
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 

        
Владики Синоду Єпископів вшанували пам’ять          

патріарха Йосифа Сліпого в соборі Святого Юра 
 

   7 вересня, у день смерті патріарха Йосифа Сліпого, 
владики Синоду Єпископів УГКЦ помолилися Панахиду в 
крипті собору Святого Юра. Богослужіння очолив Отець і 

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. 

Після молитви в соборі відбулася мистецька програма «Я 
вибираю віру…», присвячена 125-літтю від дня народження 
патріарха Йосифа Сліпого та 25-ї річниці його 
перепоховання.На початку урочистої академії Олег Синютка, 
Голова Львівської ОДА, зачитав звернення Президента 
України з цієї нагоди. «Цього року ми вшановуємо постать 
вашої великої церковної історії та історії українського народу 
загалом − Верховного Архиєпископа УГКЦ патріарха Йосифа 
Сліпого, який належить до особистостей світового рівня», − 
пише Президент.За його словами, патріарх Йосиф був 
великим духівником із науковим мисленням, стратегом, 
екуменістом, одним із фундаторів сучасної УГКЦ, що стала 
мостом між Західною та Східними Церквами. «Вчитуючись у 
життєпис, свідчення, «Заповіт», стаєш свідком високої 
духовної сили та безмежної віри людини, яка метою свого 
життя обрала служіння Богові, Україні, праці єднання 
українців у світі, боротьбу за патріархат Української Церкви, 
як знак самодостатності нації, добро для нашої 
незалежності», − зазначає у зверненні Петро Порошенко. 
«Він заповідав усім нам: «Моліться, працюйте і боріться за 
збереження християнської душі кожної людини українського 
роду і за весь Український народ і просіть Всемогутнього 
Бога, щоб Він допоміг нам завершити нашу тугу за єдністю і 
наші змагання за церковне з'єднання у здвигненні 
Патріархату Української Церкви!». Сьогодні нам особливо 
важливо утвердити цю єдність в обороні наших кордонів, в 
християнській єдності, в розбудові України, як могутньої 
європейської держави. З глибокою шаною схиляємо голову 
перед пам’яттю Йосифа Сліпого. Він є прикладом для 
наслідування та джерелом наснаги», − підсумовує (ст.3) 

        

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 
 6:30р. -    Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –   Св. Літургія – o. O. Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. О. Лящук   
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур  
 6:00в. – Св. Літургія -  о. О. Лящук 
 
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. 1, 21-2, 4.  
 Єв. Мт. 22, 1-14. 
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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  приготовляють 
недільну каву від сьогодні. Просимо усіх 
підтримати діяльність ЛУКЖК і зійти до церковної залі 
на теплу каву, смачне печиво, канапки і  дружню 
розмову.  

¾ ирші ходини Ж . Вітаємо всіх 
після літньої перерви і повідомляємо, що наступні 
сходини ЛУКЖК відбудуться в неділю, 24 вересня. 
Свята Літургія о год. 9:30 ранку, а опісля сходини в 
парохіяльному будинку. Просимо до участи членкинь 
і гостям раді! Буде нагода вирівняти членську 
вкладку, хто ще цього  не зробив. 
 

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 запрошує на 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 
 
     
     Термін на реєстрацію на курси в Інституті 

хіднохристиянських тудій ім. итр. Андрея 
ептицького, який тепер є при University of St. 

Michael's College, перенесений на 12-го вересня.  
За дальшими інформаціями: 
inquiry.usmctheology@utoronto.ca  
або ✆ 416-926-7128 або peter.galadza@utoronto.ca 

  
Курси цього семестру (анг. мовою) – починаючи  
11-го вересня – наступні: 

  понеділками, 19:00-21:00 о. д-р Петро Ґаладза – 
Вступ    до богослужень візантійської традиції 
середами, 17:00-19:00 о. д-р Олександер Лящук – 
Вступ до життя та історії всіх східних Церков 
четвергами, 17:00-19:00 д-р Браєн Бутчер – Основи 
східнохристиянського богословʼя 
суботами, (16-го і 30-го вересня, 21-го жовтня, 4-го і 
18-го листопада та 2-го грудня) 12:00-16:00 о. д-р 
Андрій ировський – Триіпостасний Бог: Мислення 
християнського Сходу  

      Рівнож запрошуємо всіх на першу презентацію  
(анг. мовою) в серії “ етверги в Інституті 

ептицького” на тему: “ о це є Інститут 
ептицького, і що Інститут робить?” 14-го вересня о 

год. 19:15 з виступами о. д-ра Андрія ировського, о. 
д-ра Петра Ґаладзи, та д-ра Браєна Бутчера. Вступ 
вільний. 

 
                             ГАЯ  І А !  

овоохрещеній Емілії  льзій Вітвицькій, її 
хресним і рідним батькам   бажаємо     ногії  і 
Благії іта! 

     
                         Ж Е В Д А В І  
     кладаємо щиросердечну подяку парохіянам.   

ехай редобрий Господь  благословить і    
винагородить! 
д-р Володимир і Світляна Медвідські             5000.00 
   (з нагоди 50- ліття подружнього життя)  
 
             А Є       †           Е    

12     ІХ     6:00 веч.      бл. п. Володимира Мазяра 
16     ІХ     8:00 ранку   бл. п. Марію і Дмитра Неґрич 
16     ІХ     9:00 ранку   бл. п. Олександру (4р.) і 
                                     Миколу Зіняк (9р.) 
23     ІХ    12:00 пол.    бл. п. д-р Ярослава кляра  
                                                                   (40д.) 
 
 

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/
mailto:inquiry.usmctheology@utoronto.ca
mailto:peter.galadza@utoronto.ca


                         (Закінчення) 
 
У зверненні Президент. 
Додамо, що мистецька програма є спільним 
проектом Центру студій спадщини патріарха 
Йосифа Сліпого, Львівської архиєпархії УГКЦ та 
Фундації «Андрей». Спеціально для цього заходу 
відомий львівський композитор Мирослав 
Волинський  написав два музичних твори. 
                                            Департ. УГКЦ 

Владика Богдан (Дзюрах): «У діяльності 
Патріаршої курії виявляється турбота про 

долю нашого народу» 

Адміністратор Патріаршої курії владика Богдан 
(Дзюрах) представив Синоду Єпископів УГКЦ, 
який відбувається у Львові (Брюховичах) від 3 до 
12 вересня 2017 року, звіт про діяльність 
Патріаршої курії УГКЦ за минулий рік. 
У коментарі для Департаменту інформації УГКЦ 
владика Богдан відзначив, що, на його думку, 
діяльність Патріаршої курії відображає 
материнське обличчя нашої Церкви. «Адже саме в 
комісіях, відділах, департаментах, які виконують 
рішення і волю Глави Церкви і Синоду Єпископів, 
виявляється наша турбота про церковне тіло, але 
рівно ж про долю нашого народу в різних ділянках 
церковного і суспільного буття», – пояснив 
єпископ. 
Саме тому, зазначив Адміністратор, у звіті 
звертали увагу на пріоритети як у душпастирстві, 
так і соціальній місії нашої Церкви, яка 
проявляється з особливою силою в останні роки в 
умовах неоголошеної війни проти Української 
Держави.За словами владики Богдана, члени 
Синоду сприйняли звіт досить позитивно. 
«Дискусія, – розповів владика Богдан, – показала 
велику предметну зацікавленість діяльністю Курії. 
Владики висловили побажання, щоб Патріарша 
курія поширювала свій вплив, свою діяльність за 
межі України. Бо в силу історії, але також і звички, 
більшість наших структур концентрують свою 
увагу на потребах українців в Україні, тому, на 
жаль, часом обходимо увагою своїх братів і 
сестер, які живуть на поселеннях, але які також 
потребують нашої підтримки й солідарності». 
Говорячи про нововведення в Курії, Адміністратор 
відзначив, що з’явився новий Відділ соціального  
 
 

служіння. «І цим Церква хотіла показати велику 
увагу, яку ми приділяємо різним соціальним 
питанням, які турбують наше українське 
суспільство. З іншого боку, це є також прагнення 
краще координувати величезну кількість 
соціальних проектів, які вже здійснюються на 
різних рівнях у нашій Церкві. Зокрема для того, 
щоб обмінюватися досвідом, посилювати кращі 
пасторальні ініціативи, аби наслідувати їх в усій 
Церкві», – додав єпископ.Крім того, розповів 
владика Богдан, завданням цього відділу є 
розвивати соціальне служіння на парафіяльному 
рівні. Бо ж «покликання Церкви полягає не тільки 
в тому, щоб прославляти Бога в молитві, служити 
Літургію, проповідувати Боже Слово, але рівно ж 
щоб служити своїм ближнім ділами милосердя. Без 
цього Церква не може жити повнотою свого 
життя». У звіті Адміністратор Патріаршої курії 
підкреслив вагу інформаційної складової в житті 
нашої Церкви. «Ми маємо Департамент інформації, 
який успішно діє. Зокрема, у його складі за 
останні роки розвинулися такі потужні медіа-
проекти, як «Живе ТБ» та «Воскресіння. Живе 
радіо», що дають нам можливість проповідувати 
Боже Слово в ефірі, через Інтернет і телебачення, 
завдяки, на мою думку, успішну співпрацю з 
різними світськими телеканалами. Тут хочу 
підкреслити високу професійність наших медіа-
працівників. Якісний продукт, який вони готують, 
схвально сприймають не тільки фахівці, а й 
аудиторія в усьому світі», – підкреслив владика 
Богдан (Дзюрах). 

Крім того, за словами єпископа, у звіті було 
повідомлено про проведення аудиту Патріаршої 
курії, який має на меті вдосконалення нашої 
діяльності. «Реформа Курії, – зауважив єпископ, – 
була започаткована ще майже десять років тому 
світлої пам’яті Блаженнішим Любомиром. Зараз 
настав час переглянути не тільки наші структури, 
а й діяльність у змінених обставинах в Україні та 
на поселеннях, в яких виконує своє служіння 
наша Церква. І адаптувати наші структури, наші 
підрозділи до нових викликів. Упродовж цього 
року Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 
покликав до життя група аудиторів під проводом 
владики Кена (Новаківського). Група вже досить 
успішно попрацювала і презентувала результати 
своєї роботи Блаженнішому Святославу. Потім ці 
результати аналізуватиме група вибраних 
єпископів, які радитимуть Главі Церкви, як краще 
було б організувати діяльність Патріаршої курії», – 
сказав владика Богдан. 

                               Департамент   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 

 



 
Я  
 

 

 

 

 

 
 

  
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 

 

 


	Владики Синоду Єпископів вшанували пам’ять          патріарха Йосифа Сліпого в соборі Святого Юра     7 вересня, у день смерті патріарха Йосифа Сліпого, владики Синоду Єпископів УГКЦ помолилися Панахиду в крипті собору Святого Юра. Богослужіння очолив...

