
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 

«Боже Слово – це є слово спасіння, яке Бог 
промовляє до людини, чи це в минулому, чи 

тепер», — владика Роланд Міннерат з Франції 
 
2-12 вересня у Львові-Брюховичах відбувається Синод 
Єпископів УГКЦ. Гостем Синоду був представник 
французького католицького єпископату владика 
Роланд Міннерат, Архиєпископ Діжона. «Це великий 
знак сопричастя між помісною Українською Греко-
Католицькою Церквою і Французькою Церквою», – 
зазначив під час першого робочого засідання 
Блаженніший Святослав. Вашій увазі пропонуємо 
коротке інтерв’ю з владикою Роландом, у якому він 
ділиться своїми міркуваннями щодо головної теми 
Синоду (Боже Слово і катехизація), проблем міграції 
та секуляризації. 
Вітаємо вас в Україні на нашому Синоді 
Єпископів УГКЦ. Основною темою цьогорічного 
Синоду є «Боже Слово і катехизація». Якими, на вашу 
думку, повинні бути напрямні для катехизації в Церкві 
сьогодні? 
Як ви знаєте, Церква у Франції, подібно як і в цілому світі, 
відповідає на різні виклики сьогодення. Зокрема, на рівні 
Конференції Єпископів у Франції ми розважали над тим, як 
покращити катехитичне служіння. Сьогодні є набагато 
важчим займатися катехизацією, аніж сорок-п’ятдесят років 
тому, тому що ми знаходимося у надзвичайно 
секуляризованому суспільстві і через те втратили практику 
передавання віри у сім’ях. Таким чином, ми намагаємося 
покращити наше катехитичне служіння для того, щоб могти 
промовити до різних вікових категорій. Однією із 
найважливіших проблем сьогодення у катехитичному 
служінні є те, що потрібно промовляти і катехизувати (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. О. Лящук 
 8:00 –  Св. Літургія – o. Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія –  о. О. Юрик 
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур  
  6:00в. – Св. Літургія – о. О. Лящук 
 
 

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

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
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Понеділок 10 вересня – Навечір’я Свята 
Усікновення чесної і славної голови Івана 
Хрестителя – Вечірня з Литією – о год. 6:00 
вечора. 
 
Вівторок 11 вересня – Свято Усікновення 
чесної і славної голови Івана Хрестителя. – 
Святі Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку і 6:00 
вечора. В цей день зобов’язує строгий піст. 

 

¾ Після літнього відпочинку, членкині 
ЛУКЖК приготовляють недільну каву від 
сьогодні 9 вересня. росимо усіх підтримати 
діяльність Ж  і зійти до церковної залі на теплу 
каву, смачне печиво, канапки і  дружню розмову. 
До зустрічі у церковній залі!! 

¾ Повідомляємо, що перше засідання 
ЛУКЖК  після літнього сезону 
проводитиметься в неділю 23 вересня  
о год. 11:30 ранку у парафіяльному будинку. 
Будемо раді вітати нових членкинь!  

¾ омітет країнок анади - Відділ оронто 
запрошує українську громаду на Свято Лесі 
Українки, яке відбудеться в четвер 20-го 
вересня 2018 року о годині 6:00 вечора біля 
пам’ятника в Гай арку. вято розпічнеться 
соборним молебнем, а відтак відбудеться 
мистецька програма. росимо принести собі 
крісло. 
 
¾ аскаво запрошуємо шанувальників мистецтва 
на відкриття осіннього сезону в ҐА Е ІЇ ! 23 
 вересня, 2018  р. КАНАДСЬКО-
УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА ФУНДАЦІЯ має
 шану  представити ДАВИДА  ВА И И И А з 
персональною виставкою унікальних  композицій в
 техніці мозаїки з писанок  під заголовком 
"НОВІ ВИМІРИ МИСТЕЦТВА ПИСАНКИ".
 фіційне відкриття: неділя, 9 вересня, 2018 р. о 
год.  2:00 поп. 
 
¾ Українська Молодь Христові організує 

прощу в Квебек і Монреал в днях 5 – 7 
жовтня 2018 р. іна квитка $250.-$300. 
Зацікавлених просимо реєструватися до 14 
вересня. За детальною інформацією просимо 
звертатися на чис. тел. 647-913-2971 або на 
адресу molodchrystovi@gmail.com. ількість місць 
обмежена. 

 
                      МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоoхрещеній Стеллі Маріні Танчак   її рідним і 
хресним 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!                
 

ихайло ервоноградський     100. 
о. Александер і добр. лена ящук  100. 
Александер і оксоляна ливинські  100. 
Ontario Power Corporation      129. 
 
       Пожертви на Ремонт Огрівання 
Discovering Minds Montessori School    10,900.   
    
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
10 І     5:00 поп.    бл. п. Галину опач (2р.) 
12 І     6:00 веч.    бл. п. еклю Вовк (15р.) 
12 І     7:30 веч.        бл. п. Дарію орній 
17 І     9:00 ранку     бл. п. лександру і иколу 
                                 Зіняк 
17 IX    7:00 веч.    бл. п. еодора оманецького 
                         (Продовження) 
катехизувати не лише дітей і молодь, але й 
дорослих. ому, катехизація обов’язково повинна 
бути тісно пов’язаною із повсякденним життям. 

тож, ми покликані вміло проголошувати лово 
Боже, яке відповідатиме на потреби та очікування 
сучасної людини. 
У своїй відповіді ви згадали про явище 
секуляризації. Також Блаженніший 
Святослав, звертаючись до вас у вступному 
вітальному слові, наголосив на тому, що 
наша Українська Греко-Католицька Церква 
може багато навчитися від Католицької 
Церкви у Франції, зокрема відповідей на цей 
виклик секуляризації. Отож, на вашу думку, 
якими могли би бути ці уроки для нашої 
Церкви? 

ерш за все, я б не говорив тут про якісь уроки, а 
радше про свідчення життям, адже поки що 
ситуація у вашій країні є дещо відмінною. аме ж 
явище секуляризації буде постійно зростати у всіх 
куточках світу, оскільки пов’язане із багатьма 
іншими, такими як економічне зростання, 
всесвітня комунікація, добробут людей. аким 
чином, із цим явищем ми матимемо справу 
постійно. Для нас як служителів лова є 
надзвичайно важливо знайти ті слова, які 
проникнуть у людські серця і донесуть до них 
правду про те, що Боже лово – це є слово 
спасіння, яке Бог промовляє до людини, чи це в 
минулому, чи тепер. удовою правдою нашої віри 
є те, що це лово Боже воплотилося, оселилося 
між людьми, а тому це лово Боже може втілитися 
та збагатити будь-яку культуру в будь-яких 
обставинах життя людської особи. Відтак це лово 
може стати словом свободи, словом повноти 
життя, саме тим, чого зараз бракує 
секуляризованому суспільству…..(ст.3) 

Повідомляємо, що з днем 15-го 
вересня ми закінчуємо літній 
вакаційний час. Божественні ітургії   
в неділі  служать   о год. 8:00, 9:30  
11:30 ранку. Утреня о год. 6:30 ранку.  
Вечірні в суботу служать о год. 6:00
 веч.  
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Окрім цього, Католицька Церква сьогодні 

стикнулася із нелегким питанням міграції. У свою 

чергу, наша Церква із причини війни також 

потерпає від феномену внутрішньої міграції. Яким 

чином Церква-Мати може послужити цим своїм 

дітям? 
Варто наголосити, що ваша Церква має великий 
досвід праці та діяльності серед емігрантів, оскільки 
багато українців емігрувало та продовжує виїжджати 
в інші країни. Наскільки мені відомо, близько п’яти 
мільйонів українців залишили свою країну, з яких 
два мільйони вчинили це за останні декілька років. 
Але, незважаючи на цей виклик, вам вдалося 
зберегти власну культурну ідентичність. Більше того, 
це все було зроблено у відповідності до соціального 
вчення Католицької Церкви: кожна особа має право 
бути тією, ким вона є, та щоб її поважали та 
приймали і в чужому для неї суспільстві. Очевидно, 
коли люди емігрують в інші країни, окрім збереження 
власної ідентичності, надзвичайно важливо вміти 
інтегруватися у нове суспільство, у нову культуру. І 
в цьому випадку, інтеграція не означає асиміляція, 
адже асиміляція означає втрату своїх особливих рис, 
ким є людина. Натомість, інтеграція базується на 
принципі єдності: ми спільно об’єднуємося навколо 
основоположних принципів. 
Насамкінець, пригадуючи ваше звернення до 

Синоду Єпископів Української Греко-Католицької 

Церкви, ви наголосили на близькості наших 

Церков, назвавши їх Церквами-сестрами. Як може 

ця близькість розвиватися у майбутньому? 
О, так, ця близькість наших Церков може стати 
прикладом для усієї світової спільноти. Що це 
значить? Дотримуючись основоположних принципів 
єдності, ми водночас поважаємо розмаїття, яке є 
закладено у кожному із нас. Ця єдність, що нас 
зв’язує і є тією єдністю Євангелія. Термін «Церкви-
сестри» виник доволі нещодавно і він дуже добре 
описує відносини, які існують між римо-католиками, 
Східними Церквами, а також православними 
Церквами, з якими ми поділяємо одну віру, Таїнства 
та апостольське спадкоємство. 
Дякуємо вам за це інтерв’ю’ю та ваші слова, а 

також за ваше невтомне служіння для 

Католицької Церкви.      Розмовляв бр. Іван Вихор 
 
«В УГКЦ буде новий переклад 
Служебника Божественної Літургії», — 
владика Венедикт (Алексійчук) 
 
У п’ятницю, 7 вересня, у рамках Синоду Єпископів УГКЦ, 
який цими днями триває у Львові-Брюховичах, 
розглядалися літургійні питання. Про них 
доповідав владика Венедикт (Алексійчук), голова 
Патріаршої літургійної комісії. Владика Венедикт 
зосередився на двох питаннях: проекті  
 
 
 
 

Місяцеслова УГКЦ та перекладі Служебника 
Літургії святого Івана Золотоустого. Владика 
запевнив, що новий переклад Літургії — буде! 
 
«Новий переклад Літургії — буде! Зараз ідуть 
завершальні штрихи над певними доповненнями. 
Коли переклад буде прийнятий, то буде дозволено, 
щоб деякі парафії та монастирі його використовували 
упродовж визначеного часу, щоб на практиці його 
перевірити. Потрібно, щоб певні парафії та монастирі 
ці тексти «вимолили» та зробили (за наявності) 
необхідні зауваження. А тоді він стане обов’язковим 
для всіх», — підкреслив владика Венедикт 
(Алексійчук). 
«Зараз вкрай необхідні якісні переклади літургійних 
текстів, адже кожне покоління повинне мати свій 
переклад. Церква живе, розвивається, розвивається 
також мова. Тому, на моє переконання, кожне 
покоління мало б робити нові переклади, щоб 
враховувати ці зміни», — пояснив владика Венедикт. 
Він розповів, що тепер до праці залучають 
українських фахівців і знавців цієї справи з діаспори. 
Окрім цього, триває співпраця з перекладачами, 
богословами та спеціалістами з Літургії нашої та 
інших Церков, щоб переклад був повноцінним і 
максимально об’єктивним. Вони працювали і над 
попередніми текстами та використовували (звіряли) 
іншомовні джерела, щоб найкраще передати 
богословський зміст. Рішення повинен приймати 
Синод та Глава Церкви. 
«Літургійні питання є найважливішими в житті 
Церкви, бо Літургія — це прекрасна нагода, коли ми 
зустрічаємося з Всевишнім. А що є важливішим, ніж 
зустріч з Творцем? Нічого», — вважає владика 
Венедикт (Алексійчук), Правлячий архиєрей єпархії 
Святого Миколая з осідком у Чикаго. «Ці питання є 
важливими для всієї Церкви, адже ми маємо 
особистий досвід розмови з Богом, а також спільний 
досвід, тобто те, що ми називаємо Літургією. Літургія 
(з грецької мови) — це спільна справа. Тому ми 
говоримо про те, як спільно молимося, бо аспекти 
спільної молитви є різними», — додав він. 
«У нашій людській логіці ми маємо купу проблем і 
труднощів: що робити в період виборів, у сучасній 
політичній та економічній ситуації тощо. Однак у 
Бога немає проблем. Він має готові рішення на все. 
Тому, коли ми молимося, коли зустрічаємося з Ним 
особисто і разом, коли ми з Ним, якщо говорити 
сучасною мовою, «у режимі онлайн», то знаходимо 
цю відповідь. Тож ця праця над літургійними 
текстами та дискусії над нашою спільною молитвою є 
дуже важливими», — запевнив владика Венедикт. 
За його словами, була дискусія також і над тим, чи 
варто вносити якісь зміни або уточнення до 
Місяцеслова. Дискусії щодо церковного календаря 
голова Патріаршої літургійної комісії вважає 
плідними, оскільки були прийняті певні рішення. 
  
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 

 

 


	«Боже Слово – це є слово спасіння, яке Бог промовляє до людини, чи це в минулому, чи тепер», — владика Роланд Міннерат з Франції

