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  Вівторок 13 жовтня – Навечір’я Покрови 
Пресвятої Богородиці. – Вечірня з Литією – о 
год. 6:00 вечора. 
Середа 14 жовтня – Свято Покрови 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 14 жовтня по закінчення літургії. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній Клюб 
Сеньорів) під проводом о. О. Юрика 
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. 
Наступна  зустріч буде у вівторок 13  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.  

 Просимо членкинь ЛУКЖК зійти до церковної 
кухні відіврати розклад на недільну кави 2015-
16 рік. 

 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. 

   РЕКОЛЕКЦІЇ ДЛЯ МИРЯН. Реколекції в 
українській і англійській мовах  з нагоди  150 ліття 
від дня народження Митрополита Андрея 
Шептицького, які мали проходити в днях 30 жовтня до 
1 листопада в приміщенні Queen of the Apostles 
Renewal Centre, відкликані 

 . 

 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. 

 Товариство і Об’єднання колишніх вояків УПА 
 та Українські Державницькі  Організації Торонта   
влаштовують СВЯТО ПОКРОВИ -  СВЯТО УПА  
у неділю 25 жовтня 2015 р. о год. 3-тій  по поп. в домі 

Тараса Шевченка, 482 Horner Ave., Тoronto,ON. 
Доповідач Христина Бідяк – бувша голова Крайової 
Управи ЛУК. Мистецька програма. 

 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.  
 

         М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Нововінчаним Зенонові Ковалик і Лаурі Сіньор  

бажаємо мирного подружнього життя на   
Многії  і Благії Літа! 

                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить і   
                               і винагородить!   
Анна Бурій                                                  200.00 
  ( з нагоди святкування 90 ліття) 
Петро Вовк                                                  400.00 
Роман Вовк                                                  200.00 
Лариса Холодна                                           175.00 
Василь і Рома Жила                             300.00  
Марія Макіщук                                     100.00   
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  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  
   Упокоївся у Бозі бл. п.  Теодор  Боднарський 
(93р.) .  Душу Покійного  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


Як сказав Предстоятель УГКЦ, після розпаду 
Радянського Союзу  з’явилися нові виклики у 
вигляді масової міграції. «Віруючі родини, 
особливо віруючі мами, – підкреслив він, – знову 
вкоренили нашу Церкву в країнах нашої нової 
присутності, особливо в Західній Європі. Часто ці 
українські мами та бабусі повернули християнські 
та загальнолюдські цінності в численні італійські, 
іспанські, португальські та інші родини. Численні 
похилі віком люди в цих країнах відійшли до 
вічності, примирившись з Богом та отримавши 
маслосвяття саме завдяки українській 
доглядальниці».Зазначивши, за протягом ХХ 
сторіччя за мігрантами до країн Америки, 
Австралії, Європи і навіть Далекого Сходу 
слідували священики, доповідач ствердив, що 
саме «віруюча українська родина», перенісши 
свою Церкву до кожного куточка світу, 
«виконувала і далі здійснює місію, залишаючись 
вірною її моральному та аскетично-духовному 
вченню».«І навіть в теперішньому періоді війни в 
Україні перед обличчям ще одного виклику, 
спричиненого дійсно важкою економічною кризою, 
християнська сім’я виявилася гостинною до 
переселенців та джерелом небаченої раніше сили 
солідарності», – зауважив Блаженніший 
Святослав, вказавши на те, що згідно з оцінками 
ООН, в Україні нараховується приблизно півтора 
мільйона переселенців, більшість з яких отримали 
допомогу саме від «українських сімей як 
фундаментальної клітини суспільства».У світлі 
цього Глава УГКЦ сказав: «Сьогодні я повинен 
ствердити: в минулому родина захистила і 
зберегла Церкву. Сьогодні священним обов’язком 
Церкви є захистити і зберегти сім ֹ’ю, – сім’ю, як 
вірний, нерозривний та плідний союз між 
чоловіком та жінкою».«Мої вірні, – додав 
Блаженніший Святослав, – попросили мене 
звернутися до Отців Синоду та пригадати, що ми, 
єпископи, не є господарями об’явленої істини про 
сім’ю, але її слугами. Наші люди очікують сьогодні 
від нас підтвердження та наголошення вчення 
Церкви про сім’ю, уточнене та викладене 
блаженним Папою Павлом VI та святим Папою 
Іваном Павлом ІІ. Святі і побожні родини,  
 
 

утверджені у вірі, самі знаходитимуть 
найкреативніші способи, щоб дати відповідь на 
виклики сучасного суспільства та навчать нас, як 
виявити милосердя до тих, які зазнають 
труднощів. Ми не можемо розв’язати всіх проблем, 
якими світ випробовує сім’ю, але можемо звіщати 
істину Євангелія про родину та допомогти 
наступним поколінням ступити з Божою 
допомогою на цей шлях до святості», – підсумував 
Глава УГКЦ.                  uk.radiovaticana.va 

 
Глава УГКЦ для радіо «Ватикан»: «У зоні 
АТО місцеві люди звертаються до влади з 
проханням створити там греко-католицькі 

парафії» 
 
Те, що відбувається сьогодні в Україні, є війною, 
яка зачепила різні аспекти життя українців. Ми 
сьогодні маємо відносне затишшя на Донбасі. До 
справедливого миру ще досить далеко. Ми ніколи 
не знаємо, коли можуть відновитися бойові дії. 
Попри це, сотні тисяч українських родин щодня 
моляться за своїх синів, чоловіків, рідних і 
близьких, які є на фронті, і це є дуже болючою 
раною, дійсністю українського народу. Про це 
сказав у коментарі для радіо «Ватикан» 
Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, 
коментуючи теперішню ситуацію в Україні. 
Він також зазначив, що Українська Церква реагує 
на всі ці виклики: «Ми надаємо душпастирську 
опіку нашим військовослужбовцям та всім, хто її 
потребує. Останніми місяцями ми побачили такі 
цікаві феномени, що в місцях постійної дислокації 
наших військових частин і навіть в районі АТО 
дуже багато місцевих людей звертаються до влади 
з проханням створити греко-католицькі парафії. 
Гадаю, вони побачили добрий приклад 
справжнього душпастиря в особі греко-
католицького військового капелана».Блаженніший 
Святослав додав, що військовий капелан 
насамперед є священиком для армії, а не для 
цивільного населення. Однак те, що з боку 
місцевих людей простежується така повага до 
УГКЦ, є викликом. Бо потрібно знати, як на це 
правильно відповісти, як послужити тим людям, 
які шукають Божого Слова саме в УГКЦ. Він також 
повідомив, що в Криму УГКЦ намагається надавати 
душпастирську опіку вірним, попри те, що 
відбувається так званий «процес перереєстрації 
громад відповідно до російського законодавства». 
 

Департамент інформації УГКЦ 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3VrLnJhZGlvdmF0aWNhbmEudmEvbmV3cy8yMDE1LzEwLzA2LyVEMCVCMiVEMCVCOCVEMSU4MSVEMSU4MiVEMSU4MyVEMCVCRl8lRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjYlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDElOTYlRDElODglRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkVfJUQxJTgxJUQwJUIyJUQxJThGJUQxJTgyJUQwJUJFJUQxJTgxJUQwJUJCJUQwJUIwJUQwJUIyJUQwJUIwXyVEMCVCRCVEMCVCMF8lRDElODElRDAlQjglRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjQlRDElOTZfJUQxJTk0JUQwJUJGJUQwJUI4JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJGJUQxJTk2JUQwJUIyLzExNzY4Njc=
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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 

 

 


