
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 

Глава УГКЦ: «Навчальні заклади повинні не 
просто допомагати вихованцям здобути 
якісну освіту, а й ставати кращими людьми» 
 
Новий Закон України «Про освіту», який дає можливість 
Церкві й релігійним організаціям відкривати навчальні 
заклади, є корисним. Бо освіта й виховання – нерозривно 
пов’язані. Справжнє навчання неможливе без виховання на 
цінностях, життєвих орієнтирах. 
 
Наприклад, вчена людина може бути небезпечним 
злочинцем, якщо свої знання й таланти використовуватиме 
для руйнування суспільства, нищення гідності іншої людини. 
Навчальні заклади повинні не просто допомагати 
вихованцям здобути якісну освіту, а й ставати кращими 
людьми, щоб будувати, а не руйнувати.Сказав Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав 13 вересня, розповідаючи про 
освіту в прямому ефірі проекту Живого ТБ «ВІДКРИТА 
ЦЕРКВА».За його словами, присутність Церкви в освіті є 
запорукою того, що дітям у школах будуть дані 
загальнолюдські орієнтири. «Коли говоримо про базові 
цінності, то для всіх християнських Церков вони є 
однаковими. Тут йдеться не про конфесіалізацію школи чи 
освіти, а про те, щоб усі Церкви своїми засобами могли 
допомогти виховувати гідних, відповідальних громадян», – 
пояснив архиєрей. Таке навчання, на переконання 
Блаженнішого Святослава, можна реалізувати трьома 
етапами. Спочатку потрібно виховати цілісну (ст. 2) 
 
 

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. Р. Лобай 
11:30 - Св. Літургія – о. О. Лящук 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 
 Молитовний День -  18 жовтня 
Клюб Духовних  Дискусій – 17 жовтня 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. 1 Кор. 16, 13-24. 
 Єв.  Мт. 21,33-42 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Членкині ЛУКЖК приготовляють 
недільну після кожної Св. Літургії. Просимо 
всіх підтримати діяльність ЛУКЖК і зійти до 
церковної залі на теплу каву, смачне печиво, 
канапки і  дружню розмову.  

 Молитовна Група буде зустрічатися щосереди  
о год. 6:00 вечора. Перша зустріч буде  
в середу 18 жовтня. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній Клюб 
Сеньорів)  буде зустрічатися що вівтірка  
о год. 1:00 поп. Перша  зустріч після вакаційної 
перерви буде у вівторок  17 жовтня. 
Заохочуємо приєднатися до групи і приємно 
провести час! 

 Відділ ЛУКЖК при Катедрі св. свщм.     
Йосафата щиро запрошує на чайок “Золота 
Осінь” в неділю 25-го вересня 2016, від години 
9:30 - 2:30 по полудні в церковній залі, 110 
Franklin Avenue. Офіційне відкриття в 1:00 год. 
попол. Цікава програма, ліцитація (silent 
auction). Дохід з чайку призначений на допомогу 
родинам, які потерпіли в наслідок війни в 
Україні. 
 
 ПІД ТВОЮ МИЛІСТЬ – 8-ми денний духовно-

реколекційний цикл в українській мові "Марія – 
Втілення Милосердя" відбудеться в  парафії св. 
Димитрія (135 La Rose Avenue, Toronto)  від 9 до 17 
жовтня 2016 р. (за винятком суботи 15 жовтня). 
Реколеції голосить: о. Йосафат Бойко, 
Згромадження Воплоченого Слова, настоятель 
церкви свв. Кирила і Методія в Крихівцях- 
Івано-Франківську, Україна. Запрошуємо всіх до 
участи!! 

             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 

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

Мирон Цибульський і Марія Гоголь                  $500.00 
Володимир і Надія Луців                                  $200.00 
Василь і Рома Жила                                         $500.00 
Юрій Дашко і Марла Валтман                          $200.00 

Надя Борис                                                     $100.00 
Роман Колос                                                    $100.00 
Стефан Пісоцький                                           $230.00 
Aндрій Дзюбак                                                $100.00 
 
 
                      МНОГАЯ ЛІТА  !  

Новоохрещеному Якові Андрієві Сілецькому  і його 
батькам і хресним батькам бажаємо многих і благих літ! 

 
 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 1  Х   9:00 ранку    бл.п. Теодора Чобота (40д.) 
 8  Х  10:00 ранку   бл. п. Галину Копач  
15 Х   5:00 поп.      бл. п. Богдана Тихоліса (1р.) 
20 Х  10:00 ранку   бл. п. Богданку і Івана Яців                                                                    
     

                     
                         (Закінчення) 
 
особистість, яка вміє критично думати, а не просто 
відтворює знання: «Аби особа вміла самостійно 
думати і, навіть більше, вміла бути свобідною і 
відповідальною за свої вчинки». 
 
Другий етап – виховання вільної людини, патріота: 
«Щоб людина могла застосовувати на благо свого 
народу все, що вона здобула під час свого 
виховання і навчання». 
 
А третій етап – сама особа повинна розвивати свою 
креативність: «Людина повинна постійно вчитися, 
бо в школі, навіть у найкращому університеті, 
неможливо всього пізнати і здобути. Школа вчить 
вчитися, і той, хто виходить із неї, повинен 
розуміти, що він не закінчує на цьому етапі своє 
навчання».  
 
При цьому Глава УГКЦ наголосив, що людина 
повинна постійно навчатися нового і відповідати на 
потреби суспільства: «Тоді їй буде завжди  цікаво 
працювати в обраній галузі. А суспільство, 
сформоване з таких людей, завжди буде живе, 
відкрите, креативне». 
  

Департамент інформації УГКЦ 
  
 
 

Повідомляємо, що з днем 11-го вересня 
закінчуємо літній (вакаційний) час. 
Божественні Літургії в неділі  служитимуть   
о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку і 6:00 веч. 
Вечірні в суботу будуть служити о год. 
6:00 веч.! 
 

 Наступної неділі, 25-го вересня, після Св. 
Літургії о 9:30 рано, запрошуємо Вас до церковної 
залі, де буде коротка презентація і  вистава про 
благодійну працю канадської харитативної 
організації Chalice в Україні і інших країн світу. 



Синод УГКЦ звернувся до українців, які 
постраждали від окупації Криму і війни 
на Сході України 
 
Єпископи Української Греко-Католицької 
Церкви, які зібралися на щорічному Синоді, 
звернулися зі словами підтримки й 
солідарності до всього українського народу, 
який уже більше двох років живе в умовах 
неоголошеної, але нищівної та 
кровопролитної війни. 
 

«Особливою увагою й запевненням про молитву 
бажаємо огорнути тих, кого війна зачепила 
безпосередньо: учасників бойових дій, 
поранених, родини загиблих і пропалих безвісти, 
тих, хто змушений покинути рідні домівки, і тих, 
хто живе під окупацією та на лінії розмежування», 
– мовиться у Зверненні Синоду. 
Звертаючись до мільйонів українців, що були 
змушені покинути рідні домівки, єпископи 
відзначили, що «ставши вигнанцями на своїй 
землі та втративши майже все», вони часто 
почуваються забутими, покинутими й 
безпомічними. «Вірте, проте, що ви ніколи не 
будете покинутими чи забутими Богом. Він є з 
вами в найтяжчі хвилини. І знайте, що ви можете 
у спільнотах нашої Церкви завжди знайти тепле 
слово співчуття та братньої підтримки», – 
запевнили єпископи тимчасово переселених осіб. 
«Багато з вас, – йдеться у документі, – втратили 
родинні та дружні зв’язки, які нелегко замінити. 
Досвід показує, що часто порятунком є церковні 
чи громадські спільноти: вони допомагають не 
лише долати матеріальні труднощі, а й не впадати 
у відчай. Ми закликаємо вас будувати нові 
взаємини підтримки, що не дадуть залишитися 
наодинці з болем. Для християн це можуть бути 
парафії, які покликані бути «місцем зустрічі з 
живим Христом»». 
Звертаючись до тих, які приймають вимушених 
переселенців, зокрема допомагають їм знайти 
житло, роботу, налагодити побут, повернути 
надію, владики подякували, що люди відкривають 
свої серця та домівки, аби «прийняти самого 
Христа». 
 

Разом з тим єпископи відзначають, що війна 
увиразнила не лише зло, а й доброту та 
жертовність нашого народу. «Ми на власні очі 
побачили мужність тисяч чоловіків, які без вагань 
кинулися на захист країни від ворога, попри те, 
що наша держава не була здатна, особливо на 
початку, забезпечити військових навіть 
найнеобхіднішим. Ви, славні наші воїни, по-
новому відкрили для всіх нас значення відваги, 
відданості й честі. Коли в церкві ми разом 
молимося «за все воїнство», то уявляємо саме 
ваші світлі обличчя», – написали 
священнослужителі.З особливою подякою владики 
звернулися до волонтерів, які безнастанно 
допомагають тим, кого болісно вдарила війна. 
«Іноді видається, що частина українського 
суспільства забула, що в країні війна. Проте ви – 
воїни, волонтери й вимушені переселенці – 
знаєте, що вона триває і продовжує забирати 
життя та руйнувати долі. Ви не самі! Місія Церкви 
завжди полягала в служінні стражденним. Це 
покликання Церкви в Україні виконують через 
діяльність капеланів, допомогу пораненим, 
переселенцям і родинам загиблих», – відзначили 
члени Синоду УГКЦ. 
  
Глава УГКЦ закликає духовенство 
долучитися до Дня молитви за мир, 
проголошеного Папою Франциском 
 
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, 
відповідаючи на заклик Святішого Отця, закликав 
єпископів, душпастирів і богопосвячених осіб 
УГКЦ 20 вересня 2016 року провести День 
молитви за мир. 

«Єднаючись у молитві зі Святішим Отцем, 
закликаю відслужити у всіх наших храмах 
Молебень до Христа Милосердного, що його ми 
молимося у Святому році Божого милосердя, та 
провести молитовні чування в наміренні за мир у 
всьому світі, зокрема за мир в Україні», -  пише 
Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав. 
Слід відзначити, що Святіший Отець Франциск 
визначив 20 вересня цього року як День молитви 
за мир у всіх єпархіях світу. Цього дня відбудеться 
зустріч представників світових релігій із Папою 
Франциском у м. Ассізі (Італія). Департ. інф. УГКЦ 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        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 
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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 

 

 


