
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: «Сьогодні в нашій державі ми 
всі відчуваємо, що потребуємо перемін і 

преображення» 
   
Подія преображення є не лише задоволенням якоїсь 
людської цікавості: яка ж ця слава Божа? Ця подія несе в 
собі щось набагато глибше, щось таке, що торкає за живе і 
сьогодні кожну віруючу людину. Про це сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав під час проповіді до вірних у Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового в одне з найбільших християнських 
свят у році – Преображення Господнього. 
 
За словами проповідника, ми сьогодні святкуємо пам'ять 
однієї події, яка відкриває нам надзвичайно глибокі істини 
про Бога, про людину й про наші з Ним взаємини… 
«У Святому Євангелії оповідається, що в певний момент своєї 
учительської проповіді Ісус Христос зійшов на гору Тавор і 
взяв із собою своїх, можливо, найближчих учнів – Петра, 
Якова та Івана. І на тій горі Він преобразився перед ними. 
Через своє тіло відкрив їм славу свого божества. У 
преображенні апостоли побачили славу Бога у волоченому 
Божому Сині…» – розповів Предстоятель. 
Преобразившись, продовжив Блаженніший Святослав, на 
Таворській горі Ісус Христос показав через людське 
обмеження, людське тіло безмежну велич і славу. Сьогодні 
Господь не лише сам преобразився на горі Тавор, а й 
переобразив, змінив своїх учнів, відкрив їхні очі, дав їм 
можливість бачити невидиме і сповнитися силою (стор. 2)  
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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. Юрик  
11:30 -  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 

 

 Ап. Кор. 15, 1 – 11..  
 Єв. Мт. 19, 16 - 26. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Четвер 27 серпня – Навечір’я Свята Успення 
Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці – Вечірня з 
Литією – о год. 6:00 вечора. 
Середа 28 серпня – Свято Успення Пресвятої 
Владичиці Нашої Богородиці. 
 – Святі Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 
вечора. Після кожної Святої Літургії 
благословення зілля  і квітів. 
 

 У нашому Святому Миколаївському храмі 
відсужилася заупокійна Свята Літургія в пам’ять 
Мирослава Шумського. 

 
 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. 

 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. Ввесь прихід призначений на 
потреби  оборони  життя. 

 В церкві св. Димитрія щосереди будуть 
відбуватися зустрічі з д-р Адріаном 
Буковинським, провідним експертом з 
питань сімейних відносин та виховання 
дітей. Також в серпні заплановано проведення 
двох одноденних семінарів для подружніх пар 

та батьків. 20-и літний досвід праці цього 
фахівця дозволить кожному учаснику значно 
поглибити якість своїх стосунків в парі, в 
подружжі та зі своїми дітьми. Інформації про 
подружжя Адріана і Марії Буковинських можна 
довідатися на їхньому сайті bukovynski.com.  
 
             М Н О Г А Я   Л І Т А  
Нововінчаним Уляні Гуцул і Димитрієві 
Липченкові бажаємо мирного подружнього 
життя на Многії і Благії Літа! 
                      
                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Ірина Пальчук                                            500.00 
  (з нагоди Року Митрополита Андрея Шептицького) 
Катруся Воловець                                       200.00 
              (в пам’ять родичів Агафії і Семена) 
    
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
     
    1  ІХ      7:00 веч.     бл. п. Андрія Костіва (2р.) 
    4  ІХ      5:00 поп.     бл п..Івана(8р.) і Анастазію 
                                         (2р.) Бих 
    12 ІХ     9:00 ранку   бл. п. Марію Чобіт 
             
    В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоївся у Бозі бл. п.  Петро Скиба   (91р.). 
Душу Покійного  поручаємо молитвам  наших
 вірних.    

(Продовження) 

 не людини, а славою самого Бога. 
«Ми святкуємо Преображення в особливих 
обставинах, – вважає Глава Церкви, – мене і вас 
сьогодні Господь запросив вийти на Таворську 
гору, бо цією горою в сучасному житті нашої 
Церкви є храм Господній. Тут ми можемо побачити 
славу Божу. Тут ми можемо почути слово Отця, 
який нам об’являє свого єдинородного Сина силою 
і діяння Святого Духа. Тут ми можемо побачити 
силу Божу, яка проявляється через людину, навіть 
через її обмеження та її слабкості. Таким 
запрошенням нас до преображення є цей чудовий 
християнський звичай посвячувати в храмі перші 
плоди. Те запрошення означає змінити своє 
ставлення до природи, яка нас оточує, побачити, 
що земля плодоносить не через якусь сліпу 
необхідність, а завдяки Божій опіці над кожним із 
нас». «Сьогодні в нашій державі, гадаю, ми всі 
відчуваємо, що потребуємо перемін і 
преображення.  (стор. 3) 

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).  

 



 



 
Ми потребуємо сьогодні Божої сили, щоб 
захистити нашу рідну землю. Сьогодні ми 
відчуваємо, що не лише можемо, а й повинні 
преобразити життя нашої держави, нашого 
суспільства, але ми можемо це зробити не через 
наші гріхи й немочі, а завдяки Божій силі, яка 
повинна діяти в житті нашої держави і нашого 
суспільства. Як важливо, коли ми стривожені, 
почути голос Бога про Його улюбленого Сина, в 
якому кожного з нас Господь називає своїм 
улюбленим сином і донькою», – просить 
замислитися Блаженніший Святослав. 
«Нехай це свято додасть нам сили преображатися 
і Божою благодаттю змінювати все те, що нас 
оточує. Щоб і в нашому житті, і в наших 
стражданнях та немочах, а головне – у наших 
перемогах виявилася повнота слави Божої», – 
побажав Блаженніший Святослав. 
Співслужив з Главою УГКЦ владика Богдан 
(Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ. 
Наприкінці Літургії Блаженніший Святослав та 
владика Богдан освятили фруктові плоди, які 
люди принесли із собою. 
Перед Собором стояв великий кошик, в який люди 
могли скласти освячені плоди для наших 
військових. 

Департамент інформації УГКЦ 

 

  

Глава УГКЦ нагадав про обов’язок 

молитви і посту за Україну 
 
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, укотре 
закликав вірних Української Греко-
Католицької Церкви та всіх людей доброї 
волі до молитви і посту за Україну. Він 
нагадав про обов’язок молитися щодня о 
21:00 за Україну і один визначений день 
тижня постити в цьому наміренні. 
 

«Я помітив, що наші люди забувають про молитву 
за Україну о двадцять першій годині щовечора. У 
деяких єпархіях забули навіть, який день тижня 
визначений як день строгого посту за  
 
 
 

Батьківщину», - наголосив Глава УГКЦ. 
Нагадаємо, що в Заклику владики Синоду 
Єпископів Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ дають чіткі вказівки 
стосовно продовження «цього духовного 
подвигу». 
Ієрархи доручають продовжувати в парафіях, 
монастирях і семінаріях безперервну цілодобову 
молитву. Усіх вірних та людей доброї волі просять 
щодня о 21.00 єднатися в спільній молитві за 
Україну (в понеділок – за успішне служіння 
Президента, Уряду та Верховної Ради України; 
вівторок – за ворогів: за навернення тих, хто 
переслідує і атакує нас; середу – за українське 
військо; четвер –  за правоохоронні органи і 
міліцію; п’ятницю – за поранених, полонених, 
біженців та їхні родини; суботу – поминання 
усопших, зокрема загиблих воїнів і всіх невинно 
убієнних; неділю – за єдність і соборність 
України). 
Крім цього, в УГКЦ оголошено безперервний 
строгий піст за таким порядком: понеділок – 
Київська архиєпархія, Донецький, Харківський, 
Одеський і Кримський екзархати; вівторок – 
Львівська архиєпархія, Стрийська єпархія; середа 
– Івано-Франківська архиєпархія, Коломийсько-
Чернівецька єпархія; четвер – Тернопільська 
архиєпархія, Бучацька єпархія, Самбірсько-
Дрогобицька єпархія; п’ятниця – Сокальсько-
Жовківська єпархія, Луцький екзархат. А 
наприкінці кожної Літургії владики закликають 
співати молитву «Боже великий, єдиний». 

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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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 

 

 


