
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: «Усі дари, що маємо, ми повинні 
примножити і повернути Богу - такий зміст 
християнського ставлення до благ, які Він 

нам подарував» 
 
Святі Отці Церкви, слухаючи Боже Слово про виноградник, 
навчали, що виноградником, до якого нас покликав 
працювати Господь, є наше особисте життя, світ, що у ньому 
ми живемо, обов’язки, котрі кожен на своєму місці має 
виконувати. Ми на землі повинні пам’ятати, що все Боже 
сотворіння, яке Він створив, не є нашою приватною 
власністю. Ми є лише управителями цієї землі і довкілля та 
навіть особистого життя.Наголосив Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав 18 вересня під час проповіді на 
Архиєрейській Божественній Літургії в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового УГКЦ. 
«Наше життя нам дав Бог Отець як завдання, аби ми 
зростали в праведності, - продовжив проповідник. - Господь 
плекає нас у нашому рості. Навіть більше, Він до нас 
приходить, а ми часто хочемо привласнити собі все й 
усунути Його із нашого життя». За його словами, часто 
людина думає, що без Бога вона може впоратися. Гадає, що 
може стати власником всього того, що має. Таким чином, 
вона «вбиває, розпинає Христа, який приходить до неї 
щодня».Блаженніший Святослав запропонував оцінити 
сучасність крізь призму поглядів Папи Венедикта XVI, який 
повчав, що «у світі, в якому немає Бога, неможливо жити». 
«Світ, з якого людина виганяє Божих слуг, в якому постійно 
розпинає і зрікається Божого Сина – приречений на війну 
і вбивства. Найбільшою небезпекою для нас є (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. О. Качур 
11:30 - Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  6:00в. – Св. Літургія – о. О. Качур 
 
 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. Гал. 6, 11-18. 
 Єв.  Йо. 3, 13-17 
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Понеділок 26 вересня – Навечір’я Воздвиження 
Чесного і Животворящого Хреста Господнього. – 
Вечірня з Литією – о год. 6:00 вечора. 
 
Вівторок 27 вересня – Свято Воздвиження 
Чесного і Животворящого Хреста Господнього. – 
Святі Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 веч. 
В це Свято зобов’язує піст. 

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

 Ширші Сходини ЛУКЖК. Повідомляємо, що 
наступні сходини відбудуться в неділю, 2 жовтня  
о год. 11:00 ранку в парохіяльному будинку. Просимо 
до участи членкинь,  гостям раді! Буде нагода 
заплатити членську вкладку, хто ще цього не зробив. 
 
    Свята Літургія о год. 9:30 ранку останної 
неділі кожного місяця присвячена нашим 
дітям цілоденної школи Патріярха Йосифа 
Сліпого і святомиколаївської суботньої 
школи. 
Співає дитячий хор. Після Літургії родичі 
приготовляють перекуску для дітей у церковній 
залі. Цю перекуску фінансує св. Миколаївський 
відділ Ліґа Українських Католицьких Жінок. 
Заохочуємо родичів приводити своїх дітей на цю 
Святу Літургію, щоби діти виростали у 
християнському дусі на прославу Бога і нашої 
церкви!.  
 
 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 щовівтірка  
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” сьогодні, 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. 
 
 Запрошуємо українську громаду прибути на 

зустріч з відомим провідним істориком та довголітнім 
політв’язнем ВАЛЕНТИНОМ МОРОЗОМ у вівторок 
 27-го вересня о год. 7:30 в. в Українському Домі  
ім. Тараса Шевченка на 429 Horner Avenue. Проф. 
ВАЛЕНТИН МОРОЗ виголосить доповідь на тему 
«Сучасний стан в Україні». Одночасно буде 
презентація його третього тому «УКРАЇНА У 
ДВАДЦЯТОМУ СТОЛІТТІ».Закликаємо членів громади 
до численної участи. Буде також нагода закупити цінне 
видання книги «Україна у двадцятому столітті». 
 

 Церква Пресвятoï Євхаристiï запрoшує 
вiрних iнших парафiй нашoï Єпархiï на Святу Лiтургiю, 
яка вiдбудеться в п’ятницю, 30 вересня 2016 рoку  
o год. 10:00 ранку з участю  Патрiарха Святoслава 
(який планує приïхати дo Канади на oсвячення 
вiднoвленoï церкви в Бремптoнi) i Преoсвященнoгo 
Владики Стефана.   Пo лiтургiï  перекуска. 
 

 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! 
Богдан і Хритина Колос                                   $100.00 
Богдан і Христина Колос                                 $100.00 
                (в пам’ять Юлії і Теодора Колос) 
Маркіян і Оріяна Сілецькі                                $250.00 
           (з нагоди хрещення сина Якова Андрія) 

 
 
                   МНОГАЯ ЛІТА  !  

Новоохрещеній Еві Софії Бошко  і її 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 та Івана Яців                                                                    
     

                     
 

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

 
Сьогодні, 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. 



                    (Закінчення) 
є втратити все, що маємо, через те що хочемо 
неподільно бути і господарями, і власниками», - 
навчає Глава Церкви. «Однак Христос приходить 
до нас як Божий Син, стукаючи в наше серце... 
Погляньмо в наше серце і запитаймо себе, які 
добрі діла, плоди з власного винограднику, ми 
сьогодні можемо Йому представити», - 
запропонував задуматися архиєрей, закликаючи 
нас бути добрими виконавцями свого життєвого 
завдання і плекати те, що нам Бог дав. Бо всі 
дари, що маємо, ми повинні примножити і назад 
повернути Богу. Таким є зміст християнського 
ставлення до всіх благ, які нам подарував 
Господь. 
«Я хочу привітати в Божому винограднику 
особливих людей. Сьогодні ми вручимо диплом 
бакалавра одинадцятьом катехитам Київської 
архиєпархії. Я вітаю вас у Божому винограднику. 
Ми посилаємо вас до особливої праці – плекати 
людські душі. Навчайте людей, що Христос 
приходить і люди повинні мати гідні плоди свого 
життя, котрі належить Йому віддати», - наприкінці 
сказав Блаженніший Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
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 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 
  
 

 

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 
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_3 vacy trporonoEleEE I, rqo Mouacrap trprrrurFnrR cnoio Aismuicr5 i llm Csmoro Bacz:ri-fiBeruroro rzuipae upoAarE'imo uocini"r, 6u*uro ooair*rr.r s BaME risierc enapxii qogo qieinoci'rrocri' euapxix Ee ctrpoMol*a KytrErE sciei uocirocri s*mowo si rrrKoJroro, BeJrur(oroKamllqerc i ncielo 3eMJIeIo uos44i Mo"u.rrpu. Ta rvm u44ieuocx, qo guafiAeuo cuoci6
AoMoBlrrtrcfi trpo ui4xo4qy i sriAno Eamsi crpoMoxgocri qigy xyuirni ,i** ,,acrfrtrE,qa,oinocinocri.

I{s qactuxa 6a eKEol{u:tr- pf'xweqirc Monacrapa i fla}r'.srmK flo4ncz, Kytra 6araro mogetcxoArr'c'r Ea Morrr{rBl Ag Marepi Boxoi. -f, sx. 6yn troAaB raKy trpotrosqirc AorlporoapruuaF4pEra o.Kon6ru4 rlcgg qe ri;rrxa fo*ir-ro*y 8438r, i rrraro saprip ni4roaaruqo trpotro3rqirc.

'f,xqo qeE upoert 3aBepIIrETEcx ycuixo*r, JrroAE MouM 6 i saAali trpoAoBxyB arus6uparncs.Eauonimg rolo flarrl'srnw<afloxsKa. Moracrzp oz ,rir 6yrr repe6y4oaard i 4pucroco pafficlry)Krrs' ac euapxiammfi qerrp. Hoad qeaTp rurir 6a"6pr s6yao salffii cnyxza 6z 6ararororpe6.

Moi gopori 6par-ru i cecrpa n Xpzcri, Monil,roc.E rci pasou, qo6 nacranuft focuo4r [poBaryrREac y qpaBEJIbEoMy EatrptMi, qo6 ftoro crma nons sAir cuprJrace.i rce qo crager'c.E nipmrro6yge grrs.AyxoBEoro xcrirtfl.ycix uac.

XaE 6naro4arr focuoAa Eamoro Icyca Xpucra i
6yge s BaME 3aBx,4E

Illrapo ram y Xpzcri locuogi

+Cre(pau )G,rin4p,
enapx Toporra i CxiguroiKanara

ruo6os Eora Orqs i qpruacrx Cnxroro,{yxa

{p'\Ta t'-1pqp
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To the faithful of the Eparchy of Toronto and Eastern Canada
from

Most Rev. Stephpn Chmilar -Eparch
GIory to Jesus Christ!

Dear Brothers aad Sisters in Christ!

May the Lord bless you and firl you with faith, hope and love of neighbour.

]!p to yoq my dear brothers and sisters, in the matter of the Basilian Monastery on Weston Rd..
in Toronto' We are all saddened that the order of St. Basit the Great (oSBIO has decided to close
ttre monastery. However, we can understand their plight. There are very few, if any, young men
who areresponding to God's call to serve as monla. lfus rcmaining Basilians are aging and are no
longer able to continue the role that they once served in Ontario uod urros Caiaada. Let us pray
for them and thar:k God for their servic. io tni, Eparchy, past, present and future, hetping each of
us as we travel our earthly spiritual joumey.

Recently a misunderstanding has arisen regardjng the proposed closing of the Monastery on
Weston Rd' and I would like to ensure that our rafifu conectly understind the facts. Although
the monastery is in our eparchy, it is a monastery of Papal Right which is under the direct auttrority
of the Holy See and the Basilian hierarchy, tne Oenera and the provincial. Decisions regarding
the movement of monks or-Basilian priests as well as decisions to build or sell, etc. are all solelywithin the jurisdiction of the Basilian hierarchy. The decision to close ana se11 the properfy onweston Rd' was made without our knowledgetr any consultation with us. we have expressed
our concem to the Provincial that this action has creatld. a greatdeal of anxiety among the faithful.
He promised a letter of clarification.

Since it has been announced that the monastery is being closed and the OSBM is expecting to sell
the properfy, let me share my vision for the Ep*.hy ila tuut property. 'we 

are not in a fi:ranciai
position to purchase. the entire properry, including the school, tae iarg! chapel and the land in the
back' However, we hope to be ablJ to negotiate a suitable aad affordable price for ttre purchase of
only a portion of the properfy. our goal1s to purchase the residence (monast.ryl *a the shrine
yhtT -9'y people guth-.t and pray to the tuotner of God. I had mad.e such a proposal to the
Basilian hierarchy several years ago and intend to renew this offer.

If we are able to realize our vision for this important site our faithftl could continue to gather forprayer at the shrin". TJrg monastery could be repurposed to serve as the Eparchial cente or a new
cente buiit. An Eparchial cenfue would serve many uses.

My dear brothers and sisters in Christ, 
l?t * all pray that the good Lord lead us in the proper

direction, that His will be done and that all may happeo fo, m. good of the spiritual lives of us all.

May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father and the fellowship of the Holy
Spirit be with you always.

Yours in Christ, a.}-
+Stephen Chmilar Gven this 20tr day of September, 2016.


