
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 

        
«Зберігати пам'ять про Бога і розбудити її в інших людей», − слово про 

важливість катехизації 
Остання неділя вересня – це день катехита в нашій Українській Греко-
Католицькій Церкві. Це професійний день усіх тих, хто катехизує, тобто 
навчає святих правд віри, речей про Господа Бога і про Святу Церкву. Бути 
катехитом – це особливе покликання, дуже цінне і надзвичайно 
відповідальне. Катехитом може бути єпископ, священик, монах чи 
монахиня, і навіть, звичайний мирянин. Головне покликання катехита, за 
словами Папи Франциска – це зберігати пам'ять про Бога і розбудити її в 
інших людей. 
Вже досить знайоме нам слово «катехизація» має грецьке походження: 
наприклад слово «κατηχισμός» - перекладається як «навчаю», а слово 
Катехизм походить з грецького «κατήχησις» - навчання. В Новому Завіті 
Святий Лука і апостол Павло вживають слово «katechejn» в розумінні 
усного передавання і переказування чогось іншим. Звідси слово катехит – 
означає вчитель правд віри, а катехуменат – це період навчання перед 
хрещенням, катехизація – це саме навчання, а катехитика – це наука про 
навчання правд віри, катехизм – це книга правд віри, офіційно 
затверджена Церквою. Отже, катехизація має на меті навчити людей 
правд віри, приготувати їх до активного церковного життя, або, як ми 
кажемо, оцерковити людину. 
Покликання бути катехитом має кожна людина, якби дивно це не звучало. 
Саме християнська чеснота любові зобов’язує нас дбати за добро наших 
ближніх, а це означає дбати, щоб наші ближні любили Господа Бога понад 
усе і ближнього свого як самих себе. 
В першу чергу катехитами є наші єпископи. Саме вони відповідальні за 
навчання правд віри для всієї Церкви. Ми знаємо, що Святіший Отець Папа 
Римський кожної середи проводить загальну аудієнцію – зустріч з вірними 
з цілого світу і проводить навчання на різні теми. Єпископи цілого світу, а в 
нас в Україні Синод Єпископів часто навчають – видають документи, в яких 
пояснюють багато різних речей, які стосуються правд віри, об явлених 
Господом і проповідуваних Церквою.  Дуже гарно писав апостол Павло до 
свого учня Тимотея, єпископа Ефесу: «Проповідуй слово, наполягай вчасно 
і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй із усією терпеливістю та 
наукою. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми 
пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі 
слух, і від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Ти ж будь 
тверезим у всьому, знось напасті, виконуй працю євангелиста, виконуй 
твою службу» (ІІ Тим. 4, 2-5). 

 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
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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. О. Качур  
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 6:00 в – Св. Літургія -  o. О. Качур 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп.  
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Гал. 2,16-20. 
 Єв. Лк. 8,5-15. 
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¾   Молитовна Група зустрічається щосереди  
 о год. 6:00 вечора.  Наступна зустріч  буде 1 
листопада.   
  
¾ Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 

сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч  буде  31 жовтня.  

¾ Зазделегідь 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 еркви 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). іна 
($2500.00) актуальна до місяця лютого 2018р. 
 

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. 

об 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 Center 

 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 поп. 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 і т.п. 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.   

М Н О Г А Я   Л І Т А  !  
 

Новоохрещенній: Марії Мамай, її  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! 
 
Надя Борис                                        100.00 
Юрій і Марла Дашко         100.00 
Олександер іляк                              500.00 
  (в пам’ять дружини Анни і доні Люби) 
Орест й Ірина Гарас                            250.00 
  (в пам’ять батька Григорія) 
Катерина Свергун                               250.00 
  (в пам’ять мужа Григорія) 
Анна Сенів-Мартелі 
  (в пам’ять Й. Сенів)                   300.00 
Данута Вальгор                                  200.00 

 
      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

 
30  І    5:00 веч.         бл. п. Дмитра Сухожак (36 річ.) 
31       6:00 веч.         бл. п. Павла Яців-   

                                                        Жураківського 
11  І    5:00 веч.       бл. п. Мирослава Івасиків 

В цю неділю 29 жовтня членкині ЛУКЖК 
подаватимуть каву у залі  парохіяльного 
будинку зогляду на це, що у церковній залі 
проходитиме святкування о. д-ра Льва 

айки. 
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 ЩЕДРІ! 
 
 

mailto:tridentsafety@sympatico.ca
mailto:mikelabaj@rogers.com
http://www.zankovetskausatour2017.com/
http://www.holynameofmarycollegeschool.com/


Кожний священик, який бере участь у священстві 
Христа і діє від імені єпископа, також покликаний 
катехизувати. Це є святий обов’язок, від якого ніхто нас 
не звільняє. Тому кожен священик, а особливо ті, які є 
парохами і адміністраторами, покликані навчати правд 
віри і здавати звіт про це своєму Єпископу. Праведний 
Митрополит Андрей Шептицький звертаючись до 
духовенства так промовляв: «Катехизація - це перший і 
рішучо найважніший обов`язок душпастиря. Хто його 
не сповняє, йому можна слушно зробити закид цілком 
не совісного душпастирування. Хто, відповідно, дбає 
про молодь шкільну і виховує її на добрих християн, 
цей заслуговує на всяке признання» (1901, Пастирське 
послання Митрополита Андрея до духовенства). Тому 
кожен священик має святий обов’язок від Церкви і від 
свого Єпископа, при парафії організувати і дбати за 
розвиток катехитичної школи, в якій би усі діти, чи то 
міські чи сільські, мали нагоду вивчати правди віри і 
пізнавати Господа  Бога. 
Катехитами дуже часто у наших парафіях, як міських 
так і сільських, сестри монахині чи брати монахи, які, 
посвячуючись повністю служінню Господеві, з радістю 
сповняють їхні обов’язки. Діти, приготовані до першої 
Святої Сповіді і до урочистого Святого Причастя, дуже 
часто, на все життя запам’ятовують тих осіб, які їх 
готували і супроводжували в часі навчання. З одного 
боку це є гарне і святе покликання – навчати про 
Господа, а з іншого боку і велика відповідальність, бо 
зобов’язує катехитів готуватися, читати, самим 
пізнавати, щоб мати чим ділитися з іншими. Ніхто бо не 
може дати того, чого сам не має. Таке зобов’язання – 
готуватися до лекцій, пізнавати і читати належить не 
лише катехитам, але і вчителям християнської етики 
по наших навчальних закладах – школах, коледжах, 
ліцеях, університетах, які взяли на себе такі обов’язки 
бути вчителями. Було би дуже несправедливо взяти 
додаткові години лекцій і не готуватися серйозно до 
цих предметів, які покликані вкласти в серце дитини 
Божого Духа. 
Але і кожен вірний нашої Церкви також покликаний 
бути катехитом. У своєму листі «Жива парафія – місце 
зустрічі з живим Христом» Глава нашої Церкви навчає, 
що «що кожен віруючий має обов’язок щоразу глибше 
пізнавати правди святої віри протягом усього свого 
життя, а духовенство не має права уникати 
обов’язку навчати віри своїх вірних не лише 
проповіддю, але й катехитичним служінням. Коли 
йдеться про катехизацію, то в нашому розумінні – це 
постійний процес входження в таїнство Церкви, який 
стосується не лише дітей, які готуються до 
прийняття Святих Таїнств. Постійна і безперервна у 
віковому сенсі катехизація дітей, молоді, дорослих і 
старших – необхідна умова живої парафії». Скільки  
 
 

людей пам’ятають, що їхніми першими «катехитами» 
були бабусі чи дідусі, батьки чи матері: ті, хто вперше 
навчив молитися молитву «Отче Наш» чи молитву до 
ангела хоронителя; ті, хто вперше розказав про те, що 
ми сотворені Господом Богом і покликані Його любити, 
Йому служити, втікати від гріха і спасти свою душу; це 
ті, хто вперше навчили нас хреститися. 
Отже, катехизація – це виконання заповіту Ісуса Христа: 
«Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх 
в ім'я Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти 
все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж 
до кінця віку» (Мт. 28, 18-20). Той, хто катехизує, 
повинен сумлінно готуватися, сам пізнавати і 
поглиблювати свої знання, і з любов’ю та систематично 
, впорядковано навчати інших те, у чому сам 
утвердився. 
Тому, дорогі і боголюбиві християни! Сьогодні день, 
коли, найперше просимо в Господа благодаті для всіх, 
хто навчає правд віри і хто за своїм покликанням є 
катехитами. Сьогодні прошу всіх батьків подбати, щоб 
ваші діти брали участь у катехизації, бо так ви 
виконаєте ваш батьківський обов’язок. Саме зараз, у ці 
дні, по наших парафіях розпочалися уроки катехизації. 
Вам, дорогі хресні батьки, хочу нагадати, що серед 
Ваших обов’язків є основний – дбати за християнське 
виховання Ваших похресників: довідайтеся чи вони 
ходять на уроки катехизації і допоможіть їм в цьому. 
Ісус Христос вже давно дав нам наказ пізнавати правду, 
щоб стати вільними людьми (пор. Ів. 8, 32). Катехизація 
– це спосіб пізнавати правду, а катехіт, як навчав Папа 
Франциск ще у 2013 році, - це «той, хто зберігає та 
підтримує пам’ять про Бога, зберігає її у собі та вміє 
розбудити її в інших людей», а також той, «який кладе 
цю пам’ять на служіння звіщенню; не для того, щоб 
себе показати, не для того, щоб говорити про себе, 
але для того, щоб говорити про Бога, про Його любов 
та вірність»  

о. Йосафат Бойко, ВС, 
Головний редактор 

«Нова зоря», № 36 (1182) 

Бути Людиною – Думки, наука Патріярха 
Гузара 

Людина – це створіння, цінність якої полягає не 
тільки в тому, що вона осягнула, а й у тому, до 
чого вона змагалася. Оцінювати її потрібно не по 
тому, що вона осягнула, а наскільки вона 
бажала, наскільки вона старалася. А якщо вона 
довго старалася, то вже стала кращою людиною. 

Ніхто не змушений робити зла. Ми завжди 
можемо навіть у найгірших обставинах робити 
добро. 

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 

 

 


	«Зберігати пам'ять про Бога і розбудити її в інших людей», − слово про важливість катехизації

