
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: «Богопосвячені спільноти 
показують нам реальність присутності 

Царства Божого у «царстві людському» 

Богопосвячені особи покликані свідчити про Царство 
Небесне, почуваючись членами великої спільноти! Їхнє 
завдання – показати реальну присутність вічного в 
теперішньому. Про це сказав Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
своєї доповіді «Очікування Церкви щодо богопосвяченого 
життя в сучасному світі» у рамках І Міжнародної асамблеї 
вищих настоятелів і настоятельок спільнот богопосвяченого 
життя УГКЦ, яка цими днями триває у Львові в Патріаршому 
домі.  

«Євангеліє розповідає, що Христос, звертаючись до своїх 
учнів, говорить такі слова: «Істинно кажу вам, є між вами 
деякі, які не зазнають смерті, поки не побачать Царства 
Небесного, яке приходить у силі», − саме на цих словах 
Глава Церкви вирішив побудувати свій виступ. На початку 
своєї доповіді Блаженніший Святослав також наголосив, що 
Церква, насамперед, є Божим народом. 

«Покликання чи сутність богопосвяченого життя - це 
видимий знак присутності між нами Царства Небесного. Це 
знак того Царства, про яке ми покликані свідчити як 
богопосвячені особи, ще не зазнавши фізичної смерті. 
Тепер, як богопосвячені особи, ми повинні являти світові 
Його силу, дійсність, дієвість», − зазначив Предстоятель. 
За словами Глави УГКЦ, сутність богопосвяченого життя 
саме в східному християнстві завжди розумілася в світлі його 
есхатологічного значення. «Ви маєте показати віруючим, у 
що вони вірять, чого очікують. Богопосвячена особа, яка 
посвятилася задля Царства Небесного, до чого кличе її 
монастир і згромадження, є особою християнської надії… 
Іншими словами, богопосвячені монаші спільноти показують 
нам реальність присутності вічного у теперішньому – 
Царства Божого у «царстві людському», −  (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.Р. Лобай  
 9:30 –  Св. Літургія – о. Качур 
11:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 2:00 – Св. Літургія -  o. д-р Лев  
                                         Чайка 
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. Гал.. 1, 11 - 19.  
 Єв. Лк. 7, 11 - 16. 
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¾ Традиційні Обіди:  
Сьогодні, 22 жовтня після кожної Святої Літургії в 
церковній залі буде продаж гарячих обідів: борщ, 
вареники, капуста, ковбаски, печиво тощо. 
Запрошуємо закупити обід для себе і родини. Просимо 
усіх підтримати діяльність ЛУКЖК! Прихід 
призначений на "Ігри Нескорених", що 
відбудуться у наступному році в Австралії. 

 

¾   Молитовна Група зустрічається щосереди  
 о год. 6:00 вечора.  Наступна зустріч  буде   
25 жовтня. 
  
¾ Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 

сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч  буде  24 жовтня.  

¾ 65-РІ Я о. д-ра Льва айки: Ювілейна 
Свята Літургія з участю Преосвященного 
Валдики Кир Стефана і духовенства відбудеться 
в неділю 29 жовтня о год. 2:00 поп.в церкві св. 
о. Миколая. Відтак буде святочна програма і бенкет 
о год. 4 поп. Родина запрошує духовенство, знайомих, 
тернополянів і бувших парафіянів з північних околиць 
Квебеку і Онтаріо (Val D’Or, Kirkland Lake, Rouyn, 
Amos, Timmins, Virginiatown, Montreal). Просимо 
повідомити про Вашу присутність до 15 жовтня 
телефонно або електронною поштою: 
Леся Бабляк  905-935-0964  lesabablak@gmail.com 
Віра Чайка    416-255-2467   virachayka@gmail.com 
Володимир Кіш  905-431-7400  walterkish@gmail.com.  

¾ Зазаделегідь плануйте ділянку на 
кладовищі! Запрошуємо українську громаду 
забезпечити права на поховання для себе та Ваших 
близьких на Парафіяльному Кладовищі свв. 
Володимира і Ольги при парафії Української 
Католицької Церкви св. Юрія Переможця в Ошаві. 
Подаємо брошурки з детальною інформаціью, які 

знаходяться у притворі церкви. За подальшими 
інформаціями просимо звертатися до членів 
цвинтарного комітету при парафії св. Юрія – Романа 
Яворського (tridentsafety@sympatico.ca) або Михайла 
Лабая (mikelabaj@rogers.com. 905-725-2617). Ціна 
($2500.00) актуальна до місяця лютого 2018р. 
 
¾ Українські Молодіжні Ансамблі (хори 
"Oріон", "Левада", оркестра "Аванґард") , під 
мист. кер. Романа Ясінського, дир. Жанни Зінченко, 
влаштовують концерт Свято Героїв з нагоди  
75 ліття створення УПА, який відбудеться в неділю, 
22 жовтня 2017, о год. 3:30 поп. в Соборі Успення 
Пресвятої Богородиці, 3625 Cawthra Road, 
Mississauga. Також беруть участь Капеля 
Бандурyстів Торонта, мистецький керівник Віктор 
Мішалов. Квитки : 416-896-5808. 
 

¾ ХОР ВЕСНІВКА  запрошує на концерт: 
Танго:  Популярні Танцювальні Пісні з 40-их 
років в неділю 29 жовтня 2017  o год. 3:00 поп. в 
Trident Banquet Hall, 145 Evans Ave.  Також беруть 
участь:  Quartetto Gelato і Ron Cahute 
Trio.  Квитки:  416-763-2197 aбо 416-246-9880.  
 

¾ Персональна виставка картин Марії 
Антонів продовжується до 14 листопада в інституті 
св. Володимира, 620 Spadina Ave. Серія картин 
присвячена 150 літтю народження Канади. 
Щоб оглянути виставку, заздалегідь просимо 
домовитися по телефону (416) 923-3318. 
 

¾ Міністерство Культури України та 
Національний Академічний Драматичний Театр 
ім. Марії Занковецької запрошують на оперету на  
3 дії “Гуцулка Ксеня” в неділю 29 жовтня о год. 
4:00 поп. в Anapalis Christian Community Centre 
 St. John’s Hall, 2185 Stavebank Rd., Mississauga. 
Квитки: www.zankovetskaUSAtour2017.com  або 
Книгарня Буква  416-236-5890. 
 
¾ KYK, відділ Торонто і Українсько- 
Канадський Ветеранський Фонд запрошують 
на Поминальний День Воїна в неділю 
 5 листопада  о год. 2:00 пон. в Українсько-
Канадському Меморіяльному Парку (Scarlett & 
Eglinton). 

¾ Організація Українок Канади 
запрошують на святкове відзначення. 80 ліття 
ОУК ім. Ольги Басараб, відділ Гамільтон, в 
неділю 5 листопада від год. 2:00 -5:00 поп. за 
адресою 170 Parkdale Ave. N., Hamilton. 
Квитки: 905-335-6534(Наталія). 
 

¾ Holy Name of Mary College School, 
приватна католицька школа для дівчат запрошує на 
“День Відкритих Дверей” в суботу 28 жовтня від год. 
10:00 ранку до 2:00 поп.  За подальшими 
інформаціями звертатится на веб сторінку 
www.holynameofmarycollegeschool.com або на чис. 
тел. 905-891-1890 ехт. 103. 

 
¾     Товариство Українських Колекціонерів 
(Торонто) запрошує на виставку і продаж марок, 
монетів ітп. в п’ятницю 10 листопада і суботу 11 
листопада від 9:00 ранку до 4:00 поп. в приміщенні 
Old Mill (Brule Rm.), 21 Old Mill Rd., Toronto. Можна 
буде придбати  святкові марки приурочені 100 літтю 
надання медалі Victoria Cross Пилипові Коновалеві. 
За подальшими інформаціями просимо звертатися 
на емейл ucst@upns.org.   

В наступну неділю 29 жовтня членкині 
ЛУКЖК подаватимуть каву у залі  
парохіяльного будинку зогляду на це, що  
у церковній залі проходитиме святкування 
 о. д-ра Льва Чайки. 
Просимо усіх підтримати діяльність ЛУКЖК і 
перейти до шкільної залі на теплу каву, 
смачне печиво, канапки і  дружню розмову.  

ЗБІРКА УКУ – 5го листопада! 
В неділю, 5го листопада по кожній Св. Літургії, 
члени БУКК, відділ св. о. Миколая, в притворі 
церкви, будуть приймати пожертви на підтримку 
Українського Католицького Університету. 
Повідомляємо, що наша збірка на підтримку УКУ у 
Львові за минулих сім років зібрала понад 
$24,000. Надіємося надалі на Вашу підтримку 
єдиного та унікального католицького університету 
в східній Европі. Посвідки на звільнення з податків 
видаватимуться від УКУ в кінці року.  
БУДЬТЕ ЕДРІ! 
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        МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещеному Маркові Солтис, його 
хресним і рідним батькам бажаємо        
Многії  і Благії Літа! 

             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
          Складаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.  Нехай Предобрий Господь                   
благословить і винагородить! 
 
Ілля і Дарія Долбан                              200.00 
Василь і Рома Жила                              200.00 
Ігор і Олена Лиско                               100.00 
Нестор і Галина Микитин                      100.00 
о. Александер і добр. Олена Лящук      100.00 
Андрій Дзюбак                                     100.00 
Богдан Жаровський                              120.00 
 

      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
25  Х       7:00 веч.         бл. п. Юрія Копистянського 
                                                            (9р.) 
28  Х       8:00 ранку      бл. п. Стефанію і Михайла 
                                                               Костів 
31  Х      6:00 веч.        бл. п. Павла Яців   
                                                        Жураківського 

 
                       (Закінчення) 
 − розповів доповідач. 
Під час виступу Блаженніший Святослав 
заохочував, щоб учасники І Міжнародної 
асамблеї ділилися між собою досвідом про те, 
як ми повинні бути дітьми Східної Католицької 
Церкви у тій країні та культурі, де нас кличе 
Господь. «Не менш важливим є питання 
ідентичності, не тільки в монашому житті, а в 
питанні Східної Католицької Церкви, якою є 
наша Церква, як найбільша, що живе в різних 
країнах і культурах. Це питання є непросте», − 
зазначив Предстоятель і додав, що на сьогодні 
є ще одним викликом «бути свідком вічного в 
дочасному, здійснювати це в особливий спосіб 
буття східного християнина».На думку 
Блаженнішого Святослава, ми повинні 
здійснювати наше свідчення в певний 
конкретний історичний період, бо це додає нам 
особливого значення і змісту. Оскільки зараз ми 
живемо в секуляризованому світі, в якому 
споживаємо ту саму культуру. Тож потреба 
відчуття вічності є однією з нагальних. За таких 
обставин ми маємо запитати себе: як ми віримо 
в Бога? «Не є легко вірити в Господа. Це щось, 
в чому ми кожного дня повинні зростати. Є ще 
інше поняття. Ми повинні також жити своєю 
вірою в Бога», − сказав Глава УГКЦ.На 
завершення Предстоятель наголосив, що ми 
повинні почуватися членами великої спільноти, 
а цьому також має послужити Патріарша комісія 
у справах монашества УГКЦ. 
                                Департамент інформації УГКЦ 

   

 Блаженніший Святослав: «Монашество УГКЦ 
є добрим деревом, яке приносить щедрі 

плоди для служіння Богові та ближньому» 

Кожен із нас є плодом любові. Тож бути 
досконалим учнем Учителя – означає бути 
богопосвяченою особою. Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав під час проповіді в 
каплиці Благовіщення Патріаршого дому у Львові. 
Цього дня тут відбулася Архиєрейська 
Божественна Літургія з нагоди відкриття І 
Міжнародної асамблеї вищих настоятелів та 
настоятельок спільнот богопосвяченого життя 
УГКЦ. Міжнародна асамблея триватиме до 19 
жовтня. Літургію з Главою Церкви співслужили: 
Архиєпископ Циріл (Василь), Секретар Конгрегації 
для Східних Церков, владика Гліб (Лончина), 
Єпископ єпархії Пресвятої родини з осідком у 
Лондоні, владика Михайло (Бубній), голова 
Патріаршої комісії у справах монашества, Екзарх 
Одеський, владика Ніл (Лущак), Єпископ-помічник 
Мукачівської греко-католицької єпархії, 
ієромонахи чоловічих чинів і згромаджень УГКЦ, 
монсеньйор Йосеф Ґрек, перший секретар 
Апостольської нунціатури в Україні.«Я радий 
вітати вас з особливої нагоди − першого форуму 
настоятелів монаших спільнот нашої Церкви з 
усього світу, − звернувся до учасників асамблеї 
Блаженніший Святослав. − У сьогоднішньому 
Євангелії Христос говорить нам про те, що ми з 
вами є добрим деревом. Бо кожне дерево 
пізнається по його плодах. Ми з вами є добрим 
деревом, від якого Господь очікує тільки добрих 
плодів. Ми учні Небесного Отця, який є добрий, 
милосердний і благий. Ми маємо плекати у світі 
те, ким Він є. І лише тоді ми виконаємо своє 
покликання, звершимо наше завдання, будемо 
провісниками Божого Слова».За словами 
проповідника, ми маємо не осуджувати 
ближнього, а відкривати милосердя, яке 
плодоносить у наших серцях через 
богопосвячених осіб. «Монашество УГКЦ є добрим 
деревом, яке приносило і приносить щедрі плоди 
– служіння Богові та ближньому. Однак у 
сьогоднішній зустрічі ми маємо знову і знову себе 
запитати: як нам навчитися в нашого Вчителя? Як 
послужити Богові і ближньому в наш час, у наших 
країнах і культурах? І як при цьому залишатися 
паростками однієї лози, одного доброго дерева, 
яке посадив Небесний Отець», − сказав 
Предстоятель УГКЦ. «Хочу просити благодаті Духа 
Святого, щоб ми під час наших зустрічей не 
шукали скалки в оці свого брата, не судили одне 
одного і тоді не будемо суджені, але справді 
відкрили багатство того милосердя, яке 
плодоносить у нашій Церкві через богопосвячених 
осіб…………………………………. Департамент інформації УГКЦ 

 
о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
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: «Богопосвячені спільноти показують нам реальність присутності Царства Божого у «царстві людському»

