
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 на початку Синоду: «Усі 
керівники і лідери держави повинні 

зрозуміти, що український народ не є чиєюсь 
власністю» 

Архиєрейською Літургією в архикатедральному соборі 
Святого Воскресіння Івано-Франківська урочисто розпочався 
Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви. 
 
Для канонічного початку роботи Синоду владика Богдан 
(Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, оприлюднив 
Декрет про скликання Синоду Єпископів УГКЦ. Головною 
темою Синоду буде «Парафіяльне душпастирство і новітні 
виклики».На Синод прибули всі учасники з різних куточків 
світу, де живуть вірні Церкви. Також приїхали гості Синоду, 
які взяли участь у Літургії, зокрема архиєпископ Томас 
Едвард Галліксон, Апостольський нунцій в Україні, та 
представники Католицьких Єпископських Конференцій 
Італії, Франції та Австралії.Сьогодні в Євангелії ми чуємо 
притчу Ісуса Христа про управителів у винограднику, які 
вбили сина, єдиного спадкоємця господаря, щоб 
привласнити виноградник... На основі цієї притчі у своєму 
слові до вірних Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 
роздумав про покликання кожного з нас у Божому 
винограднику. «Ця притча, – відзначив проповідник, – про 
Божий виноградник, про його управителів, про його 
справжнього господаря і власника є надзвичайно (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 – o. O. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай  
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
  6:00 – 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. 1, 21 – 2, 4.  
 Єв. Мт. 22, 1 - 14. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Молитовна Група зустрічається щосереди  
о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде  
в середу 9 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! 

 Ширші сходини ЛУКЖК. Повідомляємо 
членкинь, що сходини відбудуться в неділю  
13 вересня о год. 11:00 ранку у парохіяльному 
будинку. Просимо Вашої участи! 

 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.  

 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.  
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.  

 Українська Капела Бандуристів (Детройт) 

запрошує на концерт з участю Руслани в суботу 

24 жовтня о год. 6:00 вечора в приміщенні Massey 

Hall. Квитки: masseyhall.com, ticketmaster.ca, 

Ukrainian Credit Union.  

          
                       ЖЕРТВОДАВЦІ  

Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      

Нехай Предобрий Господь   благословить і 

винагородить!   

Галина і Нестор Микитин                            101.00 

Мирон Цибульський і Марія Гоголь             100.00                                              

Роман  Федина                                          100.00 

Анонімно                                                   100.00 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
    10   IX    8:00 ранку   бл. п. Анну Зінь (18р.) 

    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.) 

    28  ІХ      6:00 веч.       бл. п. Нестора   

                                                  Левицького 

           ( П р о д о в ж е н н я )  
 важливим Божим Словом до нас сьогодні. Бо 
кожен християнин, кожен, хто став членом 
новозавітного Божого народу, членом Христової 
Церкви, став управителем у Божому 
винограднику…» 

Цим Божим виноградником, вважає Блаженніший 
Святослав, є передусім наше життя, особисті дари 
і таланти, які Господь Бог кожному з нас дав: 
комусь дар мудрості, знання, пророцтва, доброго 
співу чи інших обдарувань... «Але як нам важливо 
зрозуміти, – просить задуматися Предстоятель, – 
що ми не є господарями цього винограднику, а 
лише його управителями, які повинні плекати, 
розвивати ці Божі дари і плоди та свого часу 
віддати Господеві».  (стор. 3) 

Повідомляємо, що з днeм  8 вересня, 2015 
ми закінчили вакаційний час. Божественні 
Літургії  в неділі  служать   о год. 8:00, 9:30  
11:30 ранку і 6:00 вечора. Вечірні в суботу 
будуть служити о год. 6:00 вечора. 
 
 

 

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).  

 



Таким Божим виноградником для того, хто 
покликаний до сімейного життя, є родина. «Як 
важливо, щоб, наприклад, тато і мама знали й 
розуміли, що їхні діти не є їхньою власністю, що 
життя їхніх дітей є Божим даром для Церкви і 
народу. Ті діти, які Господь Бог дарує батькам, 
належать насамперед Йому. А батьки, як добрі 
управителі, повинні плекати, опікуватися тими 
дітьми, виховувати їх, щоб вони зростали в Божій 
мудрості і святості», – пояснив Блаженніший 
Святослав. 
Тоді проповідник говорив про інші види 
«виноградників»: наш народ, нашу Батьківщину… 
«Усі ті, кому Бог дає відповідальність за лідерство, 
– твердо переконаний Глава УГКЦ, – повинні 
зрозуміти, що український народ не є чиєюсь 
власністю. Ми не є з вами рабами жодного земного 
володаря і ніколи ними не будемо. Ми є народ 
Божий, вівці Його пасовиська. Нашим царем і 
господарем, власником нашої історії є наш Господь 
Бог, а всі ті, кого Він нам покликає як керівників, 
лідерів не є господарями, а управителями, 
служителями, які повинні піклуватися цим 
народом, будувати його державу як необхідні 
умови його розквіту. Але плоди свого часу 
належать Богові». 
Духовний лідер греко-католиків просить не 
забувати, що кожного разу, коли ми хочемо 
привласнити собі Божий виноградник, коли 
чинимо рейдерську атаку і захоплення Божої 
власності, ми завжди постаємо перед вибором і 
спокусою вбити й укотре розіп’яти Божого Сина. 
Бо раніше чи пізніше ми його зустрінемо живим у 
нашому житті. Господь Бог запитає нас про плоди, 
про управління всіма тими дарами, які Він вклав у 
наші руки. 
У зв’язку з цим Блаженніший відзначив думку, яка 
прозвучала на Патріаршому Соборі, що закінчився 
цими днями. «Коли людина свідома, – розповів 
він, – що її життя і ті дари, які вона має, є перш за 
все Божою власністю, вона завжди буде відчувати 
обов'язок віддати Богові хоча б десятину. Така 
була думка, що коли ми працюємо 40 годин на 
тиждень, то хоча б чотири години нашого часу  
 
 
 

слід віддати Богові й ближньому. Тут не йдеться 
про нашу пожертву, яку кинемо у скарбоню, ні. 
Ідеться про наш час, наші вміння, якими ми 
можемо послужити нашому ближньому і 
долучитися до розбудови Божого винограднику – 
Церкви Христової, Його Царства на цій землі». 
Спитаймо себе, закликає Блаженніший Святослав, 
яким управителем я є як член Христової Церкви? 
Про які плоди запитає мене Христос і що я Йому 
можу показати чи віддати. 
Продовжуючи роздуми про Божий виноградник, 
архиєрей звернувся до членів Синоду. «Як 
важливо нам, єпископам, які є наслідниками 
Христових апостолів, зрозуміти і збагнути, 
особливо на початку Синоду, що ми не є 
господарями Христового Євангелія, ми не є 
господарями Його правди. Ми є її слугами. Жоден 
єпископ не є власником своєї єпархії чи свого 
екзархату. Але є лише управителем, який 
управляє від імені справжнього господаря, яким є 
наш Господь. Як важливо нам усім збагнути, 
зокрема духовенству, що нашим завданням 
плекання плодів у Божому винограднику є 
плекати святість людської душі та свого часу 
віддати плоди святості нашої Церкви і нашого 
народу Богові», – закликав застановитися Глава 
Церкви духовних провідників. 
Блаженніший Святослав попросив людей 
молитися, аби «ми були добрими управителями, 
щоб впізнали Божого Сина, який приходить 
сьогодні до нас. Впізнали в Його обличчі Божого 
господаря всього того, що маємо». Також 
закликав усіх і кожного помолитися за успішне 
діяння Синоду. 
Синод Єпископів УГКЦ триватиме в Івано-
Франківську від 30 серпня до 6 вересня 2015 
року. 
  
                                            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 

                  
       

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS90b3B0aGVtZXMvcGF0cmlhcnNoeWpfc29ib3Iv
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS90b3B0aGVtZXMvcGF0cmlhcnNoeWpfc29ib3Iv
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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 

 

 


