
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 

У ХРАМІ УГКЦ У ФЛОРИДІ ВІДКРИТО МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ 

УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВИМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ ПІД ЧАС АТО 

    Громада української діаспори, яка проживає неподалік 
м. Сент Питерсберг (штат Флорида, США),  провела 
святкові заходи з нагоди 25-ї річниці Дня незалежності 
України в приміщенні церкви Богоявлення Господнього 
(УГКЦ). 
    У заході взяли участь представники української 
діаспори в США, спілка ветеранів Збройних сил США 
українського походження та військовослужбовці 
Збройних сил США, Німеччини, Франції, Канади, Польщі, 
Грузії, Туреччини та Італії. 
     Захід розпочався службою Божою, яку проводили 
священнослужителі декількох конфесій. Запрошеним 
військовослужбовцям Збройних Сил України, було надано 
честь відкрити меморіальну дошку пам’яті 
військовослужбовцям Збройних Сил України, які загинули 
за незалежність України під час проведення 
Антитерористичної операції на території Луганської та 
Донецької областей. Завершився захід концертом, під час 
якого, зокрема, виступив хор української діаспори в США. 
     А військовослужбовці Збройних Сил України, які 
проходять стажування у Центральному Командуванні 
Збройних сил Сполучених Штатів Америки (база ВПС США 
«Мак-Ділл», штат Флорида), минулого тижня 
організували заходи з нагоди 25-ї річниці Дня 
незалежності України. Наші військовослужбовці 
приготували загальновідомі українські страви та 
запросили до сніданку представників Центрального 
командування та військовослужбовців інших країн. Про 
це повідомляє прес-служба Міністерсства оборони 
України. 
       1вересня, 2016 
 

 

 

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. O. Лящук 
6:00 – 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 

 

 Ап.1 Кор. 9, 2-12 
 Єв. Мт. 18,23-35 
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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. 
 

 Членкині ЛУКЖК приготовлятимуть недільну 
каву від неділі 11 вересня. Просимо усіх підтримати 
діяльність ЛУКЖК і зійти до церковної залі на теплу 
каву, смачне печиво, канапки і  дружню розмову.  

  Торонтонська Школа Бандуристів 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! 

о. Олекандер і добр. Олена Лящук          $250.00 
Катерина Гладка                         $300.00 
            ( в пам’ять Ярослава Гладкого – 11р.) 
Йосиф Малецький                           $150.00 
Марта Реплянська                               $140.00 
Марта Горбань                                               $100.00 
    (в пам’ять батьків Мирослава і Марії Горбань) 
 
                 МНОГАЯ ЛІТА  !  

Новоохрещеній Єлисаветі Катерині Зайцев  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 
05 IX    5:00 поп.      бл. п. Леонтіну, Мирослава і  
                                       Петра Шумських 
06 IX    8.00 ранку    бл. п. Григорія і Марію 
                                Реплянських 
06 ІХ    6:00 вечора  бл. п. Юрія Пеняк (6р.)    
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 Процьа (40.д.) 
15  IX 10:00 ранку   бл. п. Соню і Миколу Скаб,                       

     Анастазію Лагодич і Люцію Ґраціяні 
16  ІХ   8:00 ранку  бл. п. Олександру і Миколу 
                                       Зіняк 
17  ІХ   5:00 поп.    бл.п. Зеновія Крацівського  
                                                              (25р.)      
 
     В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  

Упокоїлася у Бозі бл. п. Стефанія Москалюк 
(89р.). Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних. Вічна Їй Пам’ять. 

 
Блаженніший Любомир привітав сестер 

служебниць зі 125-літтям 
 
Архиєпископ-емерит Блаженніший Любомир записав 
відеопривітання сестрам служебницям із нагоди 125-
ліття Згромадження. У ньому духовний лідер українців 
висловився на три теми: харизма, потреби Церкви і 
формація. 
 
Харизма. Архиєпископ переконаний, що дуже важливо, 
щоб сестри з нагоди свого 125-ліття існування докладно 
переглянули і вивчили свою історію... 
Блаженніший пригадав, що богопосвячене життя в кінці 
ХІХ ст. перебувало у кризі. Поняття монашества набуло 
контемплятивного значення, тобто що лише 
присвячувати своє життя молитві... «Але криза не 
завжди є чимсь поганим, бо в ній завжди народжується 
щось цілком нове. Криза призвела до реформи 
монашества, водночас стала обставиною, серед якої в 
нашій Церкві зародилася нова форма служіння, нова 
форма богопосвяченого життя. Священики і монахині в 
особі сестри нині блаженної Йосафати побачили, що 
потрібно чогось нового. Заохочую вас пізнати вашу 
історію і вивчити її», – сказав він. 
Звернув увагу на служіння сестер у ранній еміграції 
українців у Бразилії, Канаді. І що саме завдяки сестрам 
служебницям люди залишилися вірними своїй Церкві, 
своїй культурі. Адже в еміграції сестри опікувалися 
школами, хворими... «Вважаю дуже важливим, що не 
тільки ваше ім'я "служебниці", а ваше життя принесло 
дуже багато користі Церкві, людям. Яке місце сестер 
служебниць, яка місія в Церкві сьогодні? Та сама, що й 
100 років тому. Церква потребує людей, які служать 
потребуючим, які бачать своє життя як служіння. Не 
треба сьогодні вигадувати чогось нового, можна просто 
вдосконалювати те служіння, яке вже випробуване за 
багато років», – вважає Блаженніший Любомир. Щодо 
теми формації, то Архиєпископ звернув увагу на те, 
щоби спільноти не були дуже малі. Бо це, за його 
словами, не дуже добре. «Мені здається, що не дуже 
добре, коли всі займаються чимось різним у спільноті. 
Треба так організувати, аби займатися чимось одним або 
подібним, щоби був дух спільноти, на чому би 
формувалася ця спільнота, щоби було про що говорити», 
– сказав він.Говорячи про те, де сьогодні потребують 
сестер, звернув увагу на Схід України. «Колись ваші 
сестри поїхали в Канаду, Бразилію. Сьогодні Східна 
Україна потребує сестер. Застановляйтеся над цим. Це – 
та земля, ті люди, яких сьогодні требаобслужити, яким 
треба своїм прикладом християнського життя, праці і 
служіння послужити, щоб їх також заохотити, аби бути 
близькими Бога. Також ваше служіння потрібне сьогодні 
в час секуляризації суспільства», – переконаний 
Архиєрей. Також він висловив переконання, що для того, 
щоби було більше покликань, потрібно сповняти 
служіння цілком віддано……………………………………………….. 
 

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.! 
 

 



Глава УГКЦ Світовому конгресу українців: «Наше 
спільне завдання – бути обличчям України і говорити 

правду про її болі та страждання» 

П'ятниця, 26 серпня 2016 
 
 

   Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав на загальних Річних загальних 
зборах Світового конгресу українців (СКУ) закликав 
українців за кордоном говорити правду про Україну. 
 
    Вітаючи з цією подією Предстоятель УГКЦ заохотив СКУ 
до однієї спільної праці… «Ми сьогодні багато думаємо, 
молимося і допомагаємо тим, які перебувають на 
передовій. Коли ми чуємо слово "передова", то перш за 
все думаємо про зону бойових дій. Думаємо про Крим, про 
наших братів і сестер, які сьогодні на собі відчувають усі 
болі війни проти України. Але хочу вам сказати, що де би 
ви не жили у світі, ви є на передовій. Тому що ця війна, яка 
сьогодні торкнула Україну, її передова проходять через 
серце кожного з нас», – вважає Блаженніший Святослав. 
     Архиєрей відзначив, що ця війна, яку світ називає 
гібридною, має різні види фронту і передової. За його 
словами, кожен із нас має запитати себе: де мій блокпост, 
де моє місце на цій передовій, де моє особливе завдання, 
яке я маю сповнити? «Зокрема, – переконує Глава УГКЦ, – 
ми всі перебуваємо на передовій інформаційної війни. Ми 
бачимо, як той, хто сьогодні напастує Україну, по цілому 
світі поширює неправду про нас. Повірте мені, жодне 
Міністерство інформаційної політики України не дасть собі 
ради з усім тим, що в неправильний спосіб поширюється 
по цілому світі». 
«Наше спільне завдання – бути обличчям України і 
говорити правду про її болі та страждання. Це сьогодні 
робить Українська Греко-Католицька Церква по цілому 
світі, це сьогодні робить Світовий конгрес українців. Це 
свідчення правди має бути одним із наших пріоритетів. 
Інтеграція, а не асиміляція. Це має бути гаслом української 
громади у світі. Бо саме це дає нам ключ втримати 
блокпост на нашій передовій», – вважає Блаженніший 
Святослав. 
Він також висловив переконання, що в цьому питанні 
Церква і громада можуть, повинні й багато зроблять 
разом. 
Предстоятель Церкви побажав Божого благословення СКУ 
на Річних загальних зборах. 
                                              Департамент інформації УГКЦ 
 
 
 

         С. Христина Сиротинська СНДМ 
обрана провінційною настоятелькою 

Сестер Служебниць 

12 серпня, 2016    
с. Христина Сиротинська 
була обрана 

Провінційною 
Настоятелькою Сестер 
Служебниць Непорочної 
Діви Марії в Канаді на 
п’ять років. С. Христина є  
найстаршою донькою  бл. п. 
о. Івана Сиротинського, 
довголітнього пароха церкви 
св. о. Миколая  та 

добродійки Марти 
Охримович.  Вона народилася у Злоцькім, повіту 
Новий Санч, Княже Лемківщина. 
Закінчила вищу освіту в Академії ССНДМ на Горі 
Марії в Анкастер в роках 1960-62.  
Відчула в серці поклик Ісуса залишити все та 
ширити Його Царство, тож вступила 14 серпня 
1965р. до Новіціяту Сестер Служебниць на Горі 
Марії в Анкастер.   Зложила перші обіти  
18 лютого, 1965 а довічні  у церкві св. о. Миколая 
в Торонті, 1970 року. Від зложення перших обітів 
служила в різних місіях Сестер в Західній Канаді. 
При парафіях та літних оселях вчила дітей та 
молодь релігію , українську мову, культуру і  спів.  
1968 року закінчила Teachers’ College в  Оттаві. У  
1975р. отримала Бакалавреат (Arts) з 
Університету в Саскатуні.   С. Христина вчила в 
середних школах в Ошаві і Вінніпезі та вищі кляси 
в Академії Сестер у Йорктоні.  
15 літ Була маґістрою Новіціяту ССНДМ у Мондері і 
Вінніпезі. Підвищувала свій рівень духовності 
курсами та  студіями, щоби краще провадити 
молодих Сестер.   
С. Христина ділилася та ділиться своєю 
духовністю:  провадила та провадить реколєкції, 
виступає по парафіях з викладом  про 
 Бл. Йосифату та на інші духовні теми,  дає 
духовний провід бажаючим.   
У роках 1993-1999 С. Христина служила спів-
сестрам в Канаді як Провінційна Дорадниця.  У 
роках 1999-2005 служила Згромадженні в Римі як 
Генеральна Дорадниця.  Від  2009 до 2011 знову 
була вибрана Провінційною Дорадницею та 
назначена Провінційною Секретаркою.  У 2011 була 
вибрана Віце-Провінційною дорадницею, а також 
продовжала  працю Секретарки.  
Сестрі Христині новий уряд дає нагоду служити за 
прикладом Бл. Йосафати там де потреба 
найбільша. Нехай Предобрий Господь 
благословить і винагородить! 
 

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 

                  

http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fnews.ugcc.ua%2Faudio%2Fglava_ugkts_sv%25D1%2596tovomu_kongresu_ukraints%25D1%2596v_nashe_sp%25D1%2596lne_zavdannya__buti_oblichchyam_ukraini_%25D1%2596_govoriti_pravdu_pro_ii_bol%25D1%2596_%25D1%2596_strazhdannya_77355.html
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fnews.ugcc.ua%2Faudio%2Fglava_ugkts_sv%25D1%2596tovomu_kongresu_ukraints%25D1%2596v_nashe_sp%25D1%2596lne_zavdannya__buti_oblichchyam_ukraini_%25D1%2596_govoriti_pravdu_pro_ii_bol%25D1%2596_%25D1%2596_strazhdannya_77355.html
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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 

 

 


