
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 привітав українців із Днем Незалежності: «Мій 
заклик до всіх нас: цінуймо свою вільну і незалежну Україну!» 
 
Середа, 24 серпня 2016 
 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав привітав усіх українців із 25-
річчям незалежності України. 
 
«Дорогі співвітчизники, дорогі українці, дорогі брати і сестри в 
Україні та за кордоном, дозвольте мені сердечно всіх вас 
привітати із 25-річчям свободи і незалежності Української 
держави», – звернувся Предстоятель в 
інтерактивному проекті «Відкрита Церква» «Живого ТБ». 
 
«Дар незалежності і свободи нашої держави, – вважає Глава 
Церкви, – це Божий дар для усіх нас. Можливо, цілі покоління 
наших попередників хотіли б жити в тих часах, в яких живемо 
ми сьогодні. Для того, аби ми сьогодні мали державу, вільну, 
незалежну, десятки, сотні тисяч героїв упродовж століть 
віддавали своє життя. Але цей дар одержали ми». 
«Мій заклик, моя молитва, моє прохання до всіх нас: цінуймо 
цей дар, цінуймо свою свободу, цінуймо свою вільну і 
незалежну Україну й докладімо всього того, що потрібно, аби 
цей дар утримати, щоби вільну незалежну України ми могли 
розбудувати та передати нашим наступним поколінням», – 
закликав Блаженніший Святослав. 
 
Нехай Господь Бог нам у цьому допоможе. Ми молимося усі 
разом у цих днях: Боже великий, єдиний, нам Україну храни! 
З Днем Незалежності тебе, український народе! 

Департамент інформації УГКЦ 
  

 

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 Кор. 4, 9-16 
 Єв.  Мт. 17,14-23 

   
 
       
       
    

  
 
118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXVIІI  ч.34       ◊ Неділя 10-тa  після Зіслання Святого Духа. Глас 1 .   ◊   28   серпня 2016р.                                                                                    
                            
            

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

https://www.youtube.com/watch?v=6JKxPHVmI8E


                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Від 1-го липня 2016 отець Олег Юрик призначений 
Владикою Кир Стефаном для душпастирського служіння у 
парафіях "Свв. Володимира і Ольги" в Каваджа, і 
"Воздвиження Святого Хреста" у Беррі. З тієї причини, 
членкині ЛУКЖК і члени БУКК організують вечір подяки і 
прощання Отцеві Юрикові в середу, 7 вересня 2016. 
Молебень 6:00 веч., опісля зустріч з перекускою в залі 

парохіяльного будинку. Запрошуємо парафіян до участи. 
 
 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! 

Марія Світа              $200.00 
Олесь і Роксолана Сливинські     $100.00 
Tania and Sean Cunningham      $200.00 
В пам’ять Анастазії Мазур (родина)    $200.00 
 

МНОГАЯ ЛІТА  
Новоохрещеній Соломії Гарванко  і її батькам бажаємо 
многих і благих літ! 

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

30 VIII   6:00 вечора  бл. п. Володимира      
                                  Малецького (40-ий день) 
29 VIII   7:00 вечора бл. п. Ярослава Чолія 

                  (1-ша р.)                                                                                                                                                       
02 IX    6:00 вечора  бл. п. Івана і Юлію Подільчак 
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      

В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоївся у Бозі бл. п. Теодор Чобіт (87). Душу 
Покійного поручаємо молитвам наших вірних. Вічна 
Йому Пам’ять. 

 
 

С Л О В А  В Е Л И К И Х  С Е Р Ц Е М  
М о л и т в а  

А н т у а н а  д е  С е н т -
Е к з ю п е р і  

 
Не про чуда і не про видіння прошу 

Тебе, Господи, дай мені силу давати раду 
з щоденними труднощами. 

Навчи мене мистецтва маленьких 
кроків. 

 
Зроби мене спостережливим і 

винахідливим, щоб в суєті дня, я міг 
записувати свої думки і події, які глибоко 
пережив. 

 
Навчи мене правильно розподіляти свій 

час. Даруй мені особливу проникливість у 
розрізненні того, що є важливе, а що 
другорядне у житті. 

 
Вбержи мене від наївного переконання, 

що все в житті має проходити гладко. 
Подаруй мені спокійне визнання того, що 
труднощі, поразки, падіння і невдачі є 
природним додатком до життя, завдяки 
яким ми зростемо і мужніємо. 

 
Я знаю, що багато проблем 

розв’язуються самі. Навчи мене чекати. 
 
Господи, Ти найбільше з усіх знаєш як 

ми потребуємо дружби. Дай мені дорости 
до цього найпрекраснішого, найважчого, 
найризиковнішого та найкрихкішого в 
житті дару. 

 
Пошли мені не те, чого я хочу, а те, що 

мені справді потрібне. 
 
Навчи мене мистецтва маленьких 

кроків. 
 
Дай мені переконатися, що ілюзії не 

допомагають ні змінити минуле, ні 
наблизити майбутнє. Допоможи мені 
зробити свою справу якнайкраще, а кожну 
прожиту годину оцінювати як 
найважливішу. 

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. 

 



Глава УГКЦ: «Глибинне відчуття Бога характеризує 
українську душу» 

 
Вівторок, 23 серпня 2016 
 
Ми, як патріоти, пишаємося всім тим, що може 
свідчити всьому світу і нам самим, що ми, українці, 
чогось варті, що наш національний, духовний, 
культурний та релігійний потенціал набагато більший, 
ніж ми уявляємо. Тому очевидно, що дооцінення 
власних сил – це дорога до того, щоб навчитися 
любити і пишатися своїм. 
 
Я мав нагоду побачити те, що ми називаємо силою 
українського духа, що виявляється в наших людей у 
різних країнах – в тих людей, які є українцями у другому 
чи третьому поколінні, але живуть далеко від 
української землі. У них є щось таке, що об’єднує всіх і 
навіть тих, які вже не говорять українською. 
Поділився думками Глава й Отець УГКЦ Блаженніший 
Святослав щодо того, що таке патріотизм, націоналізм і 
чим українцям варто пишатися у прямому ефірі нового 
інтерактивного проекту «Живого ТБ» «Відкрита Церква» 
23 серпня. 
 
На переконання Глави УГКЦ, глибинне відчуття Бога 
насамперед  характеризує українську душу. «Вражає 
внутрішня глибока відкритість серця українця на 
божественне, навіть коли людина не розуміє, до чого її 
серце спонукає. Шукаючи Бога, вона починає співати, 
творити, тобто в мистецтві прагне знайти вічну Божу 
любов і красу», – пояснив він. 
Предстоятель Церкви навів приклад українців, які 
оселилися в Південній Америці: «Коли вони будували 
українську колонію посеред лісу, то найперше зводили 
церкви. Тож ми є спадкоємцями того високого 
шляхетного українського духа, який відкриває в нас 
глибинні джерела християнського патріотизму». 

Департамент інформації УГКЦ  
І з  К а т е х и з м у  У Г К Ц  

 
 Слухання Божого Слова, відповідь на нього, молитва. 

 
 Господь своїм Словом сотворив світ, Словом на Синаї 
покликав до служіння вибраний народ, у воплоченому 
Слові дарував людям спасіння. Люди покликані 
прийняти Слово Боже і відповісти на нього вірою: «Усе 
те, що нам сказав Господь, – виконаємо» (Вих. 24, 3).  
Справжнє слухання Слова Божого полягає в його 
виконанні: «Блаженні ті, що слухають Боже Слово і його 
зберігають» (Лк. 11, 28). Ті, що слухали Йоана в пустелі, 
й ті, що слухали Петра в день П’ятдесятниці, питали:  
 
 
 

«Що ж нам робити?» (Лк. 3, 10; Ді. 2, 37). Відповідаючи 
на Слово, ми приймаємо його життєдайну силу і, 
подібно до Богородиці, зберігаємо його в наших серцях і 
втілюємо в життя.  
 
 Слово Боже засвічує в наших серцях «нетлінне світло 
богопізнання», про що навчає молитва перед читанням 
Євангелія. Сенс слухання Слова Божого – у «розумінні 
євангельських проповідувань», аби прийняти їх як 
«блаженні заповіді» та, «перемігши всі тілесні похоті, 
провадити духовне життя, думаючи й діючи так, як 
угодно Богові». Виявом шанобливого слухання і 
приймання Божого Слова є схиляння голови під час 
читання Євангелія. У проповіді священик звіщає Благу 
Вість про великі Божі діла, закликає людей до втілення 
почутого Слова, «навчає і закликає уводити в життя ці 
добрі приклади». Вірні слухають Слово Боже, яке 
Господь промовляє до них через читання Апостола й 
Євангелія та через проповідь. Вони приймають Слово 
Боже до своїх сердець, немов зерно, яке має принести 
добрий плід у їхньому житті.  
 
Причащаючись же Христа-Слова, вірні стають Його 
носіями і благовісниками.  У Сугубій єктенії (єктенії 
усильного благання) Церква молиться за те, «щоб ми, 
пізнавши істину, були гідними її та в подвигах праведне 
життя вели і заповіді берегли, щоб вічне спасіння 
прийняти». На відміну від Мирної єктенії, у якій ми 
молимося за весь світ, у Сугубій поіменно поминаємо 
вірних, додаємо особливі прохання зібраної спільноти у 
відповідь на почуте Боже Слово й просимо Божої 
допомоги в різних обставинах життя вірних.  
 
 У Єктенії за оглашенних вірні моляться за тих, хто 
готується до Хрещення, щоб Господь «просвітив їх 
словом істини» і «прилічив їх до вибраного свого стада». 
Оглашенних допускали до трапези Слова для осягнення 
духовної зрілості й зцілення духовних недуг. Перед 
почат ком Євхаристійної трапези їх відпускали. 
Залишалися «тільки вірні», які зібралися для того, щоб 
кормитися поживою вічного життя – Тілом і Кров’ю 
Господа нашого Ісуса Христа.  
 

Духовна думка на сьогоднішний празник Успення 
Пресвятої Богородиці.  

Смерть - це відпочинок і визволення 
від трудів, заплата за подвиги, нагорода за 
боротьбу й вінок. (св. Іван Золотоустий, 
Про мучеників) 

 
 

 
 

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 
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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 

 

 


