
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 на Воздвиження: «Хрест - знак, 

яким ми можемо перемогти» 
 
Свято Воздвиження пов’язане із Хрестом як символом перемоги. 
Свято поєднує в собі кілька події. Одна з них залишається 
загадкою світової історії. Ми знаємо, що імператор Костянтин, 
який йшов на Рим, аби здобути перемогу над своїм опонентом, біля 
моста над рікою Тибр побачив на небі дивний знак – Хрест, і почув 
слово: «Цим знаком переможеш». 
 
Імператор наказав нанести знак Хреста на щити своїх воїнів. І 
здобув перемогу над ворожим військом, яке переважало. Тоді 
Костянтин зрозумів, що не він переможець, а той дивний 
Господь, який відкрив йому знак перемоги. 
Сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав у проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії 27 вересня в 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ. 
Відтак імператор Костянтин послав свою матір до Єрусалима, 
аби вона віднайшла той Хрест, що на ньому був розіп’ятий і 
помер Спаситель, який зробив його тим, ким він є, привівши на 
престол Римської імперії. Тож імператор Костянтин був першим 
християнським володарем світу. «Тому на свято Воздвиження ми 
ще й святкуємо Віднайдення і піднесення на усім Всесвітом того 
Хреста, який був знаком перемоги людини над силами зла, котрі 
на неї насідають», - пояснив проповідник. Блаженніший 
Святослав додав, що в Патріаршому соборі, як великий скарб, 
зберігається частинка того животворящого Хреста, який 
віднайшла цариця Єлена.   (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. O. Лящук 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 - Св. Літургія – о. О. Качур 
  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. 2, 16-20. 
 Єв.  Мр. 8, 34-9, 1. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 відбуваються сьогодні  
о год. 11:00 ранку в парохіяльному будинку. Просимо 
до участи членкинь,  гостям раді! Буде нагода 
заплатити членську вкладку, хто ще цього не зробив. 
 
 
 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! 

 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! 
Орест Бошко і Анна Криса                                 $200.00 
                 (з нагоди хрещення Еви Софії) 
Оксана Бошко                                                   $200.00 
                 (з нагоди хрещення Еви Софії) 
Галина Магега                                                   $100.00 
              (в пам’ять Стефанії і Боданна Сенчук) 
Родина Тобаяс                                                   $100.00 
Роман Федина                                                   $100.00 
 

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

  8  Х  10:00 ранку   бл. п. Галину Копач 
15 X  10:00 ранку   бл. п. Галину Копач (40д.) 
15 Х   5:00 поп.      бл. п. Богдана Тихоліса (1р.) 
20 Х  10:00 ранку   бл. п. Богданку та Івана Яців                                                                   

22 Х    9:00 ранку   бл. п. Kenneth Hladun     
22 X    5:00 поп.     бл.п. Богдана Пендзея (10р.) 
 
                      (Закінчення)             
"Сьогодні український народ веде непросту боротьбу. 
Ми всі просимо перемоги, справедливого миру, - 
продовжив Предстоятель Церкви. - Ми просимо 
перемоги в єдиного, хто є справжнім переможцем над 
гріхом і смертю, - у нашого розп'ятого на Хресті 
Спасителя. І сьогодні у цьому святі Христос дарує нам 
прапор перемоги, дарує нам цей знак, яким ми 
можемо перемогти». Святіший Отець Франциск цього 
року на з'їзді молоді в Кракові казав до молодих 
людей усього світу: "Дуже часто сучасні люди 
опускають руки ще не починаючи боротьби". Тож, за 
словами Блаженнішого  Святослава, для того щоб 
наші руки не опускалися, щоб сила Божа перебувала 
в нас і ми у своєму особистому, суспільному та 
державному бутті здобули справжню перемогу, яка б 
дала нам справедливий істинний мир,  ми возносимо 
у серці нашої української землі чесний і 
животворящий Хрест Господній». «Набираймося в 
нього і з нього цієї сили. І нехай Божа перемога стане 
перемогою нашого особистого святого християнського 
життя», - завершив проповідь Глава Церкви. 

Департамент інформації УГКЦ 
Блаженніший Святослав узяв участь у 
святкуванні століття громади УГКЦ в 

районі Ватерлу в Канаді 
 

Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав відвідав 29 
вересня з пастирським візитом 
Преображенську парафію, де святкували 100-
ліття української громади УГКЦ в районі 
Ватерлу та 90-ту річницю храму в місті 
Кіченер, Онтаріо (Торонтонська єпархія). 
 
 
Як повідомив парох Преображенської парафії o. 
Мирослав Татарин, на Архиєрейській Літургії було 
духовенство Кіченер-Віндзорського деканату. 
Священик розповів, що Главу Церкви прийшла 
привітати чисельна українська громада, 
незважаючи на  негоду  і те, що це був робочий 
день. 
Під час проповіді до вірних на основі 
євангельського читання про Христове помноження 
хлібів Блаженніший Святослав провів паралель із  
 

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. 
 

 



виявом Божої ласки, котра мале перетворює на 
велике… подібно до жменьки бідних емігрантів, яка 
зібралися в 1916 році, щоб створити парафію, і 
вже через десять років спорудила свій храм. Із тих 
скромних початків Господь зробив велике діло і та 
парафія з храмом досі розквітає. 
Після Літургії українська громада і духовенство 
мали спільну трапезу за участю представників 
римо-католицької дієцезії та мерів міст Кіченер і 
Ватерлу. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 
 

УГКЦ жодним чином не протиставляється 
жодній із Православних Церков», - 

Блаженніший Святослав 
 
За те, що ми є з українцями і з людьми різних 
релігій та національностей… нас сьогодні 
називають єдиною найбільшою перепоною 
для православного-католицького 
примирення світового масштабу. 
 

Ось чому для мене сьогодні дуже важливо стати 
перед вами у цьому величному університеті і 
однозначно заявити: Українська Греко-
Католицька Церква, найбільша зі Східних 
Католицьких Церков, ніяким чином не 
протиставляється жодній із Православних Церков. 
Ми є вповні православною Церквою із 
православним богослов'ям, літургікою, духовністю 
та канонічною традицією, яка прагне проявити це 
православ'я в дусі християнства першого 
тисячоліття - у сопричасті з Римом. Християнський 
Схід і Захід не тільки зобов'язані шукати якогось 
абстрактного зближення, а й покликані нашим 
Спасителем жити в єдності єдиного Тіла 
Христового. Покликані жити в єдності, а не в 
підкоренні один одному, - покликані жити подібно 
до єдності трьох Божественних Осіб, які є одним-
єдиним життям: вони існують не паралельно одна 
до одної, а є єдиним Богом. 
Наша місія, як Церкви, що пережила великі 
гоніння і мученицьку смерть у XX столітті, стати на 
захист тих, хто переживає такі переслідування  
 

сьогодні. Ми маємо, зокрема, стати на захист 
наших братів і сестер – коптів Єгипту, мелхітів, 
халдеїв, сирійських православних, ассирійців та 
переслідуваних в інших країнах Близького Сходу. 
Наш обов‘язок – допомогти їм розповісти власну 
історію на цьому найбільш престижному світовому 
форумі. 
Сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший 
Святослав у промові, виголошеній в університеті 
Коледжу святого Михаїла в Торонтонському 
університеті в Канаді під час бенкету з нагоди 
перенесення Інституту імені митрополита  Андрея 
Шептицького з Оттави до Торонтонського 
університету, 28 вересня. 
 
«Переконаний, ця навчальна установа є однією із 
провідних наукових центрів світу і, вітаючи тут 
наш Інститут, ви сприяєте інтелектуальному 
розвитку Київської Церкви. Водночас це дозволяє 
іншим Східним Церквам, православним, 
дохалкедонянам й католикам вивчати те, що наші 
предки у вірі нам залишили. Вони дали нам живу 
спадщина, яка, на нашу думку, може принести 
зцілення і надію на мир», – запевнив архиєрей. 
А це можна здійснити не тільки розмовляючи про 
те, як східні й західні християни потребують і 
доповнюють одні одних. «Ми сьогодні дихаємо 
разом, як дві легені одного тіла. І це можливо 
тому, що університет Коледжу святого Михаїла 
став домом для Інституту, а через нього й для 
всього християнського Сходу, і тепер ми можемо 
думати, дихати, жити і разом боротися за 
правду», – додав він. 
«Я ніколи не втомлюся говорити: в Україні ми 
маємо Український католицький університет, а в 
діаспорі – Інститут східного християнства імені 
митрополита Андрея Шептицького», – сказав 
Глава Церкви. 

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 

 

 


