
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 

        

В УГКЦ новий склад Постійного Синоду 

Синод Єпископів УГКЦ, який проходив у м. Львові-
Брюховичах 3-12 вересня 2017 року, обрав трьох єпископів 
членами Постійного Синоду УГКЦ. Мандат синодальних отців 
для служіння в Постійному Синоді на наступні п’ять років 
отримали такі владики: Борис (Ґудзяк), Єпарх єпархії 
Святого Володимира для українців-католиків Франції, країн 
Бенілюксу та Швейцарії, Богдан (Данило), Єпарх єпархії 
Святого Йосафата у Пармі (США) і Теодор (Мартинюк), 
Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії.Відповідно до кан. 115, §2, п.1 Кодексу канонів 
Східних Церков, Отець і Глава Церкви також іменував 
членом Постійного Синоду УГКЦ терміном на п’ять років 
владику Євгена (Поповича), Архиєпископа і Митрополита 
Перемишльсько-Варшавського. Щодо цього 12 вересня було 
видано окремий декрет Глави УГКЦ. 
Новий склад Постійного Синоду уже провів своє перше 
засідання. Владики разом з Главою Церкви 13 вересня у 
Львові зібралися разом, щоб підбити підсумки Синоду 
Єпископів УГКЦ 2017 року та накреслити плани для 
подальшої роботи. 
Довідка: Постійний Синод − це група єпископів, яка діє від 
імені Патріаршого Синоду і є дорадчим органом для Глави 
Церкви. Відповідно до кан. 115, §1 Кодексу канонів Східних 
Церков, Постійний Синод Української Греко-Католицької 
Церкви складається з Отця і Глави Церкви та чотирьох 
єпископів. Одного із єпископів іменує Отець і Глава Церкви, 
а інших трьох обирає Синод Єпископів на п’ятирічний 
термін.                                   Департамент інформації УГКЦ 
 
 

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. Kaчур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай   
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук  
 6:00в. – Св. Літургія -  о. О. Качур 
 
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. 4, 6 - 15.  
 Єв. Мт. 22, 35-46. 
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Рік XXIX  ч .37          ◊ Неділя 15-та по Зісланні Св. Духа .  Глас 6  .  ◊          17-го вересня 2017р.                                                                                    
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             Г Е Я 

ереда 20 вересня – авечір’я іздва ресвятої 
Богородиці. – Вечірня з итією. 

етвер 21 вересня – вято іздва ресвятої 
Богородиці. – вяті ітургії о год. 8:00, 9:30 ранку 
і  6:00 вечора 

 
 
 
 
 
 
   

 
 

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     адо вітаємо нових парафіян! 
  то 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   олитовна Група зустрічається щосереди  о 
год. 6:00 вечора.  аступна зустріч буде  20 
 вересня. 
  
¾ люб Духовних Дискусій (колишній клюб 

сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 1:00 
поп. аступна зустріч  буде  19 вересня.  

¾ ленкині Ж  приготовляють недільну 
каву. 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 Дорогі парафіяни вято- иколаївської   

церкви! Нещодавно,  під час нашої поїздки в Україну, 
відвідали ми шпиталь поранених воїнів АТО в Києві. 
Бачили ми молодих, та зрілих чоловіків прикованих до 
ліжка  , часто на 24 години / х місяців. і бійці не 
завжди мають родину близько, яка зможе з ними 
побути хоч пару разів в тижні. асто їх відвідують раз 
у місяці, а тож і є такі, яких ніхто не відвідує.  

Їм потрібно телефони ( smartphones), планшети  
(  tablets),  щоби подзвонити до своїх родин, а 
також щоби чимось зайнятися, поборювати травму 
яку перейшли та переходять. е мусять бути 
справні телефони - smartphones, відкриті  
( unlocked) і стерті до початкового стану ( reset to 
factory default),  з зарядними пристроями  
( chargers).  Також планшети повинні мати chargers. 
Ми перешлемо їх в руки довіреної особи. Донаціі, 
просимо принести до церковної канцелярії.  
Дякуємо всім за вашу увагу, 

       Мірка  і Роман  Соколич,  
       парохіяни церкви св. о. Миколая 

       
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 
 

¾    Термін на реєстрацію на курси в 
Інституті хіднохристиянських тудій ім. итр. 
Андрея ептицького, який тепер є при 
University of St. Michael's College, минув  
12-го вересня. Одначе ще приймають бажаючих! 
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. 

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

ехай редобрий Господь  благословить і    
винагородить! 
 Братство Колишніх Вояків 1-ої Дивізії УНА       150.00 
 Aндрій Николин                                              100.00 
 Андрій Дзюбак                                               100.00 
 Василь і Рома Жила                                        100.00 
 Мирон ибульський і Марійка Гоголь              100.00 
 Ірена Кудла                                                   100.00 
 Ірина Павич                                                   400.00 
           И  А Є       †           Е   И  

23     І     12:00 пол.    бл. п. д-р Ярослава кляра  
                                                                   (40д.) 
22 І  7:00веч. бл.  п.  Кеннет Гладун      
   В І А Я  †  А ’ Я Ь  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. льга ачмарчук (97р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 
Вічна Їй Пам’ять 

овідомляємо, що з днем 15-го вересня ми 
закінчили  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


Синод Єпископів УГКЦ прийняв необхідні 
рішення, щоб покращити літургійне і 

молитовне життя у Церкві 

Синод Єпископів Української Греко-Католицької 
Церкви на чолі з Верховним Архиєпископом 
Києво-Галицьким Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженнішим Святославом на черговій 
сесії Синоду, який відбувся у Львові 3-12 вересня 
2017 року, своєю постановою доручив покращити 
літургійне і молитовне життя в УГКЦ.Зокрема, 
доручив робочій групі для реалізації Стратегії’2020 
у співпраці з Патріаршою літургійною комісією 
опрацювати пропозиції до душпастирських планів 
різного рівня задля оживлення літургійного і 
молитовного життя на особистому, родинному, 
парафіяльному, єпархіальному та всецерковному 
рівнях.Водночас, Патріарша літургійна комісія 
отримала такі доручення: відповідно до постанови 
18 Синоду Єпископів 2013 року, до наступного 
Синоду Єпископів УГКЦ опрацювати проект 
оновленого офіційного Місяцеслова УГКЦ; 
опрацювати пропозиції до рубрик Божественної 
Літургії; підготувати нову редакцію Молитовника 
для вірних УГКЦ на основі молитовника «Прийдіте 
поклонімся»; опрацювати проект Катедрального 
уставу УГКЦ; у погодженні з єпархіальними 
єпископами створити перекладацькі групи для 
підготовки літургійних текстів і перекладів на 
основі мовних груп (англійська, португальська, 
іспанська тощо); опрацювати проект Літургійного 
довідника УГКЦ; досліджувати нові потреби для 
оживлення молитовного і літургійного життя 
УГКЦ.Також Синод постановив, відповідно до 
постанови 12 Синоду Єпископів 2005 року, 
створити там, де ще цього не зроблено, 
єпархіальні, а за потреби – також митрополичі 
літургійні комісії.Передбачено і доручення 
Канонічному відділу Патріаршої курії у співпраці з 
Патріаршою літургійною комісією розробити 
Статути літургійних комісій (Патріаршої, 
митрополичих і єпархіальних) відповідно до 
приписів церковного права.Крім того, Синод 
попросив єпархіальних єпископів видати необхідні 
розпорядження, щоб катедральні храми були 
взірцем літургійного благочестя нашої Церкви.                   
Департамент інформації УГКЦ 
 

 

Глава УГКЦ на Форумі видавців: «Бути 
собою – означає бути справжнім» 

13 вересня 2017 року в рамках Форуму видавців 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав презентував 
книжку «Будьмо собою!» про життя і заповіт 
патріарха Йосифа Сліпого.У презентації також 
взяли участь владика Гліб (Лончина), Єпарх 
єпархії Пресвятої родини з осідком у Лондоні, 
дисидент Мирослав Маринович та дослідник 
патріархального руху Анатолій Бабинський.Книгу 
підготував Інститут історії церкви УКУ. До 
ювілейного видання увійшло «Завіщання» 
патріарха Йосифа, біографічний нарис про нього 
о. Андрія Михалейка, ілюстрований світлинами 
найважливіших етапів патріархового 
подвижницького шляху та вступне пастирське 
слово Блаженнішого Святослава. 
У своєму слові Предстоятель Церкви розповів, що 
довго намагався знайти якусь коротку фразу, яка 
б влучно віддзеркалювала дух патріарха Йосифа. 
«І я знайшов цих два слова ‒ «Будьмо собою»... 
На мою думку, бути собою означає бути 
справжнім. Якщо ти українець – будь справжнім 
українцем, якщо ти єпископ – будь справжнім 
єпископом. Якщо ти монах – будь справжнім 
монахом. Якщо ти патріот – будь справжнім 
патріотом. Якщо ти християнин – будь 
справжнім християнином. Гадаю, саме це є змістом 
цих двох слів», – відзначив Блаженніший 
Святослав.Глава Церкви звернув увагу, що ми 
сьогодні живемо у світі, який називають світом 
після правди. Ми живемо у світі фейків та 
маніпуляцій, переодягань, торгівлі, зловживань... 
Часто, каже Блаженніший Святослав, якщо хтось 
хоче досягнути своєї мети, перевдягається в 
різний одяг… «Але, гадаю, патріарх Йосиф був 
справжнім сином своєї землі, був голосом 
мовчазної Церкви і переслідуваної України в 
усьому світі, якого приймали посли, президенти 
держав як президента тої України, що перебувала 
в тюрмі народів, котрою був Радянський Союз. Він 
був справжнім душпастирем, пророком, батьком 
своєї Церкви і свого народу», – вважає архиєрей. 
На його переконання, постать патріарха Йосифа є 
тим чинником, який справді може об’єднати всіх 
нас.«Слова «Будьмо собою», – розповів 
Предстоятель, – я обрав також для пастирського 
послання на початок цього року, який ми 
оголосили в нашій Церкві Роком патріарха 
Йосифа, щоб показати, що його Заповіт – це не 
погляд у минуле, а дороговказ нам усім у 
майбутнє. Це є програмою життя, будівництва 
Церкви, народу і нашої держави. Тому, я 
сподіваюся, усі ви будете собою, будете 
справжніми».А як до цього можна дійти? «Ви 
знайдете свій шлях, прочитавши цю книжку, яку 
ми сьогодні вкладаємо у ваші руки.    Деп. 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 

 

http://ugcc.ua/official/official-documents/postanovy_patriarshoho_synodu/postanovi_sinodu_yepiskop%D1%96v_ukrainskoi_grekokatolitskoi_tserkvi_80450.html
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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 
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416-259-8533 
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