
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 

«Український народ показує світу, що є 
цінності, за які варто віддати життя, — це 
віра в Бога і свобода», — Блаженніший 

Святослав у Слоцбурзі 
Віра в Бога має надзвичайну силу та могутність, адже 
вона допомагає нам відкрити та прийняти вічне життя. 
Українці демонструють відвагу: у скрутний час своїми 
вчинками показують важливі цінності — віру в 
Небесного Отця та у свободу. 
 
На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав під час своєї проповіді до вірних у неділю, 12 
серпня, під час Успенської прощі до Слоцбурга (США), на 
горі Марії. 
На початку своєї проповіді Предстоятель зазначив, що у цей 
час збіглося три ювілеї: 1030-річчя Хрещення Київської Русі-
України, 60-річчя створення Філадельфійської митрополії, а 
також піднесення Стемфордського екзархату до рівня 
єпархії. Окрім цього, Глава УГКЦ зізнався, що йому 
надзвичайно приємно стояти на тому ж місці, на якому 50 
років тому був патріарх Йосиф Сліпий. Блаженніший 
Святослав привітав усіх присутніх з цими визначними 
подіями.Цього дня зі сторінок Святого Письма до нас линуло 
запитання: що я маю доброго чинити, щоб мати життя вічне? 
Історія про те, як багатий юнак цікавиться цим в Ісуса 
Христа. Багатий юнак — це людина, яка шукала свій 
життєвий шлях, тому ставила собі глибокі запитання: чи 
справді існує життя вічне і чи справді воно може бути 
скарбом? 
«Вічне життя є даром і цей дар дається людині в особі Ісуса 
Христа.  Він поставив фундаментальний вибір перед 
молодим юнаком:………(ст. 2) 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
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tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
 6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – o. O. 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. Пт. 1, 10-19. 
 Єв. Мт. 17, 1 - 9. 
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Понеділок 27 серпня – Навечір’я Свята 
Успення Пресвятої Владичиці Нашої 
Богородиці – Вечірня з Литією – о год. 6:00 
вечора. 
 
Вівторок 28 серпня – Свято Успення 
Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці. – 
Святі Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку і 6:00 
вечора. Після кожної Святої Літургії 
благословення зілля  і квітів. 

 
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 Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку   
парохіянам.   Нехай Предобрий  Господь  
благословить і винагородить!                
Ольга Михайлюк          300. 
Андрій Дзюбак           100. 
Надія Брукало і Юрій Кузь       100. 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь    200. 
Петро Вовк            100. 

 
          Н а  Р е м о н т  О г р і в а н н я  
 
Марія Крамарчук           150. 

     
      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
21 VIII  9:00 ранку   бл. п. Стефана Горлача 

  
22 VIII  6:00 веч.     бл. п. Марію Микитин (13р.)    
 

                      
                         
                           (Закінчення) 
обрати вічне чи дочасне (тобто те, що не 
переминає, чи те, що швидко можна втратити). 
Бідний юнак не знав, що відповісти, і тому вийшов 
засмучений. Йому здавалося, що те, що він зараз 
має у своїх руках, є надійним... Проте Боже Слово 
запрошує нас на ризик, бо справжній скарб — на 
небі. Вічне життя є більш реальним, ніж наші 
особисті земні плани, сподівання, ілюзії чи людські 
діла. Вічне життя — віра в Бога, яку ми можемо 
відкрити у своєму серці. Тільки віруючи в Бога і 
приймаючи дар вічного життя, ми можемо бути 
собою і зібрати скарби, які не минають», — 
запевняє Предстоятель УГКЦ. 
За його словами, вічне життя не можна заробити, 
але його можна прийняти. Тому нам варто 
прийняти Сина Божого як свій найбільший скарб, і 
Він дасть життя вічне. Тоді ми переконаємося, що 
коли поставимо у своєму житті Господа і Слово 
Боже на перше місце, тоді все в нашому житті 
стане на свої місця. 
«Люди є найбільшим багатством нашої Церкви», — 
переконує Предстоятель. А згодом додав: «Зараз 
український народ спливає кров’ю і відстоює 
Незалежність своєї держави, цим він показує світу, 
що є певні цінності, за які варто віддати своє 
життя, — це є віра в Бога та свобода», — промовив 
Глава УГКЦ. 
На його думку, ми прийшли на землю без нічого і 
залишимо її з порожніми руками, а нашим скарбом 
буде те, що ми назбирали на землі. 
«Сьогодні я хочу віддати під Покров Пречистої Діви 
Марії нашу Церкву в США! Моліться, щоб нові хвилі 
наших людей, які прибувають на цей континент, не 
розчинилися у великому морі і не втратили свого 
найбільшого скарбу — віри в Бога... Нехай наша 
Церква через ваші молитви отримає новий імпульс 
до життя у цій країні, а наш український народ міг 
сказати: «Україна була, є і буде, бо з нами Бог!» — 
додав наприкінці Блаженніший Святослав, а також 
подякував усім за присутність та за їхню любов до 
Всевишнього та до Церкви. 
Департамент інформації УГКЦ 
  
 
 

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. 

 



«Знак воскресіння Церкви, символ 
єдності українського народу…» — думки 
будівничих про Патріарший собор УГКЦ в 

Києві 
 
Цими днями в Українській Греко-Католицькій 
Церкві святкують п'ятиріччя освячення 
Патріаршого собору Воскресіння Христового. 
Пропонуємо вашій увазі висловлювання ієрархів 
УГКЦ та будівничих головної святині Церкви, які 
прозвучали чи були записані під час проповідей, 
інтерв’ю, коментарів з нагоди будівництва та 
освячення собору. 
Собор Христового Воскресіння не є копією будівлі, 
спорудженої в минулому. Ми мали засідання 
фахівців-мистецтвознавців, була дискусія. Мені 
сподобалася думка: цей храм будований у XXI ст. і 
повинен віддзеркалювати українство цього часу. Слід 
споруджувати храми відповідно до стану нашої душі 
сьогодні (Блаженніший Любомир, Архиєпископ-
емерит УГКЦ, в інтерв’ю для gazeta.dt.ua, серпень 
2013 року) 
Патріарший собор є особливим та символічним для 
Церкви в Україні та у світі. Названий на честь 
Воскресіння Христового, він стане знаком 
воскресіння, відродження нашої Церкви на рідних 
землях і виявом нашої подяки Богові за дар 
релігійної та національної свободи. Крім того, цей 
собор слугуватиме і вже є символом єднання як тих 
греко-католиків, котрі живуть в Україні, так і тих, 
котрі перебувають за її межами (владика Богдан 
(Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, інтерв’ю 
для порталу «Релігія в Україні», квітень 2010 року) 
Патріарший собор УГКЦ у Києві є великим знаком 
єдності, до якої кличе пам'ять про колись єдину 
Київську Церкву (Блаженніший Святослав, Глава 
УГКЦ, під час проповіді в Патріаршому соборі в 
Світлий понеділок, 6 травня 2013 року) 
Перше і найважливіше завдання цього храму – це те 
завдання, яке йому призначив сам Творець, а саме: 
бути домом молитви, місцем зустрічі людини з 
люблячим Отцем Небесним. Друге покликання цього 
собору – єднати всіх в собі і навколо себе. А третє 
покликання собору – бути школою християнської 
любові (владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду 
Єпископів УГКЦ, під час проповіді з нагоди V прощі 
до Патріаршого собору, 20 серпня 2017 року) 
Патріарший собор є символом єдності Церкви не 
тільки в Україні, а й у світі, тому його будівництво 
вимагає не лише цегли та цементу, а й, передусім, 
духовної дійсності (Блаженніший Святослав, Глава 
УГКЦ, інтерв’ю для часопису «Наш Собор», лютий 
2013 року)Будуючи Патріарший собор Воскресіння 
Христового в Києві, ми творимо певний символ, про 
який, як не один раз наголошував Блаженніший 
Любомир (Гузар), є символом  єдності нашого 
народу. Стіни і баня собору – це лише  видимий знак 
невидимої дійсності, який нинішнє покоління 
залишить нащадкам на підтвердження своєї віри в 
Бога (Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, інтерв’ю 
для часопису «Наш Собор», лютий 2013 року) 
Патріарший собор є знаком єдності нашої Церкви, 
яка справді збирає розсіяних вірних греко-католиків 
на різних континентах і тих, що живуть в 
Україні (Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, під час 

прес-конференції з нагоди освячення собору, 4 
червня 2013 року) 
Хтось вважає собор «довгобудом», але якщо 
поглянути об’єктивно, то це не зовсім так. Слід 
пам’ятати, що ми будуємо храм, а храми, зазвичай, 
будуються довго. Крім того, Блаженніший наш 
патріарх Любомир не один раз зауважував, 
наголошував, що цей собор – собор нашого народу, 
наших вірних. І кожну цеглинку на будову справді 
купують наші матері, бабусі по 5-10 гривень. Але, 
мабуть, добре, що ми будуємо храм саме таким 
способом, бо, дякувати Богу, ми ні від кого не 
залежні. Собор будують люди, окремі 
індивідууми (владика Йосиф (Мілян), голова 
Наглядової ради будівництва собору Воскресіння 
Христового, жовтень 2010 року) 
Будівництво цього собору висвітлює наше бачення 
суспільної моралі, коли Церква повинна залишитися 
матір’ю і учителькою, але не бути ніколи державною 
Церквою чи Церквою, яка є інструментом для 
владних політичних чи якихось інших цілей. Тільки 
Церква, яка не дає себе зужити як інструмент для 
чогось, може навчати суспільній моралі. Ми маємо 
свою стратегію, і вона давно задекларована: основні 
поняття – спільне благо, солідарність, 
відповідальність за свою країну, соціальне 
служіння (Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, 
інтерв’ю для Радіо Свобода, серпень 2013 року) 
Не в будові полягає суть собору, а в посвяченні, що 
це є богопосвячений будинок, в якому сходимося, 
щоби Богові приносити честь і славу, а з другого 
боку – щоби сходитися на спільну молитву. Він є 
символом, оскільки стоїть в центрі тої землі, де наша 
Церква народилася, — в Києві. Ми хочемо плекати 
свідомість тієї єдності. І той, хто живе далеко звідси, 
за тисячі кілометрів, повинен бути свідомий того, що 
приходить сюди до своєї Церкви. Собор є символом 
єдності. На посвяченні були люди з багатьох різних 
країн, але вони почувалися тут як удома, в своїй 
Церкві (Блаженніший Любомир, Архиєпископ-емерит 
УГКЦ, в інтерв’ю для часопису «Патріархат», жовтень 
2013 року) 
Патріарший собор Воскресіння Христового є 
символом-знаком воскресіння нашої Церкви. Вона 
мала складну історію. Я, як і мої попередники, за 
кожної нагоди наголошую, що не можна забувати: це 
Церква Володимирового Хрещення. Ця Церква 
народилася у водах Дніпра, на берегах якого нині 
збудовано Патріарший собор УГКЦ. У радянський час 
цю Церкву намагалися тотально знищити, 
викреслити зі свідомості української нації. Попри всі 
ці намагання Церква волею Божою відродилася. 
Розуміючи, що в цьому був великий промисел Божий, 
новий храм назвали собором Воскресіння 
Христового (Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ,  в 
інтерв’ю для газети «Слово Просвіти», листопад 2013 
року)За задумом нашого Блаженнішого Любомира, 
Патріарший собор стає осердям зустрічі з живими 
Христом, з воскреслим Спасителем. Патріарший 
собор став осердям зустрічей людей різних 
національностей, навіть різних мов, але й осердям 
зустрічі українського народу з цілим світом. Тому це 
найважливіший храм Української Греко-Католицької 
Церкви, осердя єднання Божого люду з усіх кінців 
Вселенної……………  Департамент інформації УГКЦ 
 

http://gazeta.dt.ua/internal/blazhennishiy-lyubomir-guzar-pro-onovlennya-hristiyanstva-_.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25070332.html


 
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 

 

 


	«Український народ показує світу, що є цінності, за які варто віддати життя, — це віра в Бога і свобода», — Блаженніший Святослав у Слоцбурзі

