
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Пресв. 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 

        
1 Кр. 9, 2–12. «Ви, у Господі, є достовірним доказом мого 
апостольства»  
У чому феномен голошення Слова Божого. Що апостоли, 
досвідчивши цю зустріч із Господом, передавали цей свій 
досвід іншим. І так цей досвід ставав і особистим, і спільним. 
До того ж, новонавернені були свідченням правдивости того 
досвіду.  
Апостоли тішились тими учнями, які були достовірними 
доказами апостольства і для інших, і для них самих. Чи так 
відбувається в нашому житті? Чи ми можемо тішитись тим, що 
хтось навколо нас є доказом того, що ми свідчимо про Бога. І 
якщо ні, тоді живімо свято і проповідуймо Господа гарячіше 
своїм життям!  
Мт. 18, 23-35. «Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, 
якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця 
свого».  
Кожний з нас завжди очікує певного милосердя, розуміння, 
доброзичливості від інших людей, але цього самого очікують 
й інші від нас.  
Ми всі, люди, дуже подібні. Ми часто вимогливі до інших, 
кожному порахуємо всі його провини, усі його недоліки, вади. 
Можна сказати, що ми є фахівцями з учинків інших, 
прокурорами для інших, а себе дуже часто виправдовуємо, є 
адвокатами для себе. Може, ці аргументи певною мірою 
видаються нам слушними, проте Господь учить нас: чого ми 
хочемо, того й інші хочуть, чого ми не хочемо, того й інші не 
хочуть.  
Отож, уміймо подивитися на себе, запитати себе: чого я 
прагну, чого очікую, чого сподіваюся від інших? І саме те, чого 
я очікую, маю почати чинити іншим – тоді й інші точно те ж 
будуть чинити щодо мене.  
Розважання Кир Венедикта Алексійчука, Єпарха Чікаґо 

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 
 7:00р. -    Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –   Св. Літургія – o. O. Качур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Р. Лобай  
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур  
 6:00в. – Св. Літургію не служать.   
 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп. після вакаційної перерви 
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап.1 Кр. 9,2-12 .  
 Єв. Мт.18,23-35. 
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                Радо вітаємо нових парафіян! 

Хто бажає стати офіційними парафіянами нашої 
церкви просимо виповнити анкету в канцелярії і 
заплатити річну вкладку $25.00. Тоді отримаєте 
зелену виказку для паркування, конверти на 
пожертви - за які канцелярія випише Вам посвідку 
для податку (income tax), і церковний календар на 
2017 рік. 

ПІДНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ З НАГОДИ 
26-ОЇ РІЧНИЦІ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

Четвер, 24 серпня 2017 року, о год. 12:00 пополудні, 
Queen’s Park, Торонто 
Організатори: Ліґа Українців Канади та Ліґа Українок 
Канади, відділи в Торонто 
За підтримкою Конґресу Українців Канади відділу в 
Торонто та Онтарійської Провінційної Ради 

СВЯТКУЙМО РАЗОМ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ! 
 

¾       Молитовна Група зустрічається щосереди  
о год. 6:00 вечора.  Наступна зустріч буде  
після вакаційної  перерви.  

¾ Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 поп. Наступна 
зустріч  буде після вакаційної перерви.     

               Ж Е Р Т В О Д А В Ц І     
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам.   
Нехай Предобрий Господь  благословить і    
винагородить! 

Анастазія Форись         $100.00 
Юрій і Марла Дашко       $100.00 
Володимир і Ольга Семенюк        $150.00 
Андрій і Катерина Дзюбак                   $2,000.00 
Ольга Фалінська         $100.00 
Марія Макіщук         $100.00 
Тамара Сахрин-Говк       $100.00 
 
  
 

 
М Н О Г А Я  Л І Т А  

Новоохрещеному -  Адріянові Джонатанові 
Сіомос, його батькам і хресним батькам  бажаємо 
Многих і Благих Літ! 
 

Новоповінчаним: Ярославові Турчманович і 
Лесі Скоропуд, Аронові Мур і Христині Пагуті 
- бажаємо мирного подружнього життя. 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
22    VIII  6:00 веч.     бл. п. Марію Микитин (12 р.) 
24    VIII  7:00 веч.     бл. п. Марію (30р.),  
                                           Теодора (1р.), Стефана Чобіт 
25    VIII   7:00 веч.     бл. п. Юрія Пеняка 
31    VIII   9:00 ранку   бл. п. Івана (10-та річ.) і 
           Анастазію (4-та річ.) Бих 
06     IX     7:00 веч.    бл. п. Галину  Копач (1-ша річ.) 

Якщо хочеш сповняти Божу волю, працюй, щоби Церква була 
одна. "Бог випробовує нас через різні обставини. Якщо ми 
поставимо Його на першому місці, житимемо за Його законами 
і будемо Йому довіряти, то можемо мати оправдану надію на 
Його поміч", – казав вірянам єпископ. 
Релігія – це не знання про Бога. Релігія – це зустріч із Богом. 
Така зустріч може бути лише особиста. 
Любомир Гузар казав: "Якби ми, поділені, далекі один від 
одного, щиро хотіли бути ближчими до Христа, ми би ставали 
ближчими один до одного. Якщо ми з’єднані з Христом 
стовідсотково, ми стовідсотково з’єднані між собою". 
Серед нас дуже багато добрих людей. Але замало бути добрим 
– треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній 
державі, передати її дітям і внукам – чинімо добро! 
"Багато хто думає, що мир – то відсутність війни. Але мир є це 
дещо більше. Мир – ще й добрі стосунки між людьми, коли ми 
не брешемо один одному, не шукаємо вигоду, не бажаємо зла. 
Мир треба нести кожного дня, кожного дня треба 
налагоджувати контакти між людьми, шукати доброго 
спілкування", – пояснював істину людського існування 
священнослужитель. 
Мир – це коли ми створюємо позитивну атмосферу, в якій 
починаємо свідомо шанувати інших, любити їх, бажати і робити 
їм добро. Мир – то не є те, що ми робимо, а те, що одержуємо 
від Бога. 
Нам усім треба любов. А тим, хто живе без мами і без батька – 
найбільше. Сироти, як кожна дитина, потребують любови, а не 
тільки дарунків до Святого Миколая чи Різдва Христового. 
Про молоде покоління 
Гузар дуже тепло говорив про сучасну молодь: "Молодь хоче 
чогось постійного і вартісного. Молодь хоче солідних, тривалих 
цінностей – сім’ю, дружбу, довіру, любов, щирість… Цього їм 
бракує, саме це треба давати. Молоді люди готові діяти, але їм 
важко себе знайти". 
Я бачу, що нове покоління є прогресивним, іншим, ніж були 
ми. Але багато людей страшаться відповідальності. 
"Зараз ініціативу можна проявляти вільно, але має бути 
готовність узяти на себе відповідальність. Не треба вказувати 
молоді, що робити, вона розбереться сама. Важним є виховати 
в ній правильні цінності і дати правильні орієнтири", – казав 
єпископ. 
І завершимо підбірку тез Любомира Гузара 
ще однією змістовною цитатою: "Пам’ятайте, 
що любов – то основа всього у світі. Будуймо 
оази любові". 
 

Повідомляємо, що з днем 12-го червня ми перейшли 
на літній (вакаційний) час, який триває до 10 вересня, 
2017 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. 

 
УВАГА! З огляду на це, що від довшого часу ми 
зауважили, що не парохіяни ставлять машини на 
місцях призначених для вжитку наших парохіян, щоб 
навести порядок що до цього питання, парохіяльна 
рада вирішила поставити лічники (meters) на 
ставлення машин. Пригадуємо, що церква платить 
місту вже роками за місця на ставленнямашин. 
Наші парохіяни, які є офіційно членами і які мають 
виставлену виказку/дозвіл (цього року зеленого 
кольору) є звільнені від оплати паркування підчас 
відвідування парохії.  



Журналісти сайту "24" підготували підбірку найвідоміших 
цитат Любомира Гузара, якого любили за простоту, 

глибинну мудрість та безмежну щирість. 

Кардинал про себе 
"Я є звичайна людина, одна з багатьох. Моя мрія – бути 
Людиною. Я би дуже хотів бачити, щоб багато осіб бажали 
бути Людиною, собою. Бо бути Людиною, то є великий Божий 
дар", – казав Гузар. 
Я завжди щасливий, коли можу послужити людям, а особливо 
– молоді 

Про політику і Україну 
"Ми, українці, маємо відстоювати свої права, боронити свій 
народ. Але ми не маємо будувати наше ставлення до Росії на 
основі ненависті", — казав кардинал. 
Мир означає любити один одного. Мир – то не є відсутність 
боротьби. 
"Я скажу, чого нам не вистачає. У нас сила-силенна політиків. 
Подумати тільки — більше 200 зареєстрованих партій! 
Політики є, а ось державних мужів – немає. Не видно де 
Голлів, де Гаспері, Шуманів. Їх немає. І не тільки у нас. 
Великих особистостей, мислителів сьогодні не видно в усьому 
світі", – вважав Любомир Гузар. 
"Щоб не змарнувати шансу, треба працювати. Перестати 
красти, брати і давати хабарі, не горнути гроші для себе, а 
працювати для суспільства. Хочемо жити в нормальній 
державі – працюймо над тим, щоб законослухняність стала 
нормою поведінки для всіх громадян", – казав єпископ-
емерит. 
Ніхто так не шанує нашої свободи як Бог. Але ми не маємо 
відваги бути вільними. Бо бути вільними – це бути 
відповідальними. 

 Але я бачу необхідність, щоб був завершений другий 
Майдан. На мою думку, другий Майдан досить 
продемонстрував нашу гідність, нашу повагу до людської 
особистості і до бажання створювати нову Україну. Необхідно 
завершити другий Майдан, і третього вже ніколи не буде 
потрібно", — вважав кардинал. 
Важливо ґрунтовно перевиховувати народ. Усі ми повинні 
цим вихованням займатися – держава, Церква, кожен 
громадянин. Якщо знайдеться достатня кількість людей, чия 
віра в свободу виявиться справжньою і твердою, віра ця 
неодмінно знайде відклик у серцях багатьох із тих, кому 
розбудовувати Україну майбутнього залежить. 

Свобода – це можливість робити добро. Ми люди, і 
ми вільні. А це значить, що ми маємо право робити добро. 
Звичайно, ми можемо помилятися, але основний сенс 
свободи – людина не має права чинити зло. Натомість 
незалежність – це свобода від зовнішніх впливів. 
Незалежність – це не сваволя. Незалежність – це політичне 
поняття. Отже, у наші часи цілій державі, цілому народу 
випала нагода діяти задля власного блага. І відтепер людина 
просто зобов’язана бути творчою, патріотичною, свідомим 
християнином – громадянином своєї держави", – завжди 
наголошував Гузар. 

Еліта – це не просто ті люди, які вміють побачити 
проблему і знайти швидко рішення. Це люди, які вміють 
дивитися далеко вперед. Треба дивитися далі, значно далі 
вперед, щоб розуміти наслідки власних рішень. Той, хто 
дивиться далеко, насамперед зберігає головне – людську 
гідність", – наголошував Блаженнійший Любомир. 

Мусимо вчити наших людей не підтримувати корупцію. Я 
сміюся, коли чую про великі державні програми, про 
законодавчу боротьбу з корупцією. Все це сміх! Що таке 
корупція? Це гріх. А жоден гріх законом не поборете. Це треба 
виховувати. 

Про любов 
"Справді, важливо знати, що тебе люблять. Але що є любов? 
Любов – то робити добро ближньому, бажати добра 
ближньому, любити самим", – казав Гузар. 
Любити – це дуже гарна річ, але набагато важливіше є бути 
свідомим, що я є любленим. 
"Ісус Христос сказав, яка найважливіша заповідь: любити Бога 
всіма силами і любити ближнього як самого себе. Коли я 
шаную себе як Божій твір, як Божу дитину, то я тим самим 
занаставлений шанувати кожну іншу людину в моїй державі, 
хто б вона не була. Бо вона так само, як і я, є Божа дитина", – 
говорив кардинал.  
             Про моральні принципи у житті 
"Ми маємо щось лише тоді, коли прагнемо до чогось 
величного і чистого. Ми будемо пропащими, якщо 
думатимемо лише про задоволення власних потреб", – 
наголошував єпископ-емерит. 
Ви дуже сильні, якщо бажаєте добра, якщо стараєтеся, якщо 
гуртуєтеся, якщо намагаєтеся спільно творити добро, жити 
чесно, жити творчо. Заради радості, яку можемо так принести 
Богові і ближньому, варто трудитися, жертвувати свій час і свої 
зусилля. 
"Ми дійшли до того, що людина дивиться на іншу людину як 
на ворога. Так багато насильства на телебаченні, що людина 
звикає до нього, думає, що так має бути. Коли нашим богом 
стає гріш, ми можемо дуже багато зробити, і це дуже 
небезпечно", – акцентував Любомир Гузар.. 

Єдність — це теж є дар Божий. Та здається мені, що 
всі бажають його прийняти на власних умовах. Ніхто не хоче 
мінятися, кажуть: нехай цілий світ зміниться, але не 
примушуйте мінятися мене. 
"Ми маємо віддавати – давати у світ добро, милосердя, 
любов. Я бачу кожну професію як служіння. Лікар, вчитель, 
письменник, робітник і навіть політик – то служіння іншим. 
Тільки тоді, коли ми віддаємо, стаємо багатшими. Треба 
формувати в людях розуміння служіння", – був переконаний 
кардинал Гузар. 
                  Культурною ми називаємо особу, яка вміє з 
повагою ставитися до інших людей.  Культура такої людини 
полягає не в її вмінні творити гарні речі, а в якості її стосунків з 
іншими людьми 
"Нам бракує старання допомагати один одному. Чи не було б 
добре заохочувати до того громадян?! Погляньте навколо 
себе: чи нема поряд людини, яка голодна? Якщо ви маєте 
хоча б маленьку владу, якщо ви – підприємець, вмієте щось 
організувати, ви можете допомогти. Ми не сміємо бути 
байдужими до того, що діється з іншими людьми", – казав 
Блаженнійший. 

Про віру та мир 
"Щоб потішити матір, ми приносимо їй квіти. А як зробити 
приємне Богові? Відповідь є у Євангелії від Матея, 25: Ісус 
Каже: що зробите для голодних, бідних, хворих – те зробите 
для мене", – говорив Любомир Гузар. 
Треба зрозуміти всім нам, що для того, аби бути справжніми 
християнами, маємо бути об’єднаними.  
 
 

http://24tv.ua/guzar_mi_ne_mayemo_nenaviditi_rosiyan_n577769
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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 

 

 


