
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 

Владика Діонізій під час Асамблеї монашества: 
«Нам потрібно відкривати багатство Літургії, щоб 

РКЦ та УГКЦ могли разом перебувати в 
сопричасті» 

 
Обидві Церкви, РКЦ та УГКЦ, повинні бути відкриті на 
відносини. При цьому не втрачаючи своєї ідентичності. 
Про це сказав владика Діонізій, Апостольський візитатор для 
українців-католиків в Італії та Іспанії, під час своєї доповіді в 
рамках останнього третього дня роботи першої спільної 
Асамблеї монашества РКЦ та УГКЦ у Львові 17 вересня. 
Єпископ додав, що нещодавній Синод Єпископів УГКЦ, 
власне, розглядав питання ідентичності Церкви. Однак 
наразі владики ще не знайшли повноцінної та одноголосної 
відповіді на це. «Переконаний, що ідентичність УГКЦ та й 
РКЦ  полягає у літургійній спадщині. Колись я жив у римо-
католицькому світі і був захоплений його літургікою. Після 
Бразилії я приїхав до  України і почав відкривати велике 
багатство греко-католицької Літургії. Різниця між ними така: 
римо-католики перебувають у  мовчанці після читання Слова 
Божого, розважаючи над ним. У нас такого немає, проте ми 
співом входимо в інший вимір буття. Цей спів входить у 
нашу свідомість, у вимір Божий», - пояснив владика Діонізій. 
Єпископ підкреслив, що «Літургія дає відчуття того, що Небо 
сходить на землю і ми знаходимося у сопричасті із Ним». 
«Ми входимо у священний простір, де відчуваємо Божу 
красу, наповнюючись Божою благодаттю. Нам потрібно це 
ще більше відкривати. – (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. О. Лящук 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
6:00 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  
Середа -6:00в. – Молитовний День 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Гал. 6, 11 - 18.  
 Єв. Ів. 3, 13 - 17. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
Неділя 20 вересня – Навечір’я Різдва Пресвятої 
Богородиці. – Вечірня з Литією – після Святої 
Літургії о год. 6:00 вечора. 
Понеділок 21 вересня – Свято Різдва Пресвятої 
Богородиці. – Святі Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку 
і  6:00 вечора 
 

 Молитовна Група зустрічається щосереди  
о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде  
в середу 23 вересня. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній 
Клюб Сеньорів) під проводом о. О. Юрика 
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. 
Наступна  зустріч після вакаційної перерви буде 
у вівторок  29 вересня. Буде перегляд відео  
“Обличчя Церкви”. Заохочуємо приєднатися 
до групи і приємно провести час! 

 Членкині ЛУКЖК приготовляють 
недільну каву що неділі. Просимо усіх 
підтримати діяльність ЛУКЖК і зійти до 
церковної залі на теплу каву, смачне печиво, 
канапки і  дружню розмову.  

 В неділю 27 вересня о год. 9:30 ранку 
учні школи Патріярха Йосифа Сліпого візьмуть 
участь у Святій Літургії. Опісля родичі 
приготовлять перекуску у церковній залі за 
фінансовою підтримкою ЛУКЖК.  

 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.  

 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. 

 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, Ukrainia Credit 
Union.  
 
 Дитяча Студія "Резонанс" запрошує дітей віком 

від 3 до 14 років на новий навчальний рік.  У 
програмі: спів, акторство і хореографія.  Студія 
«Резонанс» бере активну участь у фестивалях та 
концертах, проводить вертепи і фестивалі колядок 
 та гаївок.   Також проводить музичну програму під 
час ланч перерви у всіх українських цілоденних 
школах. За інформацією просимо звертатися  
647-239-7830  www.studiorezonans.ca. 

          
                  М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеним Еммі Катерині Февронії 
Бомчик і Еві Боровській, , їхнім хресним і 
рідним батькам бажаємо Многії і Благії Літа! 

  Нововінчаним Андріяні Гоголь і Йосифові    
Норман бажаємо мирного подружнього життя 
на  Многії і Благії Літа! 
 

                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Христина Малкомсон                                   200.00  
              ( в пам’ять Павла Підлісного) 
Павло і Іванка Сохоцькі                        150.00 
    (з нагоди хрещення сина Петра Кирила) 
Наталія Терпляк Нейлор                       150.00 
   (з нагоди хрещення дочки Лари Христини) 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь        100.00 
Христина Желтвай                                100.00 
Роман федина                                       100.00 
Анонімно                                               100.00                        
Марія Стефурак                                   1000.00 
                     (в пам’ять Павла) 
Йосиф Ленардуззі                                 100.00 
                 ( в пам’ять Анни Яник) 
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
    26  ІХ     10:00 ранку    бл. Петра Скибу (40д.) 
    28  ІХ      6:00 веч.       бл. п. Нестора   
                                                  Левицького 
    30  ІХ      7:30 веч.       бл. п. Анастазію Мазур 
                                                              (40д.) 
     3   Х      11:00 ранку   бл. п. Пелагію і Стефана 
                                                             Варій 
      
    В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоївся у Бозі бл. п.  Йосиф Кузьмінській  
(88р.) .  Душу Покійного  поручаємо молитвам 
 наших вірних.    
                         
                         (Закінчення) 
 
Цим ми можемо поділитися з іншими. “ Нам потрібно 
відкривати багатство Літургії, щоб ці легені обидві 
церкви (РКЦ та УГКЦ) могли разом причаститися”, -
закликав Владика Діонізій. 
                                   Департамент УГКЦ 
 

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. 
 
 

 

http://www.studiorezonans.ca/


Союз між чоловіком і жінкою 

спроможний змінити світ», ‒ Папа 

Франциск 
 
Бог довірив сім’ї не тільки дбання про 
близькість заради неї самої, але 
захоплюючий проект: вчинити світ 
«домашнім». Саме родина знаходиться на 
початку, в основі глобальної культури, це 
вона нас рятує. Вона захищає нас від 
численних нападів, стількох знищень, 
багатьох колонізацій, як, наприклад, 
грошова чи ідеологічна, що сильно 
загрожують світові. Сім’я – це основа 
захисту. 
 
Про це сказав Папа Франциск під час загальної 
аудієнції в середу, 16 вересня. Цією проповіддю 
він закінчив цикл роздумів, присвячений 
подружжю та сім’ї. Як Папа сам сказав, ми є 
напередодні чудових і нелегких подій, які 
безпосередньо пов’язані з цією темою, а це 
Всесвітня зустріч сімей у Філадельфії та Синод 
Єпископів у Римі. Ці обидві події мають всесвітнє 
значення, яке відповідає вселенському вимірові 
християнства, але також і універсальній сфері цієї 
основної й незамінної людської спільноти, що нею 
є саме родина. 
 
Проповідник підкреслив, що Бог довірив 
створений світ чоловікові й жінці. Їхня відмова від 
Божого благословення неминуче привела до 
маячної фантазії всемогутності, яка все нищить. 
«Це те, що називаємо первородним гріхом, – 
вказав Святіший Отець. – Усі ми приходимо на 
світ, успадковуючи цю хворобу». 
Незважаючи на це, люди не прокляті, ані не 
покинуті самі на себе. Символічна мова Біблії 
розповідає, що перше ніж вигнати їх з Едемського 
саду, Господь зробив чоловікові й жінці одежу із 
шкури та одягнув їх. Цей ніжний жест означає, що 
навіть у болючих наслідках нашого гріха Господь 
не бажає, щоб ми залишилися нагими й 
покинутими в нашій долі грішників. 
 
«Цю божественну ніжність, це дбання про нас 
бачимо втіленими в Ісусі з Назарета, Божому  
 
 

Синові, що “народився від жінки”, – мовив Папа 
Франциск. – Христос, який народився від жінки, є  
 
Божою ніжністю для наших ран, наших помилок, 
наших гріхів. Але Господь любить нас такими, 
якими ми є, і з цим задумом прагне вести нас 
уперед, і жінка є тією сильнішою, яка розвиває 
цей задум». 
Обітниця, яку Господь дав чоловікові й жінці на 
початку історії, включає всіх людей, аж до її кінця. 
«Якщо, – за словами Святішого Отця, – маємо 
достатньо віри, сім’ї народів землі знайдуть себе у 
цьому благословенні. Кожен, хто дозволить, щоб 
його зворушила ця візія, до якого б народу, нації 
чи релігії він не належав, нехай разом із нами 
вирушає цією дорогою. Він буде нашим братом і 
нашою сестрою, без вживання прозелітизму. 
Прямуймо разом під цим благословенням, не 
забуваючи про мету Господа, який прагне вчинити 
всіх нас братами в житті світу, який прямує вперед 
і народжується саме з сім’ї, із союзу чоловіка з 
жінкою». 
 
«Нехай Господь вас благословить, родини з 
кожної закутини світу!» – закінчив Папа Франциск 
свою катехизу в середу, 16 вересня 2015 року. 
  
Департамент інформації УГКЦ 
за матеріалами uk.radiovaticana.va 
 

 

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/aHR0cDovL3VrLnJhZGlvdmF0aWNhbmEudmEv
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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 

 

 


