
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 

        
Доповідь Глави УГКЦ на конференції «Роль релігії в 
європейській інтеграції – перспективи України та ЄС» 

Згідно із соціальним вченням Католицької Церкви, є чотири 
головних принципи, на яких має будуватися сучасне 
європейське суспільство. Я називаю їх принципами, бо їх 
можна прирівняти до наріжного каменя чи навіть чотирьох 
наріжних каменів і на них збудувати успішне суспільство. 
Перший принцип – гідність людської особи, другий принцип 
– це загальне добро, третій принцип-фундамент – це 
солідарність і останній, четвертий принцип - це 
субсидіарніть. 
 

Доповідь Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава 

на Міжнародній конференції 

«Роль релігії в європейській інтеграції – перспективи 

України та ЄС» 

Київ, 19 вересня 2017 року Божого 

Виходячи з назви конференції, хочу порушити три теми. По-

перше, говоритиму не так про європейські цінності, як про 

принципи. По-друге, коротко окреслю те, в якому ракурсі ми 

сьогодні розуміємо питання релігійної свободи, її важливості, 

щоб могли здійснюватися ті принципи. По-третє, бажаю 

поглянути на питання еміграції з української перспективи, бо 

ми нині маємо велику проблему, пов’язану з безпекою 

людей, які їдуть з України до Європи.   (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. O. Лящук 
 8:00 –   Св. Літургія – o. O. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
11:30 –  Св. Літургія – о. О.  Качур 
 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.2 Кр. 6, 1 - 10.  
 Єв. Мт. 25, 14-30. 
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Рік XXIX  ч .38          ◊ Неділя 16-та по Зісланні Св. Духа .  Глас 7  .  ◊          24-го вересня 2017р.                                                                                    
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             Г Е Я 

 
Вівторок 26 вересня – авечір’я Воздвиження 

есного і Животворящого реста Господнього. – 
Вечірня з итією – о год. 6:00 вечора. 
 

ереда 27 вересня – вято Воздвиження 
есного і Животворящого реста Господнього. – 
вяті ітургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 веч. 

В це вято зобов’язує строгий піст. 

 
 
 
 
 
 
   

 
 

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     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  27 
 вересня. 
  
¾ люб Духовних Дискусій (колишній клюб 

сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 1:00 
поп. аступна зустріч  буде  26 вересня. 

¾  Звернення ицарів олюмба до парохіян 
в неділю 15 жовтня: ицарі олюмба після 
кожної вятої ітургії у церковній залі 
переводитимуть кампанію з метою збільшити своє 
членство. росимо зацікавлених прийти і 
послухати презентацію. 

¾ ленкині Ж  приготовляють недільну 
каву. росимо усіх підтримати діяльність Ж  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 

Ж  відбудуться сьогодні. вята ітургія о год. 

9:30 ранку, а опісля сходини в парохіяльному 
будинку. росимо до участи членкинь і гостям раді! 
Буде нагода вирівняти членську вкладку, хто ще 
цього  не зробив. 
 
¾ Дорогі парафіяни вято- иколаївської   

церкви! ещодавно,  під час нашої поїздки в 
країну, відвідали ми шпиталь поранених воїнів А  

в иєві. 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).  акож 
планшети повинні мати chargers. и перешлемо їх в 
руки довіреної особи. Дотаціі телефонів, просимо 
принести до церковної канцелярії.  
Дякуємо всім за вашу увагу, 

       Мірка  і Роман  Соколич, парохіяни св. о. Миколая 
       

¾ омітет риятелів  і країнська 
атолицька світня  ундація запрошує громаду 

на вяту ітургію і обід в неділю  
1 жовтня у бенкетовій залі церкви вятого осифа за 
адресою 300 River Oaks Blvd. E., Oakville, ON L6H 5T1. 
Дохід призначений на стипендії для студентів 
країнського атолицького ніверситету. витки за 

телефоном 416-239-2495 або UCEF.CA 
 
¾ рганізаційний комітет країнських 
державницьких  рганізацій запрошує громаду на 
відзначення 75-ліття А ‘’Від криївок А до 
окопів А ’’. Гість свята та доповідач: Андрій 

евус-народний депутат країни, голова підкомітету 
омітету В  з питань національної безпеки та 

оборони, голова проводу громадської організації 
‘’Вільні люди’’, колишній комендант амооборони 

айдану. Відзначення проходитиме  в неділю 15 
жовтня 2017р. о год. 5:00 поп. в Old Mill –Brule 
Rooms. Вступ $30.  витки та  безкоштовний дозвіл 
на паркування можна отримати в  ‘’Будучність’’. 
Дохід призначений на гуманітарну допомогу  війську. 
               ГАЯ  І А !  

овоохрещеній Hannah Dawn Naylor, 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! 
Анонімно                                                  400.00 
Володимир і адія уців                            250.00 

адія овальчук                                       100.00 
Ірина альчук                                          500.00 

ксана иколин                                       100.00 
 
          И  А Є       †           Е   И  

22 І  7:00веч. бл.  п.  еннет Гладун     
23     І     12:00 пол.    бл. п. д-р Ярослава кляра  
                                                                       (40д.) 
5             8:00 ранку  бл. п. льгу едейко  
 

овідомляємо, що з днем 15-го вересня ми 
закінчили  літній (вакаційний) час . 
Божественні ітургії  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/


Щодо принципів, на яких має будуватися сучасне 

європейське суспільство, то сьогодні в самій 

Європі ведуться дискусії, що це таке. Згідно із 

соціальним вченням Католицької Церкви (як 

бачимо, ці засади поділяють усі члени 

Всеукраїнської ради Церков і релігійних 

організацій), є чотири головних принципи, які ми 

в Україні намагаємося не просто проповідувати, а 

втілювати в життя нашого суспільства. Я називаю 

їх принципами, бо їх можна прирівняти до 

наріжного каменя чи навіть чотирьох наріжних 

каменів і на них збудувати успішне суспільство. 

«Наріжний камінь» – це точка, в котрій сходяться 

дві несучі стіни, поєднуються якісь засади, згідно 

з якими всі громадяни, незалежно від релігійної 

приналежності, знаходять свою точку спільного 

буття і діяння.Тож перший принцип – гідність 

людської особи. Держава має служити гідності 

людини. Донедавна ми жили в державі, яку 

називали Радянським Союзом. У ньому людина, як 

особистість, була інструменталізована в ім’я 

певних геополітичних державних засад. Не 

держава служила особі, її гідності, а навпаки – 

людина служила державі. Усім нам відомо, що з 

цього вийшло. Тому найважливіший принцип 

успішного демократичного суспільства – це повага 

до гідності людини.Другий принцип – це загальне 

добро. Без дотримання цієї засади немає держави. 

Однак ми бачимо, що сьогодні цей принцип, як в 

Україні, так і в Європі, не є таким легким і 

зрозумілим. Після надмірного колективізму в 

пострадянських державах є тенденція до 

надмірної атомізації суспільства. Суспільство 

розкладається, фрагментується, тому дуже 

важливо пояснювати, для чого нам потрібна така 

структура, як держава, у чому полягає загальне 

благо, задля якого ми повинні разом працювати. 

Як в Європі, так і в усьому світі проти спільного  

 

блага діють, де-факто, сучасні популісти, які 

шляхом зловживань підживлюють ті чи ті базові 

інстинкти людей. Очевидно, що в такій ситуації 

непросто говорити про щось, що нас єднає в одну 

спільноту. 

Третій принцип-фундамент – це солідарність. 

Україна тепер, у час війни, показує геройські 

приклади солідарності. Ми маємо один мільйон 

сімсот тисяч  внутрішньо переселених осіб (тільки 

офіційно визнаних!). Їх не видно, вони живуть не 

в окремих таборах біженців. Хоч державна 

система не здатна їм допомогти належним чином, 

але українське суспільство, попри економічні 

труднощі та внутрішні негаразди, є солідарним. 

Думаю, що ця солідарність є не тільки внутрішньо 

українська – вона властива всьому європейському 

континенту, і сьогодні  це є одним з елементів 

успіху в будівництві спільного європейського 

дому. 

І останній, четвертий принцип - це субсидіарніть. 

Ми всі визнаємо, що Церкви  і релігійні організації 

є частиною громадянського суспільства. Немає 

громадянського суспільства без дотримання засад 

субсидіарності. Бо тоді держава в 

патерналістичному ключі намагається узурпувати 

всі інші види активності й діяльності в суспільстві, 

а особиста ініціатива громадянина, де-факто, 

редукується майже до нуля. Ми намагаємося не 

просто підтримувати приватну ініціативу кожного 

громадянина, а справді розбудовувати цю галузь 

діяльності. Ми не можемо чекати, поки хтось 

прийде і наведе лад у нашому суспільстві. 

Сьогодні громадянське суспільство є активним 

чинником змін у державі. Ми знаємо, що 

президенти,  політики приходять і відходять, а 

народ України залишається.  

(Продовження наступного тижня) 

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 
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