
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 

Сьогодні Господь скликав нас із усієї Вселенної, 
щоб бути з Ним і слухати Його», - Глава УГКЦ на 

відкритті Патріаршого Собору 
 
В Івано-Франківську урочистою Архиєрейською 
Літургією, яку очолив Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав, відкрили VI сесію 
Патріаршого Собору УГКЦ. 
 
Під час Літургії владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду 
Єпископів УГКЦ, зачитав Декрет про відкриття VI сесії 
Патріаршого Собору в Івано-Франківську. 
На Патріарший Собор прибули делегати з 57 країн світу. 
У своїй проповіді до вірних Глава Церкви, пояснюючи 
значення Патріаршого Собору, сказав, що годі знайти 
глибше пояснення, яке дає нам Святе Письмо, що означає 
бути Патріаршим Собором. «Сьогодні Господь скликав з усієї 
Вселенної всіх вас на цей Собор. Він покликав того, кого сам 
хотів. Він є ініціатором, першим рушієм, поштовхом цього 
діяння. Ми сюди прибули, передусім щоб бути з Ним, 
слухати Його, сповнятися Його Духом, бо без Святого Духа 
немає Собору. Це соборування відбувається силою і діянням 
Святого Духа. Тут, на Соборі, кожному з нас, кожному 
делегатові Господь Бог буде відкривати наше посланництво, 
до якого хоче нас послати по закінченні цього Собору», – 
зазначив Блаженніший Святослав. 
«Темою нашого соборного мислення, – нагадав 
Предстоятель, – буде зустріч, жива зустріч (стор. 3) 
                                                                             (стор  

         
          

   

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 – o. 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. 16, 13 – 24.  
 Єв. Мт. 21, 33 - 42. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 У нашому Святому Миколаївському храмі в 
четвер 6 серпня  відсужилася заупокійна Свята 
Літургія за Родину Піцюрів. 
 
 Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора. Перша зустріч після 
вакаційної перерви буде в середу 2 вересня. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній 
Клюб Сеньорів) під проводом о. О. Юрика 
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. 
Перша  зустріч після вакаційної перерви буде у 
вівторок 8 вересня. Заохочуємо приєднатися 
до групи і приємно провести час! 

 Членкині ЛУКЖК приготовлятимуть 
недільну каву від неділі, 13 вересня. 
Просимо усіх підтримати діяльність ЛУКЖК і 
зійти до церковної залі на теплу каву, смачне 
печиво, канапки і на дружню розмову.  

 Підготовчі курси до подружжя 
проводитимуться у нашому Свято-
Миколаївському храмі  3 і 17 вересня та 1 і 15 
жовтня. Просимо зацікавлених зголошуватися до 
парохіяльної канцелярії на чис. тел.  
416-504-4774. 

 Увага! – Музична Школа Сестер 
Служебниць Діви Марії, 5 Аustin Terrace, 
Toronto. Лекції початкові до 10-го класу: 
фортепіано, спів і теорія. Просимо зацікавлених 
звертатися на чис. тел. 416-924-7422 або на 
адресу елек. почти ssmi.org@rogers.com.  

 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. 

 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  
Новоохрещеному Ейденові Чі-Вей Гарклі Сус 
його рідним батькам і хресним батькам 
бажаємо  Многії і Благії Літа! 
                      
                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Ярослав Великопольський                            100.00 
Марія Макіщук                                              100.00 
Роман  Федина                                              100.00 
Роман  Харак                                             200.00 
Іванна Кушпета                                         100.00 
Анонімно                                                      300.00 
  
 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 
    5 ІХ  8:00 ранку бл.п. Григорія і Марію 
                                                          Реплянських 
    12  ІХ  9:00 ранку бл. п. Марію Чобіт 
    12  ІХ     10:00 ранку   бл. п. Ориста Свищ (40д.) 
    16  IX      8:00 ранку    бл. п. Миколу і Олександру 
                                                                     Зіняк 
    17  ІХ      6:00 веч.        бл.п. Дарію Дербіш (1р.) 
         
   В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоїлася у Бозі бл. п.  Анастазія Мазур   
(91р.). Душу Покійної  поручаємо молитвам  наших
 вірних.    

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).  

 



із нашим Господом. Це те, про що ми читаємо в 
сьогоднішньому Божому Слові. Це те, що ми 
хочемо переживати під час цього Патріаршого 
Собору». 
На його переконання, як покликання 12 апостолів 
стало початком нового Ізраїлю, нового Божого 
народу, так само сьогодні і Церква в кожній країні, 
у кожному народі є фундаментом, основою того 
суспільства і джерелом його оновлення. «Як нам 
сьогодні, зокрема в Україні, потрібно відчути, що 
Бог є з нами, що ті месіанські знаки, які вкладає в 
руки Господь Бог своїм апостолам, даючи їм силу 
панувати над злом, сьогодні наш Спаситель хоче 
передати нам, коли знову покликає нас до себе на 
свою гору…» – каже Глава Церкви. 
Цей Патріарший Собор, вважає Блаженніший 
Святослав, є справжнім місіанським знаком для 
українського народу і української Церкви, знаком 
надії, знаком, що Господь є з нами, що саме в наші 
руки Бог дає силу, аби вигнати всяке зло з нашого 
особистого життя, а зокрема з багатостраждальної 
политої українською кров’ю нашої рідної 
Батьківщини. 
«Хочу побажати всім нам пережити особисту 
зустріч з живим Богом, зокрема цими днями. Хочу 
побажати, аби кожен з нас відчув себе посланцем 
Божим, носієм і тим, хто ширить Його Царство 
Боже на землі. І нехай це соборове діяння 
урухомить усю нашу Церкву, тому що стратегія 
«Жива парафія – як місце зустрічі з живим 
Христом» є не якимсь людським планом, а 
загальноцерковним рухом оновлення і 
преображення церковного життя. І нехай його 
хвиля заторкне кожного сина і кожну доньку 
нашої Церкви в Україні і у світі», – побажав Глава 
греко-католиків. 
VI сесія Патріаршого Собору триватиме 25-27 
серпня в Івано-Франківську. 

Департамент інформації УГКЦ 

  
 

 

 

 

 

 

 

Архиєпископ УАПЦ: «Нові виклики місії 

XXI століття є тим, що об’єднує 

православних і греко-католиків» 
 
Участь у Патріаршому Соборі представників 
від УАПЦ - це ініціатива Блаженнішого 
Святослава, Глави УГКЦ, на яку ми радо 
відгукнулися. Тема, яку розробляє цей 
Собор, - «Жива парафія – місце зустрічі із 
живим Христом», важлива для всіх Церков 
України, як традиційних, так і нетрадиційних. 
 

Адже духовне життя людини формується 
парафіяльною громадою, до якої вона належить. 
Пригальмоване життя парафії, яке люди винесли з 
минулих часів, становить істотну перешкоду до 
динамізації присутності Церкви в реальності 
України. 
Про це сказав владика Ігор (Ісіченко), 
Архиєпископ Харківський і Полтавський УАПЦ, у 
коментарі для Живого ТБ. 
За його словами, Церква, особливо Православна 
Церква, вийшла із Радянського Союзу, тому 
обтяжена низкою обмежень. «Заборонялося 
проповідувати, навчати дітей, займатися 
доброчинністю, і всього цього нам доводиться 
вчитися зараз», - пояснив владика Ігор (Ісіченко). 
   На його переконання,  для українців усього світу 
відхід старшого покоління, яке несло в собі 
переважно галицьку традицію кінця XIX- початку 
XX століття, становить важкий етап, який 
необхідно перейти, маючи нову культуру 
проповіді. «Саме тому нові виклики місії XXI 
століття є тим, що об’єднує православних і греко-
католиків», - завершив архиєрей. 

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 

 

 


