
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 закликав священиків 
забезпечити в кожній громаді пояснення 

Катехизму «Христос – наша Пасха» 
 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав нагадав душпастирям, що у своїй 
парафії саме вони є першими катехитами, учителями 
праведного життя. Із цього випливає їхній обов’язок 
організувати та забезпечити весь катехитичний процес, який 
охоплював би всіх парафіян. 
На цьому наголшується у Зверненні Блаженнішого 
Святослава до вірних УГКЦ на День катехита з нагоди Року 
митрополита Андрея Шептицького.Предстоятель Церкви, 
говорячи про важливість місії катехита, наводить слова 
праведного митрополита Андрея, який казав, що 
найважливіше в катехизації – виховання до молитви. За 
словами Блаженнішого Святослава, у цьому ключі 
Митрополит  говорив про катехизацію як про мистецтво: «Як 
скульптор із глини формує постать мистецького твору, так і 
священик, працею не менше мистецькою, у м’якому воску 
дитячої душі виробляє образ і подобу самого Ісуса Христа. 
Він неначе малює Христову ікону й, очевидно, чим більше в 
ту роботу вкладає старанності дбалости, мистецького 
знання... чим більше в ту роботу вкладає своєї молитви й 
жертви, тим вищим і ліпшим виходить мистецький твір його 
рук».Наука і приклад праведного митрополита Андрея про 
катехизацію як дорогу постійного впровадження в таїнство 
Церкви, що розпочинається в дитячому віці,       (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. Kaчур 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Лящук 
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. Кор. 1, 18 - 24.  
 Єв. Ів. 9, 6–11; 13-20;25-28;30-35. 
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http://ugcc.ua/documents/zvernennya_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_do_v%D1%96rnih_ugkts_na_den_katehita_z_nagodi_roku_mitropolita_andreya_sheptitskogo_74874.html
http://ugcc.ua/documents/zvernennya_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_do_v%D1%96rnih_ugkts_na_den_katehita_z_nagodi_roku_mitropolita_andreya_sheptitskogo_74874.html


                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 

 Молитовна Група зустрічається щосереди  
о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде  
в середу 30 вересня. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній Клюб 
Сеньорів) під проводом о. О. Юрика 
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. 
Наступна  зустріч буде у вівторок  29 вересня.  
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.  

 Вітаємо сьогодні у нашій парохії Пластовий 
Курінь  Лісові Мавки. Нехай Предобрий Господь 
благословить вас усіх! 

 З нагоди 50 літнього ювiлею xор “Веснівка” 
запрошує парафіян на світову прем'єру Літургії ч.4 
“Веснівка” Романа Гурка, в концертовій 
презентації в неділю, 18 жовтня, 2015 о год. 3:00 
поп. в церкві Св. o. Миколая , 4 Bellwoods Ave.  
Вступ: Безкоштовний. За деталями про хор, прошу 
заглянути на https://www.facebook.com/vesnivka 

 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.  

 Відділ ЛУКЖК при Катедрі св. свщм. 
Йосафата щиро запрошує на чайок “Золота Осінь” 
в неділю 18-го жовтня 2015, від години 9:30 - 2:30 
поп. в церковній залі, 110 Franklin Avenue. Офіційне 
відкриття о год. 1:00 поп. Цікава програма, ліцитація 
(silent auction). Дохід з чайку призначений для 
придбання протез жертвам війни 2014-2015 років в 
Україні. 

 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. 

                 ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить і   
                               і винагородить!   
Анонімно                                           7000.00 
Михайло і Марія Гоголь                        100.00 
Роман і Ірина Гоголь                            500.00 
   (з нагоди вінчання  дочки  Андріяни) 
Василь Задорожний                             100.00 
Богдан і Христина Колос                       200.00 
           (в пам’ять Юлії і Теодора) 
Ірина Павич                                         300.00 
Роман Федина                                      100.00  
 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
    28   ІХ 6:00веч. бл. п. Нестора   
                                                  Левицького 
    30     ІХ     7:30 веч.       бл. п. Анастазію Мазур 
                                                              (40д.) 
     1  Х  7:00 веч.  бл. п. Кир Ізидора 
                                                         Борецького 
     3      Х      11:00 ранку   бл. п. Пелагію і Стефана 
                                                             Варій 
     9  Х 6:00 веч. бл. п. о. Романа 
                                                 Набережного (20р.) 
 
                            (Закінчення)  
      
 

проте охоплює і молодь, і старших та не 
закінчується ніколи, є надзвичайно 
актуальними і в наш час.«Обов’язковим 
елементом катехитизації вірних наших парафій 
є вивчення Катехизму УГКЦ «Христос - наша 
Пасха» - головного джерела для розуміння віри, 
молитви і життя нашої Церкви. Як і Святе Письмо, 
він має бути настільною книгою кожного члена 
парафіяльної спільноти, оскільки є цінною 
допомогою для правильного читання Божого Слова. 
Закликаю священнослужителів докласти зусиль, 
щоб у кожній громаді було забезпечено його 
пояснення», – закликав Глава Церкви 
священнослужителів.За переконанням 
Блаженнішого Святослава, для покращення 
катехитичного служіння в парафії парох повинен 
дбати про катехитів, про їх постійну формацію, 
співпрацюючи з ними для добра вірних та всієї 
церковної спільноти. 

Департамент інформації 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. 
 
 

 

https://www.facebook.com/vesnivka
http://www.studiorezonans.ca/


 



Глава УГКЦ: «Створюється враження, що 
ні політики, ні влада більше не чують 

громадянського суспільства» 
 
Сьогодні в українському суспільстві ми маємо 
надзвичайно велику частину конструктивних 
здорових сил, які, подібно як у час Майдану, 
самоорганізовуються для захисту своєї 
Батьківщини, для допомоги потребуючим. Але 
всім нам надзвичайно потрібен формат, завдяки 
якому ми спільно могли б це робити. Про це 
сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під 
час національного форуму «Трансформація 
України». 
 
Говорячи про важливість діалогу між владою і 
суспільством, Предстоятель Церкви зауважив, що 
сьогодні ми в Україні повинні усвідомити, що 
будівництво європейської України – це спільна 
справа всього нашого народу. «Це справа не 
тільки влади, не тільки політиків, – вважає Глава 
Церкви. – Це справа всього нашого українського 
громадянського суспільства. За старим 
висловом«res publica» – це наша спільна справа. 
Хочу пригадати події, про які говорять 
Європейська площа, цей Український дім… 
Пам'ятаєте, як починався Майдан? Було два 
майдани. Один – політичний, на Європейській 
площі, а другий – громадянський, на Майдані. І в 
певний момент політичні партії згорнули свої 
знамена і повернулися до свого народу». На думку 
Блаженнішого Святослава, настає час, аби щось 
подібне відбулося і сьогодні. 
За словами Глави УГКЦ, ми сьогодні відчуваємо 
великий брак суспільного діалогу на тему 
будівництва нашої держави. «Бачимо, що саме в 
народі є таке відчуття, що і політики, і влада 
більше не чують громадянського суспільства. Тому 
суспільство починає говорити щоразу голосніше, 
часом навіть кричати. Форум є для того, аби ми 
могли, з одного боку, сконсолідувати всі здорові 
сили України, на які б могли опертися всі ті, які 
хочуть обстоювати державницькі інтереси, а з 
іншого боку – мати можливість такого суспільного 
діалогу між громадянським суспільством, між 
владою та між політиками. Такий форум є життєво  
 
 
 

необхідним, особливо коли відбувається вакуум 
цього спілкування, який може бути заповнений 
якимись деструктивними і дуже небезпечними 
моментами для будівництва європейської 
України», – вважає він. 
Блаженніший Святослав висловив побажання, щоб 
цей форум став загальнонаціональним, щоб до 
нього долучалося щораз більше здорових сил 
будівництва українського суспільства. «Дуже хотів 
би, щоб до думок громадянського суспільства 
прислухалася і влада, і наші політичні сили. Свято 
переконаний, що в нашому народі є достатньо сил 
і бажання, аби мандат Революції гідності про 
будівництво європейської України ми разом могли 
здійснити», – сказав на завершення Предстоятель. 
                              Департамент інформації УГКЦ 
 

Блаженніший Святослав: «Фільм 
«Капелани» зберігатиме пам'ять про 

трагічне, однак величне наше 
сьогодення» 

 
Слово «капелан» не самодостатнє. Бо капелан є 
завжди капеланом когось. Так, в’язничні капелани 
душпастирюють для в’язнів, медичні - для медиків і 
хворих, а військові капелани – це священики, які 
живуть для війська. Фільм «Капелани», рівно ж як і 
служіння наших капеланів, є образом Церкви та її місця 
в суспільстві. Ми, всі разом, є частиною єдиного 
великого мужнього народу. І цей фільм є кінострічкою 
про український народ, який з любов’ю в серці обстоює 
свою гідність, свободу та незалежність своєї країни і 
таким чином будує своє майбутнє. 

Таку думку висловив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший 

Святослав 21 вересня після прем'єрного показу 

документального фільму «Капелани» в кінотеатрі 

«Україна» в Києві.Продовжуючи, Глава Церкви 

зауважив, що, коли добре прислухатися до слів, які 

звучать у фільмі, то можна почути голос душі 

українського народу, який «попри війну, залишається 

святим». «Переконаний, наш народ – непереможний. Бо 

той народ, який вміє любити навіть ворога, що його 

убиває, не можна знищити. Він є невмирущий. Наш 

народ – народ героїв та великих людей. Вітаю з тим, що 

такий фільм про велич українського народу сьогодні 

повстав. Він зберігатиме пам'ять про трагічне, однак 

величне наше сьогодення», - завершив Предстоятель 

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 

 

 


