
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 

Блаженніший Святослав: «У Церкві є кілька 
засад, які не підлягають питанню 

децентралізації» 
 
Справи віри і моралі не можуть бути децентралізовані. 
Кожна окрема церковна спільнота в тій чи іншій країні не 
може мати свою окрему віру чи свою окрему мораль. Таке 
переконання висловив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав в інтерв’ю Радіо Виткану, коментуючи слова Папи 
Франциска про децентралізацію у Церкві. 
Блаженніший Святослав пояснив, що коли Святіший Отець 
говорив про децетралізацію, то мав на увазі необхідність 
розвитку синодальності Церкви. «Святіший Отець гарно 
озвучив, що означає синодальність Церкви. Він сказав, що 
Папа не є понад Церквою, що Церква – це Божий люд. Про 
себе він сказав: я є охрещений серед охрещених, я є 
єпископ серед єпископів, я є наступник апостола Петра, 
єпископ Рима – тої Церкви, яка головує над усіма Церквами 
в любові. Гадаю, це дуже цікавий образ, який намалював 
Святіший Отець. І говорячи про необхідність такої 
децентралізації, намагався підкреслити велику 
відповідальність місцевих єпископів і місцевих єпископських 
конференцій за життя Церкви в тій чи іншій країні», – 
зазначив Предстоятель. 
За його словами, коли говоримо про децентралізацію в 
Церкві, то варто вжити слово здорову децентралізацію. На 
переконання Глави УГКЦ, є кілька засад, які не підлягають 
питанню децентралізації      (стор. 3) 
   
 

 

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. О. Лящук 
8:00 – Св. Літургія – o Р. Лобай 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 6:00  -  Св. Літургія – о. О. Качур 
  
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. Лк. 8, 5 – 15. 
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ЗБІРКА УКУ – 8го листопада! В неділю,  
8 листопада по кожній Св. Літургії, члени БУКК при 
св. Миколаївській парохії, в притворі церкви будуть 
приймати пожертви на підтримку Українського 
Католицького Університету. Повідомляємо, що 
наша збірка на підтримку УКУ у Львові за минулі п’ять 
років становила понад $16,300. Надіємося надалі на 
вашу підтримку єдиного та унікального католицького 
університету в східній Европі.Посвідки на звільнення з 
податків видаватимуться від УКУ в кінці року.  
БУДЬТЕ ЩЕДРІ! 

 Ширші сходини ЛУКЖК. Повідомляємо, що 
сходини відбудуться в неділю, 8-го листопада 
о год. 11:00 ранку у парохіяльному будинку. 
Запрошуємо членкинь і радо вітаємо нових пань 
до участи! 

 Щиросердечна подяка усім, які склали 
пожертви в сумі $730. на церкву св. о. Миколая 
 в пам'ять Богдана Тихоліса. Нехай Предобрий 
Господь благословить ! 

 Хор Веснівка складає щиру подяку Отцеві 
Парохові, Всечеснішим Отцям і св. Миколаївській 
парафії за допомогу у проведені ювілейного концерту. 
Також складає подяку всім парафіянам і гостям, які 
підтримали  ювілейне святкування своєю присутністю. 

 Просимо ту особу, яка помилково взяла 
молитивенник, який належить  п. Іриній 
Пальчук (підписаний Патріярхом Йосифом Сліпим) 
принести його до канцелярії або залишити у захристії. 

 Сьогодні після кожної Святої Літургії членкині 
ЛУКЖК будуть продавати гарячі обіди - борщ, 
вареники, ковбаски, печиво. Просимо 
парафіян  підтримати військових в Маріюполі! 
 
 Молитовна Група зустрічається що середи о 

год. 6:00 веч. Наступна зустріч буде  в середу 
28 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 27  жовтня.  
Заохочуємо приєднатися до групи і приємно провести 
час! 

 Просимо членкинь ЛУКЖК зійти до церковної 
кухні відібрати розклад на недільну каву  
2015-16 рік. 

 В неділю 1 листопада Rose Sunday ( Неідля 
Рожі) Лицарі Колюмба переведуть збірку на 
збереження життя. 

 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. 

 Товариство і Об’єднання колишніх вояків УПА 
 та Українські Державницькі  Організації Торонта   
влаштовують СВЯТО ПОКРОВИ -  СВЯТО УПА 
сьогодні о год. 3-тій  по поп. в домі Тараса 

Шевченка, 482 Horner Ave., Тoronto,ON.        

 Українськa Католицька Освітня Фундація 
запрошує громаду до Liberty Grand  
(25 British Columbia Rd.) на Благодійний 
Збірковий Бенкет на підтримку Українського 
Католицького Університету.Промовці i гості 
бенкету: о. доктор Богдан Прах, - Ректор УКУ, 
Павло Шеремета, - Керівник Школи Управління 
при УКУ, Діян Франціс, - Редактор газети "The 
National Post", Марічка Бурмака, - Музикант, 
громадський активіст. Коктель о год. 6:00 веч, 
вечеря о год. 7:00 веч. Квитки $200.00 від особи 
можна придбати у канцелярії УКОФ за 
телефоном 416-239-2495 

            М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новоохрещеному Микиті Стефанові Аталик його 
рідним і хресним батькам  бажаємо   Многії  і 
Благії Літа! 
                            ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить   
                               і винагородить!   
Володимир і Таня  Михайлиця             1500.00 
Олекса Шіляк                                       500.00 
      (в пам’ять дружини Анни і доні Люби) 
 

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. 
 
 

 Митрополит Андрей Шептицький – Чоловік 
Божий. Доповідь о. д-р Романа Лобая 
приурочена року Митрополита Андрея 
Шептицького і 150 річницій з дня 
народження відбудеться  в неділю 1 
листопада о год. 1:00 поп. (після останної Св. 
Літургії) у церковній залі. Просимо усіх наших 
вірних взяти активну участь в пошануванні 
велитня українського народу і церкви своєю 
присутністю! 

tel:416-239-2495


    Богдан Костів                                        100.00 
Хор Веснівка                                         500.00         

       ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  29  Х  7:00 веч.       бл. п. Олену Терелю 
  31  Х  9:00 ранку    бл. п. Йосифу Сенів 
   2  ХІ  5:00 поп.      бл. п. Івана Стефанюка 
   3  ХІ  6:00 веч.       бл. п. о. Івана  
                                             Сиротинського 
   5  ХІ  6:00 веч.       бл. п. Надю Карпяк    
                                                 
     В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоїлися у Бозі бл. п.  Інґеборґ Луцуняк  
(89р.) і Богдан Тихоліс (65р.) .  Душі Покійних  
поручаємо молитвам  наших вірних.    
                   (Закінчення) 

 «Найперше, – вважає він, – не може підлягати 
децентралізації віровчення і мораль. Справи віри і 
моралі не можуть бути децентралізовані. 
Поодинокі церковні спільноти в певній країні не 
можуть мати власну віру чи особливу мораль. 
Ознакою католицькості Церкви є те, що в цілому 
світі вона однаково навчає, однаково виконує 
Божі заповіді і однаково святкує Святі Таїнства. 
Якби це було децентралізовано, то Церква 
втратила б свою дуже питому ознаку 
католицькості. Тут, можливо, було певне 
непорозуміння, навіть у світських медіа, оскільки 
питання про децентралізацію прозвучало в 
контексті Папського Синоду про вчення Церкви 
щодо подружжя і сім’ї».Також, продовжив 
Предстоятель, є ще два аспекти церковного буття, 
які мають бути збережені для всієї Церкви. Це 
питання Літургії, зокрема, коли йдеться про 
Латинську Церкву. Так само, коли мова йде про 
церковне законодавство, яке у своїй основі має 
бути єдиним для всієї Церкви, виключаючи, що ті 
чи інші країни можуть мати свої місцеві звичаї, – 
це те, що ми у своєму праві називаємо 
партикулярним правом.«Тож, гадаю, крок до 
децентралізації має бути насамперед кроком 
Святішого Отця і Апостольської Столиці до 
повноти життя Східних Католицьких Церков. І я 
сподіваюся, що така синодальна дорога буде 
цікавою і корисною для Католицької Церкви», – 
підсумував Блаженніший Святослав. 
Повний текст інтерв’ю читайте 
тут: news.ugcc.ua/interview/. 
  

Глава УГКЦ: «У стані тяжкого гріха до 
Святого причастя не можна приступати» 

 
Ми абсолютно одностайно говоримо про те, що 
той, хто живе в стані тяжкого гріха, чи ми 
говоримо про ситуацію розлучених і повторно 
одружених, чи говоримо про будь-який інший гріх 
щодо Божих заповідей, навчання Церкви є 
незмінне – у стані тяжкого гріха до Святого 
причастя не можна приступати. 
Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав в інтерв’ю Радіо Витакану, підбиваючи 
перші підсумки XIV Асамблеї Синоду Єпископів 
Католицької Церкви у Ватикані, в якій він бере 
участь.Предстоятель пояснив, що «коли Церква 
каже, що хтось є в стані тяжкого гріха і не може 
бути допущений до Святого причастя, вона цим 
нікого не дискримінує, нікого не принижує, а 
навпаки таке навчання Церкви є великою 
захороною і материнською допомогою таким 
людям». «Бо ми знаємо, згідно навчань святого 
апостола Павла, що Святе причастя можемо 
прийняти як на спасіння нашої душі, так і на наш 
суд або осудження. Отож, згідно навчання святих 
апостолів і традиційного вчення Церкви, коли 
хтось приступає до причастя у стані тяжкого гріха, 
він ще погіршує свій стан, тому він чинить новий 
тяжкий гріх святотатства», – зауважив 
Блаженніший.Він розповів, що отці на Синоді 
одностайно висловилися щодо цього питання. І 
коли, каже Глава УГКЦ, ми говоримо про Святе 
причастя, зокрема про можливість чи не 
можливість Святого причастя для тих, хто є в стані 
тяжкого гріха, то це питання є не питанням 
якогось пастирського методу, це є питання 
доктрини Церкви, питання католицької віри, 
питання розуміння, з одного боку, як святості 
Таїнства подружжя, а з іншого боку, розуміння 
також святості і змісту Євхаристії як осердя, 
вершини християнського життя. Натомість 
Блаженніший Святослав розповів, що на Синоді 
єпископи роздумували більше над тим, як 
допомогти тим людям, які живуть у стані такого 
тяжкого гріха і як з нього вийти. Яка є покутна 
дорога, по якій сьогодні Церква може повести 
людей до навернення, покаяння, а відтак 
можливості поправитися. Бо це є ті умовини, 
згідно яких людина може вилікуватися із стану 
тяжкого гріха. 
                                              Департ. УГКЦ 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvZ2xhdmFfdWdrdHNfc3ByYXZpX3YlRDElOTZyaV8lRDElOTZfbW9yYWwlRDElOTZfbmVfbW96aHV0X2J1dGlfZGV0c2VudHJhbCVEMSU5NnpvdmFuJUQxJTk2Xzc1MTA5Lmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvZ2xhdmFfdWdrdHNfc3ByYXZpX3YlRDElOTZyaV8lRDElOTZfbW9yYWwlRDElOTZfbmVfbW96aHV0X2J1dGlfZGV0c2VudHJhbCVEMSU5NnpvdmFuJUQxJTk2Xzc1MTA5Lmh0bWw=
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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 

 

 


