
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 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

 
«Пам'ятайте, це не лише наша війна — це 

війна за людство!» — Блаженніший 
Святослав у США 

 
«Лицарі Колумба» у XXI столітті покликані бути 
лицарями, які охороняють правду та захищають її. 
Наш світ, який часто називають світом пост-правди, 
відчайдушно потребує нашого активного залучення до 
захисту правди. Місія лицаря бути світлом для світу, 
за прикладом нашого Спасителя Ісуса Христа. 
 
Про це у своїй промові в м. Балтимор (США) сказав 
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ. Промову він виголосив 
7 серпня перед учасниками 136-ї Конвенції «Лицарів 
Колумба», в якій беруть участь представники різних країн 
світу.Предстоятель УГКЦ розповів, що багато фахівців у наші 
дні називають війну в Україні гібридною війною, тобто 
війною, в якій використовуються не тільки традиційні види 
зброї на полі бою, а й усі засоби знищення, включно з 
економічною та інформаційною війною. 
«Завдяки інформаційним технологіям сучасні війни не 
обмежуються конкретними територіями, вони не 
обмежуються одним континентом, без будь-яких наслідків 
для тих, хто, здавалося б, далеко. Кожен у західному світі 
сьогодні відчуває наслідки цієї інформаційної війни, яка 
спрямована на істину, поширюючи фейкові новини і 
формуючи громадську думку відповідно до злих намірів. На 
жаль, навіть ваша країна або інші розвинені країни Західної 
Європи не були врятовані від цих нападів. Будь ласка, 
пам'ятайте: це не лише наша війна — це війна за людство!» 
— наголосив Блаженніший Святослав…(ст.2) 
 

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 
 6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – o. О. Юрик 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
 
 
 

 
 
                    
                Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р.–  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Koр. 9, 2-12. 
 Єв. Мт. 18, 23 - 35. 
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                  ОГОЛО ЕННЯ 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Субота 18 серпня – Навечір’я Свята 
Преображення Господа Бога і Спаса Нашого 
Ісуса риста – Вечірня з Литією – о год. 6:00 
вечора. 
Неділя 19 серпня – Свято Преображення 
Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса риста. 
Після Св. Літургії свячення овочів. 

 
¾ Конґрес Українців Канади, відділ Торонто 
організовує святкування 27-ої річниці Дня 
Незалежності України 18 серпня 2018 у 
Сентенніал Парку. Відкриття о год. 1:00 поп.  

 
¾  З нагоди 27-ої річниці проголошення 

Незалежності України Торонтські відділи Ліґи 
Українців Канади та Ліґи  Українок  Канади 
запрошують Вас на урочисте Підняття Прапора. 
Церемонія підняття українського прапорa з 
підтримкою Конґресу Українців Канади – відділ 
Торонто відбудеться в четвер, 23-го серпня, 2018 
року о год. 12:00 в Queen's Park.  

 
¾ Запрошуємо ласкаво Вас завітати на черговий 

вечір-зустріч з молодим, відомим 
письменником - Андрієм Любкою, а саме 
представлення  його нових творів, гумору та 
сатири в четвер 30 серпня о год. 6:00 веч. в 
приміщенні ресторану Золотого Лева (VIP кімната). 
Вхід за добровільними пожертвами. 

 
                          Ж Е Р Т В О Д А В І  
 Складаємо щиросердечну  подяку   
парохіянам.   Нехай Предобрий  Господь  
благословить і винагородить!                
Александра Костюк         100. 
Володимир і Оьлга Семенюк      250.
     
      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И   
 22 VIII  6:00 веч.     бл. п. Марію Микитин (13р.)    
                                 
                    ВІ НАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

Упокоїлися у Бозі бл. п. Богдан Жаровський 
(93  р.) і Галина Новаківська (95р.). Душі 
Покійних поручаємо молитвам наших вірних. 

 
 
                       (Закінчення) 
Промовець зазначив, що правда сьогодні 
перебуває в небезпеці! «Для нас, християн, 
правда — це не просто теоретичне уявлення про 

те, що є правильним, а це особа Ісуса Христа, 
котрий заплатив за наше спасіння високу ціну. 
Якщо ми відійдемо від істини, то будемо схожими 
на корабель, що намагається перетнути океан без 
компаса. Отже, мої брати і сестри, ми повинні 
залишатися пильними в цій битві за правду… Від 
імені українського народу ми звертаємося до вас, 
щоб встати на захист істини, поширювати правду 
про страждання та біль українського народу, 
донести наше послання до суспільств країн, звідки 
ви походите», — закликав Глава УГКЦ. 
Блаженніший Святослав у своїй промові висловив 
слова щирої вдячності лицарям Колумба за 
молитовну та фінансову підтримку. «Але нам 
треба зробити ще дуже багато, тому що у світі є 
так багато хаосу, ворожнечі та страху. Не 
втомлюймося робити при цьому все можливе, щоб 
гарантувати, аби політики не ставили економічні 
здобутки або політичні вигоди вище від людського 
життя, святість якого проголошена самим 
Творцем. Якщо ми не зможемо цьому запобігти, то 
Христос знову буде проданий за «тридцять 
срібняків»», — наголосив у своїй промові 
Блаженніший Святослав. 
                                              Департамент інформації УГКЦ 

 
Глава УГК  подякував «Лицарям 

Колумба» за надання Україні статусу 
національної юрисдикції 

 
7 серпня Блаженніший Святослав виголосив 
головну промову на святковому бенкеті 
лицарів Колумба, які відбувають цьогорічну 
Конвенцію в м. Балтимор (С А). Глава УГК  
подякував лицарям за надання Україні 
статусу національної юрисдикції нарівні з 
іншими країнами-учасниками. 
Глава УГКЦ зокрема відзначив: «Дякую, браття-
лицарі, що допомогли нам змобілізувати наших 
найкращих чоловіків стати лицарями Колумба і 
лицарями милосердя!»У промові Блаженніший 
Святослав розповів про сучасну ситуацію в 
Україні, зокрема про драматичну ситуацію, 
спричинену війною. «Починаючи з анексії Криму 
навесні 2014 року, а потім з окупацією частини 
Донецької та Луганської областей на Сході 
України, наша країна стала жертвою жорстокої 
військової агресії. За останні чотири роки Україна 
втратила 8 відсотків своєї території через цю … 
 

Повідомляємо, що з днем 17-го червня 
ми перейшли на літній (вакаційний) 
час, який триває до 9-го вересня, 2018 
року включно. Божественні Літургії  в 
неділі  служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 
ранку. Вечірні в суботу не будуть 
служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літний сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 
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війну. Більше ніж пітора мільйона людей були 
змушені покинути свої домівки на Сході України, 
залишаючи все своє майно через серйозні бойові 
дії. Ця війна, яка принесла неймовірні руйнування, 
вже забрала понад 10 000 життів і залишила 
понад 24 000 людей поранених. Багато наших 
сміливих молодих солдатів, які повертаються 
додому з лінії фронту, страждають від 
посттравматичного стресового розладу. Хоча в нас 
немає точної кількості, ми знаємо, що приблизно 
сто в'язнів, у тому числі політичних в'язнів, досі 
утримуються в російських в'язницях і їм 
відмовляють у справедливих і прозорих судових 
процесах», — розповів Предстоятель УГКЦ у 
Балтиморі. 

Він розказав, 
як українські 

лицарі 
Колумба 

долучилися 
до загоєння 

ран 
суспільства, 

завданих 
війною: «Перші українські Ради в Києві та Львові 
відразу ж на початку війни розпочали кампанію зі 
збору коштів на закупівлю засобів кровоспинних 
препаратів, таких як Celox, для порятунку життя 
українських солдатів. Лицарі в м. Івано-
Франківську, на Західній Україні, продовжують 
організовувати літні оздоровчі табори для 
поранених солдатів, ветеранів війни та їх сімей. 
Лицарі опікуються сім'ями наших загиблих воїнів і 
відвідують поранених бійців у військових 
госпіталях. Наші брати-лицарі в Мелітополі, на 
південному сході України, розташовані в 
безпосередній близькості до зони бойових дій 
(менш ніж за 100 км від окупованої Росією 
території), проводять літні табори для 
християнської молоді». 
Блаженніший Святослав подякував «Лицарям 
Колумба» за молитовну та фінансову підтримку, 
«завдяки якій ми змогли реалізувати таку 
кількість благодійних заходів». «Хоч це і 
парадоксально, через війну багато внутрішньо  
переміщених осіб із Східної України, які раніше  
 
 

мали вороже ставлення до Католицької Церкви 
внаслідок радянської пропаганди, побачили 
милосердне обличчя Католицької Церкви, яка 
піклується про своїх людей незалежно від їх 
етнічного походження або релігійних переконань.  
Окрім надання матеріально-технічної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам, наша Церква 
організовує паломництва та духовну опіку для цих 
людей, щоб допомогти зцілити їхні рани, заподіяні 
війною», — сказав Глава УГКЦ. 
При цьому він наголосив, що нам треба зробити 
ще дуже багато, «тому що у світі є так багато 
хаосу, ворожнечі та страху». «Не втомлюймося 
робити при цьому все можливе, щоб гарантувати, 
аби політики не ставили економічні здобутки або 
політичні вигоди вище від людського життя, 
святість якого проголошена самим Творцем. Якщо 
ми не зможемо цьому запобігти, то Христос знову 
буде проданий за «тридцять срібняків»», — 
зазначив промовець. 
Предстоятель УГКЦ звернув увагу на місію лицарів 
як хранителів правди у світі пост-правди. «Лицарі 
Колумба у XXI столітті покликані продовжувати 
бути лицарями милосердя, як це бачив праведний 
отець Майкл МакГівні. Але вони також покликані 
бути лицарями, які охороняють правду та 
захищають її. Наш світ, який часто називають 
світом «пост-правди», відчайдушно потребує 
нашого активного залучення до захисту правди. 
Місія лицаря бути світлом для світу, наслідуючи 
нашого Спасителя Ісуса Христа», — наголосив на 
завершення своєї промови до учасників Конвенції 
«Лицарів Колумба» у Балтиморі Блаженніший 
Святослав. 
                                              Департамент 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 

 

 


	«Пам'ятайте, це не лише наша війна — це війна за людство!» — Блаженніший Святослав у США

