
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 

Українська молодь є «світильником» для 
молоді на світовому рівні», – Блаженніший 

Святослав 
 
Українська молодь дбає про духовні цінності. Саме 
тому пріоритетами в її житті є сім’я та чисте сумління. 
На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший 
Святослав у середу, 10 жовтня, в інтерв’ю 
VaticanNews. 
 
«Кажуть, що молодь передусім шукає доброї роботи, бо тоді 
вона зможе отримати фінансовий благополуччя, а отже, 
стабільність. Відтак вона матиме можливість створювати 
сім’ю, дбати про людські стосунки... Натомість українська 
молодь на перше місце поставила сім’ю, тобто людину, а не 
речі, людські стосунки, а не матеріальну безпеку. Лише 
справжні щирі людські стосунки надають стабільність 
українській молоді», – підкреслив Глава УГКЦ. 
Духовний лідер греко-католиків поділився, що недавно мав 
нагоду зустрітися та поспілкуватися з нащадками емігрантів 
і тією молоддю, яка приїхала до інших країн з України. 
Предстоятель поцікавився в молоді, які саме пріоритети 
вони ставлять перед собою.За його словами, українська 
молодь ставить чисте сумління та правду як важливий 
пріоритет свого життя. Тому Україна та Українська Греко-
Католицька Церква має унікальну молодь. Ба більше, 
юнацтво вміє ставити перед собою мету та завдання, тому 
воно не є таким розгубленим. «Українська молодь є 
«світильником» для молоді на світовому рівні. Своїм 
прикладом і вибором вона може допомогти розгубленій 
молоді з інших країн торувати собі дорогу в (ст. 2)…….. 
 

ST. NICHOLAS 
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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 – о. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
              

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

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап.Євр. 9, 1-7. 
 Єв. Лк. 10, 38-42;11, 27-28. 
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«Відпiчнім з Христом» 2019 Катехитичний Табір: 
До уваги молоді! Запрошуємо учнів 10-12 класів або 
старших податися як виховник/-ця на цьогорічний 
табір. Ласкаво просимо це зробити електронно на 
сайті www.B4J.ca до 15-го  листопада, 2018! 
Потрібно україномовних і англомовних виховників/-
иць.   

 
¾ Відділ ЛУКЖК при Катедрі св. свщм. 

Йосафата запрошує на чайок “Золота Осінь”  
в неділю 14-го жовтня  2018, від години 9:30 - 
2:30 по полудні в церковній залі, 110 Franklin 
Avenue. Офіційне відкриття в 1:00 год. попол. 
Цікава програма та ліцитація (silent auction). Дохід 
призначений на медичне обладнання жінкам-
воїнам України та для підтримки домів опіки для 
старших.  
 

¾ Організаційний Комітет Українських 
Державницьких Організацій запрошує на 
Свято Покрови-Свято УПА “Від криївок УПА - до 
окопів АТО (ООС)”. В програмі беруть участь 
Ансамблі СУМ Торонто,  духовий оркестр 
“Батурин”,хори“Прометей”,  “Діброва”,  “Пролісок” 
солісти та читці. Неділя, 14 жовтня 2018 року о 
год. 5:00 pm, Old Mill- Brule Rooms, 21 Old Mill Rd., 
Toronto. Вступ $25.00. Дохід призначений на фонд 
“Приятелі Збройних Сил України” – гуманітарна 
допомога українським воякам.Телефон для 
інформації  416-516-8223. 
 
¾   KYK, Відділ Торонто та Ліґа Українців Канади 
запрошує українську громаду Торонта і околиць 
на офіційне відкриття Меморіала Голодомору в 
неділю 21 жовтня о год. 2:00 поп. на площі 
Exhibition Place (Princes’ Gates). 
 
Закликаємо членкинь ЛУКЖК, членів БУКК, 
усіх наших парохіян прийти у вишивках і 
численно підтримати цей проект і 
надзвичайно важливе дійство! 
Продемонструймо нашу молитовну 
національну свідомість! 

¾  Хор Веснівкa  запрошує на  концерт 
вшанування 85-тої річниці Голодомору   в 
неділю 28 жовтня о год. 5:00 поп.в Runnymede 
United Church, 432 Runnymede Road в 
Торонті.  Беруть  участь:  Чоловічий Камерний 
Хор, Elmer Iseler Singers , Gryphon Trio i Антоніна 
Ермоленко. Вступ: Дорослі - $30, 
Студенти/Сеньори - $25. Можна дзвонити 
на число тел: 416-763-2197 або 416-246-9880, 
або звертатися  на  адресу елекронноЇ 
пошти  nykola@vesnivka.com. 

 
 

¾ Українська Спілка Образотворчих Мистців 
Канади запрошує на виставку Барви Осені в 
Ґалерії КУМФ, 145 Evans Ave., від 4 до 28 жовтня 
2018 р. 
                       
                       МНОГАЯ  ЛІТА ! 
 

   Новоoхрещеним Михайлу Богданові    
Красівському та Натану Олександру  
Освальду і їх рідним та 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! 
 
Татяна Рудзик            100 
Орест і Марійка Нагачівець        200 
                   (в пам’ять мами Стефанії) 
Анна Бурій                1000. 
(з нагоди посвячення нового родинного пам’ятника) 
Стефан і Анна Чорний          500. 
Володимир і Люба Оленич        100. 
Марія Крамарчук            100. 
Марія Світа              500. 
            Пожертви на Ремонт Огрівання  
Марта Ващук             100. 
Анонімно              100.                    
      
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
16 Х 5:00 веч.      бл. п. Богдана Тихоліса (3р.) 
22 Х 9:00 ранку     бл. п. Олексу Бартків 
25 Х 6:00 веч.  бл. п. Юрія Копистянськокого   
                                                                    (10р.) 
26 Х 7:00 веч.  бл. п. Гелену Беґедзу (40д.) 
27 Х 7:00 веч.  бл. п. Юрія Демкова (40д.) 
 
                     
                      (Закінчення) 

майбутнє», – вважає Блаженніший Святослав. 
Нагадаємо, що від 3 до 28 жовтня у Ватикані 
триває Синод Єпископів на тему «Молодь, віра та 
розпізнавання покликання». Українську Греко-
Католицьку Церкву на цьогорічній Загальній 
асамблеї Синоду Єпископів представляють Глава і 
Отець УГКЦ Блаженніший Святослав та владика 
Браян (Байда), Єпарх Саскатунської єпархії 
(Канада). 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 

 

http://www.b4j.ca/
mailto:nykola@vesnivka.com


Потрібно не лише молитися за молодь, а 
й із молоддю”, - Глава УГКЦ на 
Папському Синоді у Ватикані 

 
Про необхідність плекати молитовний дух 
серед сучасної молоді говорив 9 жовтня 2018 
року Блаженніший Святослав на Папському 
Синоді, що відбувається у Ватикані. 
Звертаючись до Святішого Отця та синодальних 
отців, Глава УГКЦ звернув уваги на те, що Церква 
повинна навчити сучасну молоду людину 
молитися. “Пригадую, що хтось із синодальних 
отців кілька днів тому говорив про необхідність 
молитися за молодь. Я б хотів додати: потрібно 
молитися не лише за молодь, а й разом із 
молоддю. Ми бачимо, що серед молоді дуже сильно 
зростає ця потреба. У східному світі існує одна 
давня традиція: коли молода людина підходить до 
старця, то насамперед просить його, щоб він 
навчив її молитися”, - наголосив Блаженніший 
Святослав. 
Він також розповів учасникам Синоду про 
дослідження, яке було проведено в усіх єпархіях 
УГКЦ в Україні та діаспорі.  Завданням цього 
опитування було допомогти Церкві зрозуміти, хто, 
як і коли вчить молодь молитися. 
“Ми відкрили для себе несподівану та досить 
тривожну реальність, - зауважив Блаженніший 
Святослав. - Виросли цілі покоління, які ніколи не 
бачили, щоб їхні батьки молилися. Деякі 
респонденти відповідали, що брали участь  у 
богослужіннях, але ніколи не бачили, щоб 
священик молився сам або з ними.  Більшість 
молоді відповідали, що навчилися молитися від 
своїх ровесників під час паломництв. Значна 
частина учасників опитування відповіла, що 
сьогодні є мало тих, хто зміг би навчити їх 
молитися”. 
“Саме тому ми звернулися з проханням до наших 
монастирів та єпископів відкрити їхні доми та 
створити в них школи молитви для молоді”, - 
сказав Предстоятель УГКЦ. 
Він також подякував екуменічній спільноті Тезе, 
“яка стає молодіжним всесвітнім центром молитви 
для молоді, де створюється ціла культура молитви. 
Дякую за те, що організували ваші дні молитви у  
 
 
 
 

Львові (Україна), де ви створили атмосферу 
спільної молодіжної молитви католиків, 
православних і протестантів”. 
Учасники Папського Синоду відреагували на 
виступ Глави УГКЦ гучними оплесками. 

Секретаріат Глави УГКЦ в Римі 
 

Глава УГКЦ: «Українська молодь ставить 
перед собою високі пріоритети» 

 
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, 
ділиться думками про Синод Єпископів у 
Ватикані, підготовку УГКЦ до участі в ньому 
та українську молодь і її пріоритети. 
Від 3 до 28 жовтня у Ватикані триває Синод 
Єпископів на тему «Молодь, віра та розпізнавання 
покликання». У ньому беруть участь представники 
усіх єпископатів Вселенської Церкви та інші 
запрошені делегати. Українську Греко-Католицьку 
Церкви на цьогорічній Загальній асамблеї Синоду 
Єпископів представляють Блаженніший Святослав, 
Глава УГКЦ, та владика Браян (Байда), Єпарх 
Саскатунської єпархії (Канада).У четвер, 10 жовтня 
2018 року, у Ватикані оголошено про створення 
спеціальної комісії, яка працюватиме над 
заключним документом цьогорічної Загальної 
асамблеї Синоду Єпископів, що буде підсумком 
усіх виступів учасників Синоду та пропозицією 
його учасників для Святішого Отця. До складу цієї 
комісії, окрім чотирьох представників з уряду, 
ввійшли п’ятеро членів, яких обрали з-поміж 
синодальних отців шляхом голосування, і троє, 
яких призначив Святіший Отець. Блаженніший 
Святослав є одним із тих трьох, кому Вселенський 
Архиєрей особисто довірив узяти участь у праці 
над заключним документом.Про роль і завдання 
цієї комісії, а також про тему Синоду Єпископів, 
про підсумок першого тижня робочих засідань, про 
те, як УГКЦ готувалася до участі у ватиканському 
Синоді Єпископів, прислухаючись до голосу 
української молоді, про високі ідеали та пріоритети 
української молоді Блаженніший Святослав 
розповів 10 жовтня в інтерв’ю для VaticanNews, 
яке пропонуємо вашій увазі: 

о. д-р Теодосій Р. Грень, ЧСВВ 
www.vaticannews.va/uk/church/ 

 

 

 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 

 

https://www.vaticannews.va/uk/church/news/2018-10/uk-synod-youth-2018-intervjew-shevchuk.html
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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 
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