
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 

Владики Синоду УГКЦ: «Вибори - це час, коли ми 
повинні проявити нашу людську та християнську 

гідність і громадянську свідомість» 
 
Україна потребує глибинного преображення. Тож 
місцеві вибори – унікальний шанс для змін знизу, щоб 
вибудовувати ініціативи, які стосуватимуться місцевих 
громад, впливатимуть на життя громадян. 
 
Депутати місцевих органів влади мають особливий привілей 
і відповідальність служити людям, яких вони знають, з 
якими, можливо, зростали, які їм довіряють особисто. Дієвим 
механізмом збереження цієї довіри буде максимальна 
прозорість ведення справ та постійний звіт про свою 
діяльність перед громадою.Йдеться у Зверненні Синоду 
Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 
УГКЦ до вірних УГКЦ та всіх людей доброї волі напередодні 
виборів до місцевих органів державної влади. Єпископи 
радять керуватися відомим принципом у підготовці до 
виборів. Згідно з ним слід мислити глобально, а діяти – 
локально. «Наше майбутнє сьогодні залежить як від 
мужності та витривалості наших воїнів на фронті, так і від 
чесності політиків та відповідальності виборців», - 
підкреслюють вони. Бо не можна допустити, щоб військові, 
які захищають нас від зовнішнього ворога, повернувшись 
додому, застали країну, яку продовжують роз’їдати корупція, 
хабарництво, нечесність, популізм та безвідповідальність. 
«Вибори - це час, коли ми повинні проявити (ст.3) 
християнську гідність і громадянську свідомість»   пишуть 
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tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
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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 – o O. Юрик  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
6:00 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
  
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. 2, 16 - 20.  
 Єв. Мр. 8,  34 – 9, 1. 
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 Молитовна Група зустрічається щосереди  
о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде  
в середу 7 жовтня. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній Клюб 
Сеньорів) під проводом о. О. Юрика 
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. 
Наступна  зустріч буде у вівторок 6 жовтня.  
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.  

 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, просимо 
дзвонити на чис. тел.  416-246-9880  або заглянути 
на  https://www.facebook.com/vesnivka. 

 Святкуємо 150 ліття від дня народження 
Митрополита Андрея Шептицького – 
РЕКОЛЕКЦІЇ ДЛЯ МИРЯН. Реколекції в українській і 
англійській мовах  з нагоди  150 ліття від дня 
народження Митрополита Андрея Шептицького 
проходитимуть в днях 30 жовтня до 
1 листопада в приміщенні Queen of the Apostles 
Renewal Centre, 1627 Blyth Rd., Mississauga. 
Реколектант о. д-р. Роман Лобай, парох церкви св. 
 о. Миколая. Реєстрація $275.00 до 10 жовтня, 
$300.00 після 10 жовтня.  Ціна включає нічліг і 
харчування. Просимо надсилати анкети і чеки до 
канцелярії Епархії Торонто і Східньої Канади, 940  
The East Mall, Toronto  ON M9B 6J7. Aнкети можна 
придбати у парохіяльній канцелярії (416-504-4774) 
або в епархіяльній канцелярії (416-746-0154).  

 Святкуємо 150 ліття від дня народження 
Митрополита Андрея Шептицького! Інститут  
ім. Митрополита Андрея Шептицького в Оттаві під 
патронатом Епархії Торонто запрошує усіх на 
БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ сакральної музики в 
суботу  7 листопада о год. 7:30 веч. в українській 
католицькій церкві св. Йосифа, 300 River Oaks Blvd. E. 
Oakville. Квитки: $30.00- можна придбати у 
парохіяльній канцелярії (416-504-4774). Вечірня  
о год. 5:00 поп., опісля фільм і експонати про Інститут 
ім. Андрея Шептицького, концерт о год. 7:30 веч. 

Весь дохід призначений на стипендійний фонд для 
студентів з України. 

 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!   
 
Юрій і Христина  Медвідські                         100.00 
Богдан Костів                                              100.00 
Андрій Дзюбак                                             100.00 
Марія Світа                                                  100.00 
  
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
     3  Х      11:00 ранку   бл. п. Пелагію і Стефана 
                                                             Варій 
     9  Х 5:00 поп. бл. п. Емілію Підлісну (14р.) 
     9  Х 6:00 веч. бл. п. о. Романа Набережного 
                                                                   (20р.) 
   17  Х 10:00 ранку бл. п. Зенона Дранка (40д.) 
   17 Х 5:00 поп. бл. п. Григорія Свергуна (3р.) 
   19 Х 6:00 веч. бл. п. Богдана Пендзея (9р.) 
   24 Х 10:00 ранку  бл. п. Йосифа  
                                       Кузьмінського (40д.)            
 
    В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоїлася у Бозі бл. п.  Марґарета Дикун  
(87р.) .  Душу Покійної  поручаємо молитвам 
 наших вірних.    
 

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/


людську та християнську гідність і громадянську 
свідомість», - пишуть владики Синоду. 
«Закликаємо всіх залучених до виборчого процесу 
до відповідальності й чесності задля гарантування 
вільного, свідомого та згідного з сумлінням 
кожного громадянина вибору. Особи, котрі 
наважуються купувати голоси виборців, як також і 
ті, котрі свій голос продають, - нищать моральні 
основи нашої державності і здійснюють злочин 
проти сьогоднішніх і майбутніх поколінь, а також 
зневажають пам’ять про жертви Небесної сотні та 
полеглих захисників рідної землі на Сході 
України», - переконані автори Звернення. 

Департамент інформації УГКЦ 

  
Глава УГКЦ: «Усе поняття, яке ми 

сьогодні вкладаємо в слова "європейська 
Україна", належить генію і мудрості 

Андрея Шептицького» 
 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав поділився зі 
студентами Національного університету імені 
Тараса Шевченка історіями про праведного 
митрополита Андрея Шептицького, які показують 
його простоту і велич. 
 
Під час презентації книжки професора 
Володимира Сергійчука «Андрей Шептицький» із 
серії «Українські державники» Предстоятель 
відзначив, що хоча Андрей Шептицький був 
митрополитом Української Греко-Католицької 
Церкви, проте він, беззаперечно, є великим 
надбанням усього українського народу, усього 
українського християнства, усієї європейської 
цивілізації.Митрополит був із древнього роду 
Шептицьких, який сягає своїм корінням Київської 
Русі. За словами Блаженнішого Святослава, в 
історії нашого народу, зокрема у ХХ століття, мало 
таких постатей, які б могли похвалитися таким 
корінням. Бо славні роди Київської Русі були 
зрусифіковані або сполонізованими. І мало хто з 
їхніх нащадків повернувся до свого народу, на 
відміну від праведного Митрополита.Усе поняття, 
вважає він, яке ми сьогодні вкладаємо в слова 
«європейська Україна», належить генію і мудрості 
Андрея Шептицького.Глава Церкви висловив  
жаль, що митрополит Андрей досі залишається 
для українських інтелектуалів великим незнаним. 
«Він був настільки цікавою і великою постаттю, 

що його не могли обійти увагою жодні ідеології 
минулого століття, аби його не викривити і не 
протиставити до української державності», - 
зауважив Предстоятель.«Якщо говорити про 
митрополита Андрея як про людину, – продовжив 
Глава УГКЦ, – то був 2,15 метри заввишки. Тому 
навіть коли він був в ув’язненні і ходив по Курську 
під конвоєм, відразу всі впізнавали його здалеку, 
що то йде царський в’язень Митрополит. Він 
стригся раз на рік, на початку Великого посту. Бо 
був настільки аскетичною людиною, що вважав 
часто стригтися – даремно гроші видавати.Він 
справді був графом. Мав освіту європейського 
рівня і також не був бідним чоловіком. Але ось 
одна історія з його життя... Львів зайняли німці. 
Час від часу проводили обшуки навіть у його 
Святоюрських палатах. І прийшли до нього на 
обід. У Митрополита нацистам подали звичайну 
картоплю та квашену капусту. Німці сприйняли це 
за образу і насмішку. Тоді він їм сказав такі слова: 
«Я їм те, що їсть мій народ. І сьогодні ви в мене в 
гостях, тож будете їсти на обід те, що їсть 
український селянин».Блаженніший Святослав 
також розповів, що перших 14 років як Андрей 
Шептицький став Митрополитом, галицьке 
українство його не сприймало. Вважали, що він є 
троянським конем поляків, який прийшов, щоб 
сполонізувати і врешті знищити українську 
громаду. Не сприймали доти, доки його не 
ув’язнили царські війська генерала Брусилова, які 
зайняли Львів. А арештували його за одну 
проповідь в Успенській церкві. Митрополит 
сказав: «Російські власті насаджують 
російськеправослав’я у Львові. Ми теж є 
православні, але наше православ’я церковне, а 
їхнє казьонне». Наступного дня його ув’язнили. І 
лише після повернення з ув’язнення українство 
сприйняло його як свого. «Останніх 12 років, – 
продовжив Глава Церкви, – свого життя 
Митрополит просидів у інвалідному візку. Це були 
найтяжчі роки, коли зароджувався 
нехристиянський український націоналізм, 
вирувала Друга світова війна, треба було рятувати 
євреїв… Він керував Українською Церквою, будучи 
прикутим до інвалідного візка. Аби побачити 
Українську Церкву і український народ з 
перспективи митрополита Андрея, треба хоча б 
раз посидіти в інвалідному візку.    Депар. УГКЦ  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL2dsYXZhX3Vna3RzX3Z6eWF2X3VjaGFzdF91X3ByZXplbnRhdHMlRDElOTZpX2tuaWdpX2FuZHJleV9zaGVwdGl0c2tpeV9wcm9mZXNvcmFfdm9sb2RpbWlyYV9zZXJnJUQxJTk2eWNodWthXzc0OTUwLmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL2dsYXZhX3Vna3RzX3Z6eWF2X3VjaGFzdF91X3ByZXplbnRhdHMlRDElOTZpX2tuaWdpX2FuZHJleV9zaGVwdGl0c2tpeV9wcm9mZXNvcmFfdm9sb2RpbWlyYV9zZXJnJUQxJTk2eWNodWthXzc0OTUwLmh0bWw=
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 
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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 

 

 


