
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 

        

Глава УГКЦ: «Світовий конгрес українців 
став невід’ємною частиною великої світової 

політики» 
 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав узяв участь у зустрічі з 
делегатами Річних загальних зборів Світового 
конгресу українців з нагоди його 50-річчя, яка 
відбулася 25 серпня у приміщенні Міністерства 
закордонних справ України. 
 
У привітальному слові Предстоятель відзначив, що за 
останніх п’ять років Світовий конгрес українців дуже 
змінився. «Перш за все, Світовий конгрес українців став 
невід’ємною частиною великої світової політики. Це – 
потужна сила української громади в цілому світі. Це – 
потужна сила, яка говорить від імені українського народу, 
який живе не тільки в Україні, а й по цілому світі. Це – 
потужна сила, яка об’єднує наше українство», – вважає 
Блаженніший Святослав.Цього року наша Церква відзначає 
125-річчя від дня народження патріарха Йосипа (Сліпого). І 
це було його гасло «Любов до істини собирає в розсіяні 
сущих». «З іншого боку, – продовжив Предстоятель, – 
змінюється Україна, Українська держава… І змінюється 
свідомість Української держави, що світове українство є 
невід’ємною частиною свого народу. Ми живемо в різних 
країнах але ми невід’ємна частина одного і того самого 
Українського народу, який сьогодні голосно заявляє про 
свою гідність, про свою свободу і про свою незалежність». 
За його словами, сьогодні змінюються й українські Церкви… 
«Сьогодні Українська Греко-Католицька Церква – це 
глобальна Церква, реально присутня в цілому світі. І коли 
дивлюся на всіх вас, то бачу, що наша Церква –  (ст. 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 
 7:00р. -    Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –   Св. Літургія – o. O. Kaчур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. О. Лящук  
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. 15,1-11 .  
 Єв. Мт.19,16-26. 
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           ОГОЛОШЕННЯ 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
            Неділя 27 серпня – Навечір’я Свята Успення 

Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці – 
Вечірня з Литією – о год. 6:00 вечора. 
Понеділок 28 серпня – Свято Успення Пресвятої 
Владичиці Нашої Богородиці. 
 – Святі Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 
вечора. Після кожної Святої Літургії 
благословення зілля  і квітів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        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. 

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.  

¾ Комітет Українок Канади – Відділ 
Торонто запрошує Вас та всіх парафіян на 
цьогорічне Свято Лесі Українки, яке 
відбудеться в четвер 14-го вересня 2017 року  
о год. 6:00 вечора біля пам’ятника в Гай Парку.  

    Свято розпічнеться соборним молебнем, а             
відтак відбудеться мистецька програма з участю   
дітей та молоді. 

¾Відзначаймо 125 ліття народження 
нашого Iсповідника  Віри!  
Відділ Братства Українців Католиків Канади 
ім. Владики Василя Філевича при Катедрі  

св. свящ. Йосафата влаштовує доповідь на тему 
”Важливість Патріярха і Кардинала Йосифа 
Сліпого” в неділю 10 вересня  о год. 12:30 у 
залі Катедри, 110 Franklin Ave. Доповідач:  
o. д-р Андрій  ировський, професор 
Інституту Митрополита Андрея ептицького. 
Вступ: $20.00, студенти і діти безплатно. Квитки 
при дверях. 

¾        
¾  Комітет Приятелів УКУ 

і Українська Католицька Освітня  Фундація 
запрошує громаду на Святу Літургію і обід в 
неділю 1 жовтня у бенкетовій залі церкви 
Святого Йосифа за адресою 300 River Oaks Blvd. 
E., Oakville, ON L6H 5T1. Дохід призначений на 
стипендії для студентів Українського 
Католицького Університету. Квитки за 
телефоном 416-239-2495 або UCEF.CA. 

 
 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
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.) 
08     І      6:00 веч.      бл. п. Параню Закалужну (40д.) 
16     І      9:00 ранку   бл. п. Олександру (4р.) і 
                                     Миколу Зіняк (9р.) 

 
                                (Закінчення) 
 невід’ємна частина Світового конгресу українців. А 
Світовий конгрес українців – невід’ємна частина 
Української Греко-Католицької еркви», – вважає 
Глава УГК  і додає: « о це означає для всіх нас? 

е означає, що ми, як Українська держава, як 
світове Українство, як українські еркви, покликані 
робити одну й ту ж справу. Ми повинні разом 
розбудовувати Український світ, разом зміцнювати 
нашу державу, боронити її права, водночас 
будувати світове співтовариство і стати частиною 
нової глобальної культури, яка ось будується». 
  

Департамент інформації УГКЦ 
 
 

Глава УГКЦ: «Якщо ми забудемо про 
наших воїнів, ми маємо небезпеку 

втратити власне майбутнє» 
 
Ми все повинні зробити для того, аби Україна 
пам’ятала своїх героїв, повинні все зробити 
для того, аби зрозуміти ціну їхньої жертви, 
тоді збагнемо ціну власного життя. Про це 
сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Блаженніший Святослав у 
програмі «Відкрита Церква», присвяченій 
дару життя, реагуючи на сюжет про потребу 
воїнів у психологічній реабілітації після зони 
бойових дій.  (ст. 3) 
 

                                     

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.  

tel:416-239-2495
http://ucef.ca/


 
У сюжеті, зокрема, йдеться, що на основі 
Голосіївського районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді працює один із шести 
сотень українських центрів реабілітації ветеранів 
АТО. Він унікальний тим, що діє за програмою 
американського психолога Френка П’юселіка, який 
пройшов В’єтнам і працював із ветеранами восьми 
воєн світу. А тепер із власної ініціативи повертає 
до мирного життя наших воїнів. 
Тут ветеранам допомагають повернути спокійний 
сон, зберегти родину та знайти нову роботу, 
навчають спеціальним технікам стримування 
емоцій. 
Психолог, голова ГО «Трансформація» Алла 
Державіна розповідає, що приходять деякі хлопці, 
які вже серйозно п’ють, деякі вже спробували 
наркотики, а деякі повертаються в такій напрузі, 
що не можуть дозволити собі навіть обнімати своїх 
дітей. Тобто якщо він до війни ніколи і не кричав 
на дитину, то тепер може її і вдарити. 
Крім допомоги психологів, українське суспільство 
мало б також підтримувати ветеранів, а не 
демонструвати до них байдужість чи навіть 
ворожість, що часто буває. 
«Усі ми маємо розуміти, – наголосив Предстоятель 
УГКЦ, – що ціною нашого з вами спокою, 
добробуту, миру є їхня кров, біль, страждання і 
навіть смерть». 
Блаженніший Святослав із прикрістю відзначив, 
що частина нашого суспільства сьогодні часто не 
вміє розрізнити віртуальну дійсність від реальної. 
Для багатьох, вважає він, питання війни 
перетворюється на своєрідну комп’ютерну гру. Це 
один з елементів як баналізується сама трагедія 
війни – війни як найбільшого злочину проти 
людського життя. 
«Той, хто побував на фронті, бачить, що війна – 
це не гра. Той, хто бачить смерть у вічі, назавжди 
стає іншим. На жаль, війна приносить руйнацію, 
смерть і рани. Ось ми чули про душевні рани, з 
якими повертаються наші герої. Ці рани, ми, з 
одного боку, повинні усвідомити, з другого – 
допомогти їх залікувати. Посттравматичний 
стресовий розлад – це певна рана, з якою  
 
 
 

потрібно допомогти людині впоратися. Тут наші 
воїни потребують фахової допомоги. Ми, як 
Церква, теж себе запитували, як можемо 
допомогти. Багато воїнів ідуть до священиків, бо 
довіряють їм. Тому ми намагаємося навчити наше 
духовенство розуміти наших воїнів, що 
відбувається в їхній психіці і як можна допомогти. 
Сьогодні при наших монастирях і парафіях 
створюються ось такі центри реабілітації та 
допомоги нашим воїнам, які пережили травму 
бойових дій», – розповів Глава УГКЦ. 
«Якщо ми забудемо про воїнів, – переконує 
Блаженніший Святослав, – ми маємо небезпеку 
втратити власне майбутнє. Якщо ми забудемо про 
тих, які нас захищають, ми станемо непрямими 
співучасниками злочину. Бо будемо десь винними 
в тому, що хлопці, які віддавали свій час, 
молодість, здоров’я, пролили кров за свою 
Батьківщину, за нас із вами, втрачають сенс свого 
життя і мають велику небезпеку потрапити у 
психологічну і духовну пастку, яка може 
закінчитися сумним фактом самогубства. Тому ми 
все повинні зробити для того, аби Україна 
пам’ятала своїх героїв, щоб ми зрозуміли ціну 
їхньої жертви. І тоді збагнемо ціну нашого з вами 
життя». 
  
                             Департамент інформації УГКЦ 
 

 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-39-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        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 

 

 


	Глава УГКЦ: «Світовий конгрес українців став невід’ємною частиною великої світової політики»

