
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 

Понад 36 тисяч громадян України просять Президента України 
захистити Патріарший собор УГКЦ та відновити законність на 

скандальній забудові. 
3 серпня 2016 року було передано Вимогу громадян України захистити 
Патріарший собор Воскресіння Христового Української Греко-
Католицької Церкви та відновити законність на скандальній забудові. Її 
адресовано до Генеральної прокуратури, Кабінету Міністрів та 
Адміністрації Президента України.  
 
Як повідомляють у канцелярії Курії Київської архиєпархії, листи почали 
надходити в середині минулого місяця. Уже зареєстровано понад 36 тисяч 
звернень громадян України, які вимагають від влади припинити 
скандальне будівництво на березі Дніпра, обабіч Патріаршого собору 
УГКЦ. Такі листи продовжують і надалі надходити та будуть передані 
адресатам. 
 
«Передаємо до вашої уваги Вимогу громадян України, вірних Української 
Греко-Католицької Церкви, з метою припинення беззаконня при 
будівництві житлово-офісного комплексу між вул. Микільсько-Слобідська 
та Броварським проспектом в Дніпровському районі м. Києва, що 
здійснюється в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро та в зоні 
охоронного ландшафту на суміжній ділянці з ділянкою Патріаршого 
собору Української Греко-Католицької Церкви», – ідеться в листі 
канцелярії Київської архиєпархії, адресованому високопосадовцям. 
Як зазначив канцлер Київської архиєпархії протоієрей Василь Чудійович, 
із численними порушеннями законодавства на догоду нечесних людей 
було змінено цільове призначення земельних ділянок, що межують із 
територією Патріаршого собору. «Також змінено ширину прибережної 
захисної смуги з встановлених законом 100 на 50 метрів.  Ми не можемо 
толерувати беззаконня, що може призвести до руйнування собору, тому 
мусимо відстоювати відновлення законності при будівництві та 
дотримання забудовником всіх містобудівних приписів. Не узаконення 
всього, що відбувалося та відбувається на будові, а саме відновлення 
законності!» – наголосив канцлер. 
Залишилося лише 40 днів, щоб ця вимога набрали 25 тисяч потрібних 
голосів для обов’язкового розгляду Президентом. 
 

 

 

 

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 – о. Р. Лобай 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 - Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 
 
 Молитовний День -  у вересні 
Клюб Духовних  Дискусій – у вересні 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Рим. 13, 1-7 
 Єв. Мт. 9,27-35 
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 Програма “Back to school”   
Plast Huculak Centre, 516 The Kingsway 

2 тижні  приємної і веселої  гри  в українській 
атмосфері, щоб відновити знання  української абетки, 
читання і писання відповідно до  рівня знань і 
можливостей вашої  дитини. Досвідчені вчителі  і 
цікава навчальна програма.  Для  зручності і користі 
ми будемо мати  окремі дні для різних рівнів 
Початковий рівень    22,23,24 серпня, 1,2 вересня. 
Молодша група ( SK-3 класи)    9:00-1:00 
Старша група ( 4-7 класи)          1:30-5:30 
Вищий рівень   25,26,29,30,31 серпня  
Молодша група ( SK-3 класи)    9:00-1:00 
Старша група ( 4-7 класи)          1:30-5:30 
Ціна :  один день 4 години - $35, 3 дні $90, 
5 днів $140. Для  одної родини 10% знижки. За 
подальшими інформаціщями просимо звертатися на 
www.facebook.com/ukrainian 
languageprograme  or website: irynamykytyuk.com. 

 20 серпня 2016 р. Конґрес Українців Канади, 
відділ Торонто організовує святкування 25-тої 
річниці Дня Незалежності України у Сентенніал 
Парку.Тема концерту:  125 ліття поселення Українців 
в Канаді.  

                             ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 

Із спадку бл. п. Романа Колісника      $20,000.00 

Марія Крамарчук (в пам’ять бл. п. Богдана 
Крамарчука)                                                $250.00 

Свято-Миколаївський Відділ БУКК (в пам’ять бл. п. 
Богдана Крамарчука)                                   $100.00 

 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    

09  VIII  7:00 веч.      бл. п. Юру Коморовського 
10  VIII  6:00 веч.      бл. п. Луку Ружицького (5р.) 

 17  VIII  9:00 ранку    бл. п. Володимира Сахрина 
 18  VIII 10:00 ранку   бл. п. Анастазію Лагодич і 
                                                     Люцію Ґраціяні 
 20  VIII  10:00 ранку  бл. п. Катерину Вапляк 
                                                                  (40д.) 

 
 20  VIII  11:00 ранку    бл. п. Анастазію Мазур  
             (1-ша річниця) 
 20  VIII   5:00 поп.     бл. Богдана Крамарчука 
                                                              (40д.)  
 22  VIII  9:00 ранку    бл. п. Марію Микитин(11 р.)  
                              

ПЕРЛИНИ СХІДНИХ  ОТЦІВ 
 

ПРО МОЛИТВУ 
 

Якщо ти позбавиш себе молитви, то зробиш 
те саме, що витягнеш рибу з води, тому, що 
як для неї потрібна вода, так для тебе – 
молитва. (Св. Іван Золотоустий, Про молитву) 
 
Коли я кажу:” Призви Бога, попроси Його, 
умоли Його”, то ти відповідаєш: ”Я просив 
раз, другий, третій, десятий, сотий і не 
отримав. Не переставай просити, поки не 
отримаєш.” (Св. Іван Золотоустий, Про 
молитву) 
 
Нема нічого сильнішого від ревної і щирої 
молитви. (Св. Іван Золотоустий, на Фил. 1,18) 
 
Молитва – це могутня зброя і велика охорона. 
(Св. Іван Золотоустий, Не треба 
розголошувати гріхів інших) 
 
Ніщо не може рівнятися з молитвою. Вона й 
неможливе робить можливим, важке – 
легким, невигідне – вигідним. (Св. Іван 
Золотоустий, Слово 4, Про Анну) 
 
Це ж основна правда віри, що молитва – 
найважливіша з усіх Божих справ життя. Це 
правда така основна, що треба б її помістити 
поміж найважливішими правдами віри, про 
які і діти мусять навчитися в катехизмі, якщо 
вони вже посередньо не містяться між 
шостьма правдами віри… Молитва це 
найважливіша і найголовніша умова 
благодаті, єдина дорога до благодаті… Від 
тридцяти кількох літ я не перестаю 
християнським родинам пригадувати спільні 
молитви як єдину форму родинних молитов і 
потрібну умову християнського життя родини. 
(Праведний митрополит Андрей Шептицький, 
Послання до духовенства на Великий Піст, 
1935) 
 
Кожне слово молитви – це двері чи віконце в 
небо. (Праведний митрополит Андрей 
Шептицький, Про видання нового 
служебника) 

Повідомляємо, що з днем 19-го червня 
ми перейшли на літній (вакаційний) 
час, який триває до 11 вересня, 2016 
року включно. Божественні Літургії в 
неділі  служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 
ранку. Вечірні в суботу не будуть
 служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літний сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 

 

http://www.facebook.com/ukrainian%0blanguageprograme
http://www.facebook.com/ukrainian%0blanguageprograme
http://irynamykytyuk.com/


  
Звертаємо увагу також на те, що на сайті Президента України 
активісти створили електронну петицію: «Захистити 
Патріарший собор УГКЦ від руйнівного впливу незаконного 
будівництва житлово-офісного комплексу між вул. 
Микільсько-Слобідська та Броварським проспектом у 
Дніпровському районі м. Києва». 
Залишилося лише 40 днів, щоб ця вимога набрали 25 тисяч 
потрібних голосів для обов’язкового розгляду Президентом. 
 
Додаток 

Вимога громадян України, вірних Української Греко-
Католицької Церкви, з метою припинення беззаконня при 

будівництві житлово-офісного комплексу 
Патріарший собор Воскресіння Христового – головний собор 
Української Греко-Католицької Церкви. Впродовж його 
будівництва церковне керівництво категорично відмовилося 
від підтримки великого бізнесу і можновладців. Тодішній 
Глава УГКЦ Любомир (Гузар) висловився так: «Ми маємо таку 
позицію, що не хочемо приймати пожертв від офіційних 
органів. Бо це завжди тягне за собою певну, так би мовити, 
«вдячність». Ми хочемо бути Церквою свобідною, щоби 
пожертви не перешкодили нам сказати правду, коли її треба 
сказати». Кожен греко-католик, як в Україні, так і в діаспорі, 
мав можливість долучитися до процесу побудови собору і 
відчув свою причетність до розвитку Церкви. 
Священнослужителі УГКЦ разом із активними мирянами 
організовували різноманітні акції, благодійні концерти. А 
згодом збір пожертв проводився через поширення так званих 
«цеголок», які греко-католики могли придбати не тільки в 
Україні, а й у Польщі, Німеччині, США, Канаді, Аргентині та 
інших державах світу. Таким чином вірні УГКЦ з усього світу 
долучались до будівництва Собору та продовжують вносити 
свій посильний вклад у спільну справу, прагнучи задоволення 
своїх релігійних потреб. 
Наша занепокоєність полягає в тому, що будівельна діяльність 
забудовника «Сонячної Рів’єри» в безпосередній близькості 
від майнового комплексу Патріаршого Собору УГКЦ є 
невпорядкованою, несистемною, з порушенням 
законодавства, містобудівельних норм та правил, що імовірно 
призвело до появи ознак руйнування Собору та може у 
подальшому призвести до непередбачуваних негативних 
технологічних наслідків як для будівель Собору, так і для 
навколишнього середовища та життєвого простору даної 
території в цілому. На одному рівні з технологічною 
небезпекою є етично-моральні негативні наслідки 
віроломного використання, всупереч інтересам 
громадськості, суміжних з Собором земельних ділянок в 
межах прибережної водозахисної смуги, яке суперечить 
вимогам закону. 
 
 

Ми вимагаємо негайного забезпечення відповідальними 
державними установами неухильного дотримання 
забудовником законів та виконання всіх процедур,  
передбачених містобудівним законодавством України. Тільки 
таким чином може бути гарантовано відсутність руйнівного 
впливу забудови сусідньої з Собором ділянки. Даний 
охоронюваний законом інтерес випливає з фундаментальних 
свобод людини на віросповідання. 

 
Із Катехизму  УГКЦ 

 
А. Божественна Літургія – основа й вершина життя 
християнської спільноти 
 
343 «Це чиніть на мій спомин, бо кожного разу, як їсте 
хліб і п’єте цючашу, Мою смерть звіщаєте, Моє 
воскресіння сповідуєте». У Христi людська природа 
бере участь у Божій природі (див. 2 Пт. 1, 4). Христос 
дарує кожному, хто вірує в Нього, причасність до 
Божого життя. Це таїнство Причастя Христос звершив 
на Тайній Вечері, явив у Пасхальному таїнстві, й 
звершує його в богослужіннях Церкви «нині, і 
повсякчас, і на віки вічні». 
 
344 Вершиною богослужбового життя Церкви є 
Божественна Літургія (згрецької літургія – 
«спільне діло») – служіння Бога людям і людей Богові. 
На Божественній Літургії (або Службі Божій) Бог Отець 
уводить нас у повноту Свого життя, даруючи нам Свого 
Сина. Син же дарує нам Себе Самого на поживу в 
трапезі Слова й трапезі Тіла й Крові, щоб ми стали з 
Ним «співтілесні та співкровні» й мали участь у Його 
Божестві. Церква, приймаючи цей дар Христовий у 
Святому Дусі, відповідає Йому приношенням себе 
самої, щоб Він жив і діяв у ній як у своїм Тілі. Отак 
Христос, Глава Церкви, разом із Церквою, якає Його 
Тілом, приносить Отцеві у Святому Дусі хвалу й 
благодарення за здійснене спасіння. 
 
345 У Божественній Літургії, яка складається з 
Проскомидії, тобто приготування дарів, Літургії Слова і 
Літургії Євхаристії, звершується таїнство спасіння – 
поєднання Бога і людини у Христі (див. Еф. 1, 10), 
«будування Христового Тіла» (Еф. 4, 12). Як на Тайній 
Вечері Христос насамперед повчав апостолів словом, а 
відтак увів їх у таїнство своїх Тіла і Крові, так і в 
Божественній Літургії Христос повчає спільноту вірних, 
живить їх своїм Словом та чинить учасниками 
Євхаристійної трапези. Християнин уводиться в це 
таїнство через слухання Слова Божого і причастя 
Господнього Тіла і Крові. 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774  (416-769-4978)                •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                                                                                                                                            
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

                  

https://petition.president.gov.ua/petition/25129
https://petition.president.gov.ua/petition/25129
https://petition.president.gov.ua/petition/25129
https://petition.president.gov.ua/petition/25129
https://petition.president.gov.ua/petition/25129
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca  

   

                               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 

 

 


