
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 

«Ми не можемо повернути назад ваших 
найдорожчих, але можемо розділити ваш 
біль», – Глава УГКЦ до родичів загиблих в 
АТО 
 
Ми хотіли приїхати на це кладовище, щоб стати перед 
могилами наших героїв – військовослужбовців і волонтерів, 
які поклали своє життя на вівтар України. Жертва, яку вони 
склали, є нашим великим скарбом – духовним і 
національним. Цей скарб стане наріжним каменем нової 
вільної України. На прикладі цього духовного скарбу будуть 
виховуватися нові покоління українців. 
 
Звернувся Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав до родин 
загиблих в АТО воїнів і волонтерів під час молитви на 
Личаківському  цвинтарі у Львові. 
Глава Церкви додав, що на їх прикладі будуть вчитися 
любові й патріотизму: «Стоячи перед їхніми могилами, ми 
хочемо їх вшанувати, схилити перед ними голову, скласти їм 
нашу найглибшу шану». Він наголосив, що через їхню 
жертву український народ спонтанно, але водночас глибоко 
висловив християнське розуміння геройської смерті. Бо 
тепер навіть малі діти знають, що означають слова: «Герої 
не вмирають».«Ми, християни, знаємо, що героєм людину 
може зробити не ненависть до ворогів, а любов до своєї 
Батьківщини, до своєї родини і всього, що ми маємо 
найсвятішого і найріднішого в нашому серці. Людина, що має 
в серці любов, здатну на героїзм, не вмирає.  
                                                     (стор. 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. О. Качур 
 9:30 – Св. Літургія –о. О. Лящук 
11:30 - Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 
 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. 15, 1-11 
 Єв.  Мт. 19,16-26 
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Рік XXVIІI  ч.36    ◊ Усікновення чесної голови, предтечі Івана Хрестителя. ◊11  вересня 2016р.                                                                                    
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
 

 Український Фестиваль Bloor West Village 
Festival проходитиме в днях 16, 17, 18 вересня. 
 

 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. 

                                   
              Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

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

Петро Вовк                                          $200.00 
Христина Ковальська і Віктор Москалюк         $350.00 
 
                      МНОГАЯ ЛІТА  !  

Новоохрещеному Данилові Стефанові Журибіда  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 
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  !X    9:00 ранку бл. п. Марію Чобіт (29р.) 
17  ІХ   11:30 ранку бл. п. Йосифа Кузмінського 
                                                                (1р.) 
17  ІХ   5:00 поп.    бл.п. Зеновія Крацівського  
                                                              (25р.)      
    В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  

Упокоїлися у Бозі бл. п. Антін Макаруха(89р.) і 
Галина Копач (69р.). Душі Покійних поручаємо 
молитвам наших вірних. Вічна Їй Пам’ять. 
                         

                          (Закінчення) 
 
Адже любов, яка походить від Бога, сильніша за 
смерть, – пояснив Блаженніший Святослав. – Ми 
відчуваємо, що вони живі, що вони є з нами, чують 
і бачать нас».«Ми не можемо повернути назад з 
вічності ваших найдорожчих, яким би ще жити і 
жити, любити, будувати, народжувати і виховувати 
дітей. Але ми можемо бути з вами і розділити ваш 
біль», – сказав Предстоятель УГКЦ. 
Сорок єпископів УГКЦ з усіх куточків земної кулі 
помолилися з родичами загиблих в АТО, окропили 
могили свяченою водою та поставили лампадки. 
Після цього Блаженніший Святослав із кожним 
присутнім родичем особисто поспілкувався і 
подарував духовну літературу.«Ми не можемо вам 
їх повернути, але хочемо бути з вами, щоби ви 
відчували себе членами великої церковної 
спільноти», – звернувся Блаженніший Святослав до 
однієї із матерів, син якої загинув на війні. А інша 
матір, підійшовши до Глави УГКЦ, подякувала за 
те, що Церква безперервно молиться за мир і 
попросила не припиняти цієї молитви.Серед 
родичів загиблих було багато дітей, яких щедро 
благословив Блаженніший Святослав. До одного 
хлопчика, сина загиблого в АТО воїна, він сказав: 
«Тримайся, будь мужнім і великим, як твій тато». 

                                 Департамент інформації УГКЦ 

 

Незалежність держав така ж природна, 

як свобода поодиноких осіб 
 
Цими днями часто чуємо слово «незалежність». Не 
треба дивуватися, бо це поняття дуже важливе, 
надто тому, що Українська Держава завершила 
перших двадцять п’ять років свого незалежного 
існування в останніх століттях. 
 
Від ХVIII століття Україна була підневільна різним 
окупантам, часто між ними поділена. Щойно 
двадцять п’ять років тому, майже за чудесним 
збігом обставин, ми отримали свою незалежну 
державу, справді свою.Незалежність держави 
можна найкраще пізнати та зрозуміти порівнюючи 
її із свободою людини.   (стор. 3) 

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.! 
 

 



 
Свобода людини − це складова прикмета її 
природи, іншими словами, людина сотворена 
вільною, свобідною. Для кожної особи життя, 
таланти і свобода є даром від її Сотворителя.Так 
само і для держави − бути вільною є даром від 
Бога.   Кожна людина покликана бути собою, тобто 
бути свобідною і відповідальною за свої вчинки. 
Вона може, одначе, втратити або, ще гірше, 
продати свою свободу. Щоб бути собою, людина 
мусить послідовно берегти свою свободу, зовнішню 
та внутрішню, і оминати всього, що може її тієї 
свободи позбавити. 
Так само і держава. Щоб бути справді державою, 
належить свідомо і послідовно обстоювати свою 
свободу, не тільки зовнішню, а й внутрішню. 
Перед нами постає велике запитання: чи ми, 
українські громадяни, належно використовуємо ту 
незалежність? 
Прислухаючись до розмов різних людей, 
переконуємося, що, може, ми не використали 
достатньо той великий Божий дар. Можливо, 
когось здивує вислів «Божий дар», бо ми звикли 
вважати, що термін «незалежність» віддзеркалює 
лише геополітичну або соціологічну дійсність. У 
тому є своя правда, хоча авторові цих рядків вона 
видається не цілковито повною. 
Хочемо сьогодні глянути на незалежність в дещо 
інший спосіб – очима віри. Такий спосіб розгляду 
незалежності не дуже звичний, але не 
безпідставний. Хоча наш народ через цілу низку 
негативних причин фатально поділений під 
церковним оглядом, він все ж таки не 
позбавлений релігійних переконань. 
Ми здебільшого є народом, що вірить у Бога – 
віруючий, і тому на таку суттєву прикмету, як 
незалежність, можемо дивитися очима віри. 
Думаю, що такі поняття, як «народ» та «держава» 
достатньо зрозумілі шановним читачам і не 
потрібно покликатися на різні теорії, щоб 
пояснити їх походження. 
В автора цих рядків немає найменшого сумніву, 
що існування незалежних народів і держав є 
чимось цілком природним, або, щоб це  
 

докладніше висловити, вкладеним у природу 
людської спільноти самим Творцем, а не видумане 
та зорганізоване людьми. 
Можна без застережень твердити, що існування 
народів і держав та їх незалежність така ж 
природна, як свобода поодиноких осіб. 
Вище ми згадали, що дехто запитує, чи 
наш  народ достатньо використав Божий дар 
незалежності нашої держави за останню чверть 
століття. 
Питання виправдане. Якщо пригадаємо собі, що 
збереження незалежності держави – це прагнення 
бути собою, а не підкорення насильному впливу 
інших держав, то нам стане цілком зрозумілим, що 
закономірними елементами є водночас, з одного 
боку, поведінка суспільних структур, а з другого – 
поведінка поодиноких громадян. 
Отже, щоб відповісти на запитання, чи в першій 
чверті століття існування відновленої Української 
Держави вповні збережено незалежність, треба 
проаналізувати, як у той період діяла влада (у 
різних формах) та як поводилися громадяни. 
Такий складний аналіз повинні здійснити 
незаангажовані фахівці. 
Автор цих рядків бажає, щоб носії влади, 
обдумавши свої досягнення чи невдачі, і всі 
дорослі громадяни, відповівши собі на запитання, 
наскільки їхня діяльність була корисною, іншими 
словами – щоб ми всі уклали далекоглядний план 
на майбутнє і вирішили робити тільки те, що на 
благо народу. Тоді Незалежністю України будемо 
втішатися ще багато-багато років. 
+ Любомир 
 

 
 

 
 

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 

 

 


