 
добре виконану роботу». «Це час на те, щоб 
поглянути на дітей чи внуків, які виростають, 
і подумати: як гарно! Це час для того, аби 
подивитися на свій дім, на тих, кого гостимо, 
на громаду, що нас оточує, і подумати: яка ж 
краса! Бог так вчинив, коли створив світ, – 
сказав Наступник святого Петра. – І не 
перестає цього чинити, тому що Він постійно 
творить». 
Як повідомляє сайт Радіо Ватикану, у середу Папа 
Франциск під час загальної аудієнції в рамках 
катехиз на тему сім’ї розпочав бесіди про «три 
виміри, якими позначене родинне життя». Ними є 
«свято, праця і молитва», і саме святу в родині 
було присвячене його чергове повчання.Святіший 
Отець насамперед звернув увагу на те, що свято є 
«винаходом Бога». «Пригадаймо собі завершення 
розповіді про сотворення у Книзі Буття: “Бог 
закінчив сьомого дня своє діло, що його творив 
був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що 
творив був. І благословив Бог сьомий день і 
освятив його; того бо дня спочив Бог від усього 
свого діла, що творячи зробив був” (Бт 2, 2-3). 
Сам Бог навчає нас про важливість того, щоб 
присвячувати час на споглядання і використання 
того, що під час праці було добре зроблено. 
Говорю про роботу, очевидно, не лише в значенні 
ремесла чи професії, але в ширшому значенні, 
маючи на увазі будь-яку дію, якою ми, люди, 
можемо співпрацювати з Божим творчим ділом». 
Папа пригадав, що існує заповідь, «яка стосується 
всіх, без винятку». Водночас знаємо, що існують 
мільйони людей, а навіть і дітей, «які є 
невільниками праці». І в той час, як «час 
відпочинку, насамперед – недільного, 
призначений для нас, аби мати змогу втішатися 
тим, що не виробляється і не споживається, не 
купується і не продається», ми бачимо, що 
«ідеологія прибутку і споживання намагається 
проковтнути також і свято», применшуючи його до  
 

 

 
«бізнесу», до способу «заробляти і витрачати 
гроші».«Чи ж для цього ми працюємо? – запитує 
Святіший Отець. – Ненаситність споживання, яка 
приносить марнотратство, є жахливим вірусом, 
який, серед іншого, робить нас ще більше 
втомленими, ніж перед цим, загрожує праці та 
марнує життя».Далі Папа вказав на священний 
вимір свята, адже в ньому існує особлива 
присутність Бога. Недільна Євхаристія «вносить у 
свято повноту благодаті Ісуса Христа», завдяки 
чому будь-яка дійсність - «праця, родина, щоденні 
радощі і труднощі, а також страждання», 
віднаходить повноту свого сенсу.«Родина наділена 
надзвичайною здатністю зрозуміти, спрямовувати і 
підтримувати автентичну цінність святкового 
періоду, – підсумував Папа. – Якими ж гарними є 
свята в сім’ї, справді прекрасними, особливо – 
неділя. І, без сумніву, невипадково святами, які 
найкраще вдаються, є свята, в яких є місце для 
всієї родини. Саме ж сімейне життя, якщо на нього 
поглянути очима віри, виглядає кращим від 
труднощів, яких вимагає. Воно виявляється 
шедевром простоти, прекрасним саме через те, що 
не є штучним, викінченим, але здатним включати 
в себе всі аспекти справжнього життя. Воно 
виглядає нам “дуже добрим”, як сказав Господь 
Бог, сотворивши чоловіка та жінку. Отож, свято – 
це цінний Божий дар, цінний подарунок, який Бог 
дав для людської сім’ї. Не зіпсуймо його!» – 
закликав Святіший Отець. 
 
Департамент інформації УГКЦ 
за матеріалами Радіо Ватикану 
 
 
 

                                                                    
                                                                          

                                        

                  
       

                       
                            

                                                                    
                                                                          

                                        

                  
       

                       
                            

                                                                    
                                                                          

                                        

                  
       

                       
                            

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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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
   

                     Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           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 

 

 


