
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 до катехитів: «Ми покликані бути 
носіями Божого Слова, бо через нас Господь 

хоче звернутися до людини нашого часу» 
 
Подію, що її сьогодні переживаємо, можна назвати загально 
церковною, бо вона має надзвичайно важливе значення для 
життя всієї УГКЦ як в Україні, так і за її межами. Цікаво, на 
початок цього заходу Господь нам посилає надзвичайно 
глибоке слово перед тим, як ми самі будемо говорити. У цій 
Літургії Господь Бог до нас промовляє. Євангелист Марко 
сьогодні звертає нашу увагу на сам початок місії, до якої 
Христос кличе своїх апостолів. 

 
сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час 
проповіді на Архиєрейській Божественній Літургії 29 серпня у 
Львівській духовній семінарії Святого Духа. Літургію 
відслужили з нагоди Всецерковної катехитичної конференції. 
Із Главою Церкви співслужили владика Петро (Стасюк), 
голова Патріаршої катехитичної комісії, владика Гліб 
(Лончина), Єпарх єпархії Пресвятої Родини в Лондоні. 
На думку проповідника, слова Марка, можливо, є короткими, 
але надзвичайно ясними. Каже євангелист, що Ісус Христос 
вийшов на гору, покликав того, кого сам хотів. І вони 
прийшли до Нього, щоби бути з Ним, а відтак Христос дав їм 
владу над нечистими духами і послав їх до людей та світу з 
дуже глибоким апостольським завданням. «Ми бачимо три 
чіткі моменти: Господь кличе до себе, Він робить тих людей 
учасниками власної місії, власного служіння і посилає їх, 
даючи певне завдання, яке вони повинні звершити», ‒ 
пояснив Блаженніший Святослав.  На переконання Глави 
УГКЦ, якщо поглянути на першу частину цього руху, (ст.3) 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
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tel.: 416-504-4774 
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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. Лящук 
 8:00 –   Св. Літургія – o. O. Качур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. О. Качур  
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук  
 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. 16,13-24 .  
 Єв. Мт.21,33-42. 
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                        адо вітаємо нових парафіян! 
     то бажає стати офіційними парафіянами 

нашої церкви просимо виповнити анкету в 
канцелярії і заплатити річну вкладку $25.00. 
оді 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       олитовна Група зустрічається 
щосереди  о год. 6:00 вечора.  аступна зустріч
 буде  13  вересня. 
  

¾ люб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 1:00 
поп. аступна зустріч  буде  12 вересня.  

¾ ленкині Ж  приготовлятимуть 
недільну каву від неділі 10 вересня. Просимо усіх 
підтримати діяльність ЛУКЖК і зійти до церковної залі 
на теплу каву, смачне печиво, канапки і  дружню 
розмову.  

¾ омітет країнок анади – 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. 
 

¾ Відзначаймо 125 ліття народження 
нашого Iсповідника  Віри!  
Відділ Братства країнців атоликів анади ім. 
Владики Василя ілевича при Катедрі  
св. свящ. Йосафата влаштовує доповідь на тему 
”Важливість атріярха і ардинала осифа 

ліпого” 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 омітет риятелів  і країнська 
атолицька світня  ундація 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. 
 
              Ж Е В Д А В І  
      

кладаємо щиросердечну подяку парохіянам.   
ехай редобрий Господь  благословить і    

винагородить! 

    Юрій Дашко і Марла Валтман              100.00 
    Люба Ройко                                        400.00 
               (в пам’ять Павла і Олекси -38р.) 
    Мирон ибульський і Марія Гоголь      200.00 
    Марія і Стефанія Галка                        200.00 
                       (в пам’ять Йосифа) 
    Наталія Мироненко                             300.00 
                       (з нагоди вінчання) 

 
      А Є       †           Е    
04     І     11:00 ранку  бл. п. Леонтіну і Мирослава 
                                      умських 
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.) 
23     І     12:00 пол.    бл. п. д-р Ярослава кляр  
                                                                   (40д.) 
 
    В І А Я  †  А ’ Я Ь  

 Упокоївся у Бозі бл. п. атей охоцький (82р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних. Вічна 
Йому Пам’ять! 

                        ( родовження) 
 
        який бачимо в Євангелії, то можна із 
впевненістю сказати, що Бог, в якого віримо, не є 
мовчазним Богом. Він має Слово, яке хоче 
скерувати до кожної людини, яка приходить на 
світ. Тим Словом, яким Отець промовляє до 
людини, є Його Єдинородний Син. 
« ристос виходить на гору, що завжди є місцем 
Божого об’явлення. У Слові Божому, яким є особа 
Ісуса риста, ми маємо повноту Божого Слова, 
яким звертається до нас наш небесний Отець. 
Можемо сказати, що місія Ісуса риста – донести 
силу любові й життя до кожної людини. Отець – 
джерело, ристос, Син Божий – той, хто передає 
нам цю силу, а Дух Святий – той, хто торкає 
кожне серце людини, аби любов Отця і життя 
вічне дійшло до неї», ‒ мовив він далі. «Так 
видається, що Отець, Син і Дух Святий 
потребують людей, бо прагнуть їх зробити 
учасниками Божого одкровення», ‒ наголосив 
Предстоятель УГК .  (ст. 3)   

                         

овідомляємо, що з днем 15-го вересня 
ми закінчуємо  літній (вакаційний) час . 
Божественні Літургії  в неділі служитимуть    
о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку і о год. 6:00 
веч. а Вечірні в суботу  о год. 6:00 веч. 

ершу Вечірню після вакаційного часу 
служитимуть в суботу 16 вересня. 
 

 
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/


Тому Марко передає нам імена всіх дванадцятьох 
апостолів – людей, яких Бог робить посланцями, 
апостолами, даючи їм завдання нести Боже Слово 
до світу. 
«Тільки тоді, коли відбувся момент передачі сили 
від Сина Божого до апостолів, тільки тоді Він їх 
шле до світу. Вони не просто розповідають 
людськими словами про певні події, а несуть 
Слово Боже, Слово життя», ‒ додав він. Тому й 
каже апостол Павло: «Горе мені, якщо я не 
проповідую Євангеліє». На думку Першоєрарха 
Церкви, в цьому, можливо, криється все завдання, 
місія Христової Церкви по сьогодні. Бо 
спадкоємцями апостолів є єпископи, помічниками 
єпископів для того, щоб освячувати Божий люд, є 
священики. Але митрополит Андрей каже, що 
помічниками в навчанні Божого Слова є катехити. 
«Якщо ми всі разом, вся Церква, духовенство і 
миряни, не сповнимо це апостольське 
післанництво в Божому світі, то не зможемо 
зрозуміти, якою силою нас наділив наш Спаситель 
і не виконаємо наше завдання. І ці слова "горе 
мені" повинні звучати в душі кожної віруючої 
людини, яка має покликання ділитися власною 
вірою», – додав він. 
«У сьогоднішньому світі, попри розвиток різних  
технологій, зростає незнання про Бога. Багато 
людей думають, що Бог до них не говорить, а 
деякі, навіть мислителі теперішнього часу, кажуть 
про мовчання Бога, зокрема, коли діються 
драматичні події в життя людства. Але ми, Церква, 
покликані бути носіями Божого Слова, бо через 
нас Отець у Сині за діянням Святого Духа хоче 
звернутися до людини нашого часу. Навчання 
Катехизму – непросто передача набору істин чи 
системи знань. Навчаючи Слово Христової істини, 
ми співдіємо з Богом у справі спасіння сучасного 
світу й сучасної людини», ‒ підсумував 
Блаженніший Святослав. Деп. інформації УГКЦ 

 
Глава УГКЦ: «Ми не можемо заслужити 

життя вічне, але виконуючи Божі Заповіді, 
стаємо здатними його успадкувати» 

 
Сьогодні євангелист Матей подає для нашої 
духовної поживи розповідь про дуже глибоку, 
проте коротку, зустріч Ісуса Христа з багатим 
юнаком. Цей юнак був добрим хлопцем, бо змалку 
намагався виконувати всі Божі Заповіді. 
Щобільше, мабуть, він виховувався в заможній 
родині, належав до високого соціального класу. 
Напевно, багато хто рівнявся на цього молодого 
юнака і прагнув бути таким, як він. Хлопець, 
мабуть, добре усвідомлював місце, яке займає, 
кошти, якими розпоряджається, діла, які він 
чинить. Й ось, впевнений і задоволений собою, він 
приходить до Ісуса і каже: «Що мені ще потрібно 
зробити, аби можна було отримати життя?». 
Такими словами розпочав проповідницьке слово 
Глава й Отець УГКЦ Блаженніший Святослав під  
 
 

час Архиєрейської Божественної Літургії 27 серпня 
в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у 
Києві. 
Ісус відповів йому так, як того юнак не очікував: 
«Якщо хочеш увійти в життя вічне, то виконуй 
Божі Заповіді». А той, розчарований, мовив до 
Нього: «Я це все зробив. Чого мені ще бракує?». 
Ісус натомість відповідає: «Якщо прагнеш увійти в 
життя вічне, йди і продай все, що маєш, та роздай 
все це бідним і тоді будеш мати скарб на небі, а 
тоді приходи і йди за Мною». 
За словами Глави УГКЦ, така відповідь Ісуса для 
юнака була повним розчаруванням. Бо, по-перше, 
він, як багато побожних виконавців Закону, 
думав, що вони саме для того виконують Божі 
Заповіді, щоб забезпечити собі земне щастя і 
добрий достаток. А тут було потрібно цього всього 
позбутися. «Юнак гадав, що його добре, згідно із 
Заповідями, життя створює йому безпеку в цьому 
світі, а Ісус каже йому йти в непевність... Він 
думав, що виконує Заповіді, щоби зберегти своє 
життя з тим усім, що має, а Ісус йому каже віддати 
все, що він має, і йти за Ним. Мабуть Ісус, як 
добрий Учитель, хотів пояснити цьому молодому 
юнакові, що ми виконуємо Божі Заповіді не для 
того, щоби захистити себе, своє життя і свій 
добробут. Виконання Божих Заповідей зближає 
нас до Бога», – вів далі Блаженніший. 
Як зазначив проповідник, виконують релігійні 
ритуали всі народи: «Ті чи ті релігії приписують 
виконувати певні магічні жести, щоб гарантувати 
собі безпеку у світі. Але не такою є наука Ісуса 
Христа. Ми з вами виконуємо Божі Заповіді, щоб 
наблизитися до Бога. Це лише дорога, якою 
скеровує нас Святе Письмо до того, Хто є життям. 
Те життя, про яке запитував багатий юнак, було в 
Ісусі Христі, біля Нього. Це життя – найбільший 
скарб, за який варто все віддати. Тому Матей 
каже, що Царство Небесне подібне до скарбу. 
Щобільше, життя вічне не дається людині за її 
особливі заслуги». На думку Предстоятель 
Церкви, вічне життя в Бозі – це Божий дар: той, 
хто зближається до Бога в цьому земному житті, 
йдучи шляхом Заповідей, йде дорогою життя. Але 
здобути життя вічне можна не за свої особисті 
заслуги, а як дар Божий. Тому, каже Христос, що 
те, що є неможливим у людей, можливе в Бога. 
У світлі цієї зустрічі Першоєрарх Церкви закликав 
поглянути нас на себе: «Дуже часто, ми, 
християни, намагаємося використовувати нашу 
віру, виконуючи ті чи ті релігійні приписи в 
подібний спосіб. Ми прагнемо уберегти себе від 
чогось злого, несподіваного в цьому світі. Але Бог 
кличе кожного з нас, любити батька й матір, 
шанувати людське життя і виконувати інші 
приписи Божого Закону для того, аби можна було 
Бога пізнати, полюбити і за Ним йти. Ми не 
можемо заслужити життя вічне, але, виконуючи 
Божі Заповіді, стаємо здатними його успадкувати». 
 

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 до катехитів: «Ми покликані бути носіями Божого Слова, бо через нас Господь хоче звернутися до людини нашого часу»

