
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 

Лист-співчуття Блаженнішого Святослава з приводу відходу до 
вічності владики Річарда (Семінака) 
Високопреосвященному Митрополиту Стефанові (Сороці), 
всесвітлішим, всечеснішим отцям, преподобним сестрам, 
дорогим у скорботі вірним Чиказької єпархії 

Слава Ісусу Христу! 
Ваше Високопреосвящеснтво! 

Всесвітлі, всечесні отці, преподобні сестри! 
Дорогі вірні Чиказької єпархії! 

Мир Вам у Господі! 
Із великим сумом сприйняв я звістку про те, що після важкої 
довготривалої хвороби відійшов по вічну нагороду до нашого 
Господа Ісуса Христа єпископ Чиказької єпархії Річард (Семінак). Від 
свого імені, від імені Синоду Єпископів УГКЦ і всіх людей доброї волі 
хочу висловити співчуття та запевнення наших молитов у наміренні 
новопреставленого. 
Сьогодні із сумом духовенство, монашество та вірні Чиказької 
єпархії молитовно прощаються зі своїм духовним пастирем, який 
зумів прикладом свого життя і служіння показати кожному із вас 
правдивий образ милосердного Отця. Багато отців єпархії через 
святительські руки владики сподобились одержати найбільший дар 
– священство. Для духовенства єпархії владика Річард старався 
бути добрим, відкритим та уважним до його потреб. Для вірних 
єпархії він був справжнім духовним батьком, який докладав зусиль 
для їхнього утвердження у вірі. Покійний завжди був відкритий на 
зв’язок із матірною Церквою в Україні, допомагаючи відроджувати 
зруйновані після правління тоталітарної системи як храми людських 
душ, так і храми як місця зустрічі боголюбивого люду. Був постійним 
й активним учасником Синоду Єпископів нашої Церкви. 
Сьогодні владика Річард промовляє до нас свою останню проповідь 
словами апостола Павла: «Я боровся доброю борнею, скінчив біг – 
віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливости, що 
його дасть мені того дня Господь, справедливий Суддя; та не 
лише мені, але всім тим, що з любов’ю чекали на його 
появу» (2 Тим. 4, 7). Цими словами він закликає кожного з нас 

         
        

      
            

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. О. Качур 
 9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук                                     
11:30 - Св. Літургія – о. О. Качур 
 
 
 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 з Литією 

 

 Ап. 1 Koр. 3,9-17 
 Єв. Мт. 14,22-34 
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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. 

     
 Торонтонська Школа Бандиристів розпочинає осінний 
семестр. Зацікавлених дітей, які мають 12 літ і вище 
просять реєстуватися при електронній адресі: 
banduraschool.ca. Реченець для реєстрацій - 7-го 
вересня. Лекції починаються 14 вересня в Українському 
Громадському Центрі ім. Тараса Шевченка, 482 Horner 
Ave., Etobicoke, ON. Лекції відбуваються кожної середи 
о год. 7:00 вечора. 

                            
Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

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

Володимир і Ольга Семенюк          $150.00 
Тамара Говк                                     $100.00 
Михайло Червоноградський       $100.00 
Пласт ”Вовкулаки” 
(з наміром виздоровлення Галі Копач)          $200.00 
Роман Жаровський          $100.00 
Павло і Роксоляна Горбаль       $300.00 
Роман і Надя Миндюк         $300.00 

 
 
МНОГАЯ ЛІТА  

Новоохрещеному Юліянові Павлові Юрієві Канінґгам 
і його батькам бажаємо многих і благих літ! 
 
         
 
 
 

 
 

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

22 VIII  9:00 ранку    бл. п. Марію Микитин(11 р.) 
30 VIII   6:00 вечора бл. п. Володимира      
                                        Малецького (40-ий день) 
30 VIII   7:00 вечора бл. п. Ярослава Чолія 

                  (1-ша р.)                                                                                                                                                         
03 IX    10.00 ранку  бл. п. Івана (9-та) р. і   
                                      Анастазію (3-тя) р. Бих 
06 IX    8.00 ранку бл. п. Григорія і Марію 
                                Реплянських 
07 IX 7.00 вечора  бл. п. Павла Урбана 
          (40-ий день)                                           
08 IX 6.00 вечора  бл. п. Зенона Дранку  

(1-ша річниця) 
10  IX  9.00 ранку  бл. п. Михайла Процьо (40.д.) 
15  IX 10:00 ранку   бл. п. Соню і Миколу Скаб,                       
     Анастазію Лагодич і Люцію Ґраціяні      

 
С Л О В А  В Е Л И К И Х  С Е Р Ц Е М  

М а т и  Т е р е з а  –  М а т и  
М и л о с е р д я  

Я просила Бога позбавити мене гордости, і Бог 
відповів мені – ні. 
Він сказав, що гордости не позбавляють – від неї 
відмовляються. 
 
     Я просила Бога дарувати мені терпеливість, і 
Бог сказав мені – ні. 
Він сказав, що терпеливість з’являється як наслідок 
випробувань, її не дають, а заслуговують. 
    

Я просила Бога подарувати мені щастя, і Бог 
сказав – ні. 
Він сказав, що дає благословення, а чи буду я 
щаслива, чи ні – залежить від мене. 
       

Я просила Бога вберегти мене від болю, і Бог 
сказав– ні. 
Він сказав, що страждання відвертають людину від 
мирських турбот і приводять до Нього. 
 

Я просила Бога, щоб допоміг зростати моєму 
духові і Бог сказав – ні. 
Він сказав, що дух мусить зростати сам. 
 

Я просила Бога, навчити мене любити всіх 
людей так, як Він любить мене. 

Нарешті, сказав Господь, ти зрозуміла чого 
треба просити. 

 
Я просила сили – і Бог послав мені 

випробування, щоб загартувати мене. 
Я просила мудрости – і Бог послав мені 

труднощі, над якими мені треба ламати голову.  
 
Я просила благ – і Бог дав мені можливості. 

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/


докладати зусиль у своєму служінні й духовному житті, 
щоб удостоїтись і бути гідним небесної нагороди, 
приготовленої для кожного, хто вірить в Ісуса Христа. 
Відхід владики Річарда приніс сум і пустку у ваші серця, 
бо для багатьох із вас він був дуже близьким у життєвих 
турботах та радостях. Але хай віра в те, що ви одержали 
ще одного небесного покровителя й заступника перед 
Престолом Господнім, потішить кожного із вас. 
Віддаємо душу новопреставленого Владики в руки 
безмежного Божого милосердя та з вірою 
промовляємо: «Несказанної слави Твоєї  сподоби, 
Христе, того, що до Тебе переставився, де є житло 
тих, які веселяться, і Голос чистої радости». 
З молитвою, 
                                                               + СВЯТОСЛАВ 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 

 
Упокоївся в Бозі владика Річард (Семінак) 

Зі смутком повідомляємо, що 16 серпня на 75 році 
життя упокоївся в Бозі владика Річард (Семінак), 
Єпарх Чиказької єпархії. 

Біографія владики Річарда (Семінака) 
 Владика Річард Стефан (Семінак) народився 3 березня 
1942 р. у Філадельфії, Пенсильванія. Після закінчення 
початкової школи продовжував навчання в гімназії, де 
вирішив стати священиком. У 1958 р. зарахований до 
Стемфордської малої духовної семінарії святого 
Василія, Коннектикут. Богословську освіту здобув у 
Вищій духовній семінарії святого Йосафата у 
Вашингтоні, одержавши ступінь магістра богослов’я. 
25 травня 1967 р. висвячений на священика. У 1968–
1969 рр. навчався в Римі, де здобув ступінь бакалавра 
Східного канонічного права. У 1969 р. повернувся до 
Сполучених Штатів Америки для душпастирської праці. 
Упродовж наступних років і дотепер здійснював служіння 
в різних парафіях. 1967–1969 – сотрудник катедрального 
собору Непорочного Зачаття, Філадельфія; 1969–1971 – 
сотрудник церкви Святого Духа, Честер, Пенсильванія; 
1971–1972 – сотрудник церкви Пресвятої Трійці, 
Янґстаун, Огайо; 1972–1973 – парох церкви Стрітення, 
Ленсдейл, Пенсильванія; 1973–1977 – парох церкви 
Святої Анни, Воррингтон, Пенсильванія. 1978–1982 – 
капелан Провінційного дому сестер василіанок, 
Філадельфія; капелан Академії святого Василія, 
Філадельфія, і манор Колегії, Дженкінтаун, 
Пенсильванія; 1982–1984 – парох церкви Благовіщення 
Пресвятої Богородиці, Маямі, Флорида; з 1984 р. – парох 
церкви Пресвятої Трійці, Карнеґі, Пенсильванія. 
Виконував також інші додаткові обов’язки на 
єпархіальному рівні: був єпархіальним директором 
Катехитичної комісії та Комісії екзаменаторів для 
молодшого духовенства, членом Ради комітету 
пенсійного фонду для священиків, єпархіальним 
консультором, протопресвітером Південного деканату, 
регіональним духівником Союзу українських католиків 
тощо. 
4 жовтня 1984 р. одержав титул папського капелана. 
25 березня 2003 р. Святіший Отець Іван Павло ІІ 
номінував монсіньора Річарда (Семінака) єпископом 
української католицької єпархії Святого Миколая в 
Чікаго. 

 
 І з  К а т е х и з м у  У Г К Ц  

 

Антифони в Літургії 
 
Царство Боже є сповненням усіх пророцтв та 

обітниць Старого Завіту.Щоб нині повніше зрозуміти й 
прийняти Царство, ми пригадуємо ті пророцтва й обітниці, 
співаючи вірші псалмів, де про них сказано,упереміж із 
приспівами, у яких висловлено сповнення цих обітниць у 
Христі. Величним гимном «Єдинородний Сину» сповідуємо, 
що сповненням усіх Божих обітниць є Христове воплочення й 
Пасхальне  таїнство. Співаючи приспіви «Молитвами 
Богородиці» та «Молитвами святих», єднаємося з тими,у яких 
це спасіння здійснилося. Такий спів псалмів із приспівами 
називається «антифонами», бо його виконують по черзі два 
крилоси. У Божественній Літургії є три антифони, останній з 
яких завершується Малим входом. У молитвах антифонів 
сповідуємо «невимовне чоловіколюбство» Христове і Його 
обітницю «вволити прохання двох або трьох, що згодяться в 
ім’я» Його. 
  

Малий вхід, тропарі, Трисвяте 
  
Якщо співом антифонів ми переживаємо очікування 

Царства й «наближення» до нього, то Малий вхід показує, що, 
йдучи за Христом, ми вже входимо в Царство, в 
небо, в повноту Божого життя і молимося: «Вчини із входом 
нашим, щоб був входом святих ангелів, які співслужать з 
нами і разом з нами славословлять Твою доброту». Словами 
«Премудрість,прості!» диякон закликає нас скерувати увагу 
до Слова Божого, а вірні відповідають поклонінням Його 
Мудрості, явленій у книзі Євангелія. Вони готують свої серця 
до прийняття Слова. Саме тому вірні, творячи малий поклін, 
співають: «Прийдіте, поклонімося і припадім до Христа». 
 Священик з Євангелієм входить у святилище на знак того, що 
Божественну Літургію звершує єдиний Первосвященик – Ісус 
Христос, Який невидимо присутній серед нас і провадить нас 
до престолу.Єпископ або священик представляють Вічного 
Архиєрея, Який приніс досконалу жертву раз назавжди, 
вознісся на небо й, увійшовши у небесне святилище, сидить 
праворуч Отця (див. Євр. 9, 11-14.23-28). 
 
 У тропарях – піснеспівах на честь свята або святого зі 
зверненням до Христа, Богородиці або святих, і кондаках– 
піснеспівах, у яких розкривається богословський зміст 
святкування – Церква оспівує і показує недослідимі шляхи, 
якими Господь вводив і вводить кожного 
вірного у своє Царство.Наше входження до Царства, 
піднесення до Неба і споглядання Пресвятої Тройці ми 
висловлюємо співом Трисвятого: «Святий Боже, 
Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас», 
єднаючись у цьому співі з небесними хорами. У молитві 
Трисвятого ми, стоячи «перед славою святого жертовника», 
просимо Господа прийняти «з уст нас, грішних, трисвяту 
пісню» і відвідати «нас милістю Своєю». Під час Трисвятої 
пісні архиєрей сходить на «горне сідалище». Архиєрей сідає, 
коли читають Апостола, а по обидва боки від нього сідають 
священики, представляючи Ісуса Христа посеред апостолів і 
символізуючи Церкву в її вчительському служінні. 

 
 
 

 
  
 

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 

                  



 
Я  
 

 

 

 

  
 

 
 

  
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 

 

 


