
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 шукає в Церкві спільноту, 
а не холодну інституцію», - Глава УГКЦ на 

Папському Синоді 
 
«Уже п’ятий рік Україна є жертвою військової агресії 
Російської Федерації. Саме молоді українці різних етнічних, 
мовних, культурних та релігійних приналежностей кожного 
дня гинуть за нашу Батьківщину, захищають її як справжні 
герої та протагоністи трансформації нашого суспільства», - 
розповів Глава УКГЦ.У своєму слові Блаженніший Святослав 
зазначив, що «саме молодь попросила мене донести до 
уваги синодальних отців, що вони потребують Церкви, яка 
була б для них матір’ю. «Вони шукають не якусь інституцію, 
а спільноту людей з автентичною вірою. Молодь відчуває 
певну антипатію до Церкви, яка представляє себе як 
холодна інституція, що бореться за власне виживання та 
геополітичні інтереси. Вони говорять, що така Церква ніколи 
не буде молодою. Саме тому сучасна українська молодь 
просить Церкву зрозуміти, якою мірою вона є інституцією», - 
сказав Предстоятель УГКЦ. 
Глава УГКЦ також зазначив, що для душпастирського 
служіння серед молоді Церква потребує «по-справжньому 
зрілих людей». «Не завжди дорослі віком чи ті, хто здобув 
вищу освіту або вчився в семінарії, можуть вважатися 
зрілими людьми. Часто молода людина, яка пережила певне 
страждання, дивилася в очі смерті на полі бою чи рятувала 
від смерті цивільних людей під час бомбардування, здобула 
величезний життєвий досвід, розуміє ціну життя краще, аніж 
зарозумілий священик чи клептократичний політик. Не 
духовний сан,   (ст.3.)…………………….. 

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 – о. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
  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.Гал.2, 16-20. 
 Єв. Лук. 8, 5 - 15. 
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ОГОЛОШЕННЯ 
 

«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   KYK, Відділ Торонто та Ліґа Українців Канади 
запрошує українську громаду Торонта і околиць на 
офіційне відкриття Меморіала Голодомору сьогодні 
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 
надзвичайноважливе 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 Координатори проекту “YKС помагає Україні” 
представляють свій звіт перед громадою під назвою 
“Незламний Цвіт” в неділю 28 жовтня о год. 3:00 
поп. у Золотому Леві. Гості:  Катерина Михайлова 
 і Петро Січко, які отримали контузію на війні.  
 
¾    KYK, відділ Торонто і Українсько- Канадський 
Ветеранський Фонд влаштовують Поминальний 
День Воїна в неділю 4 листопада 
 о год. 2:00 поп. в Українсько-Канадському 
Меморіяльному Парку (Scarlett & Eglinton). 

¾ ХОРИ ЛЕВАДА і ОРІОН (УМА) ТОРОНТО під 
мист. кер. маестра Ігора Магеги запрошують 
українську громаду на КОНЦЕРТ присвячений 
100-річчю ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1918-2018) в неділю 
11 листопада 2018р. о год. 3:00 поп. в Plast 
Huculak Centre, 516 The Kingsway, Торонто. 
Участь беруть: Ігор Козак, Офіцер Збройних Сил 
Канади, Театр Заграва, солісти Міра Соловяненко, 
Ігор і Андріяна Артемяк, музичний камерний 
ансамбль. Просимо підтримати цю історичну дату 
своєю присутністю! Квитки: 416-419-8278,  
416-233-9700, при дверях. 
 
¾ Український Католицький Собор Успення 

Пресвятої Богородиці запрошує на 47-ий 
Різдвяний Ярмарок в суботу 10 листопада від 
10:00 - 9:00 веч. і в неділю 11 листопада від 9:00 р. 

до 4:00 поп.  Кабаре Щоу в суботу о год. 7:30 веч. 
Останнє Шоу в неділю о год. 2:30 поп. Можна 
придбати українські страви, торти, мистецькі вироби 
ітд. 
 
¾ Koрп. Міст запрошує на концерт “To було так 

давно”-Львівські батярські пісні та пісні  
Б. Весоловського в суботу 10 листопада о год. 7:00 
веч. в Пластовій Домівці ім. Гуцуляків, 516 The 
Kingsway. Участь беруть: Вiктор Морозов та Батяр 
Бенд Гaличина. Квитки: $50. (416-236-5890) 
 
¾ Holy Name of Mary College School, приватна 

католицька школа для дівчат, запрошує на ДЕНЬ 
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ в суботу 27 жовтня від год. 
10-2 поп. Веб сторінка: www.hnmcs.ca. 
                       
                       МНОГАЯ  ЛІТА ! 
 

   Новоoхрещеним Матеєві Юрієві Колос  та Анні 
Марії Христині Ковалик 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! 
 
Олекса Шіляк            1000. 
       (в пам’ять дружини Анни і донечки Люби) 
Мирося Щепанська           100.         
(в пам’ять Ольги Фалінської) 
Орест і Ірина Гарас           100. 
( з нагоди 60 ліття Пластового Куреня Вовкулаків) 
Марко і Наталя Стадник          500. 
               (в пам’ять мами Тереси – 2 річ.) 
Ігор і Ярослава Підлісні           250. 
               (в пам’ ять мами Емілії -17р.) 
Давид і Уляна Озвалд          200. 
             (з нагоди хрещення сина Натана) 
Катерина Кравс            300. 
Зенон і Режайна Кравс           400. 
Андрій і Андріяна Щука            100. 
Петро Вовк              100. 
Володимир і Анна Покрищак        200. 
 
  Пожертви на Ремонт Огрівання  
Андрій і Андріяна Щука         100.    
 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
22 Х 9:00 ранку   бл. п. Олексу Бартків 
22 Х 6:00 веч.  бл. п. Ярослава Костоюка 
24 Х 6:00 веч.      бл. п. Анну Машталір (1р.) 
25 Х 6:00 веч.  бл. п. Юрія Копистянськокого   
                                                                    (10р.) 
26 Х 7:00 веч.  бл. п. Гелену Беґедзу (40д.) 
27 Х 10:00 ранку бл. п. Івана (5р.) і 
                               Богданну (2р.) Стефанюків 
27 Х 7:00 веч.  бл. п. Юрія Демкова (40д.) 
 

                 ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
 

Упокоївся у Бозі бл. п. Іван Салабай (92р.).  Душу 
покійного поручаємо молитвам наших вірних. 

            

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


а людська, духовна та професійна зрілість є 
необхідними для того, щоб допомогти молодій 
людині розпізнати власне людське та християнське 
покликання», - сказав Блаженніший Святослав. 
Доповідач завершив своє слово до учасників 
Синоду зверненням від імені української молоді: 
«Не думайте про те, що ви повинні зробити для 
нас, а думайте про те, що ми повинні робити 
разом».                    Секретаріат Глави УГКЦ в Римі 
 
Глава УГКЦ переконаний, що сопричастя 
для Православних Церков в  
 
Україні та для китайських єпископів – дві 
епохальні події 
Надання сопричастя китайським єпископам з боку 
Апостольської столиці та надання сопричастя двом 
Православним Церквам в Україні з боку 
Константинопольського патріархату – дві 
епохальні події у Вселенській Церкві, які 
взаємопояснюються. 

Таку думку висловив Блаженніший Святослав в 
інтерв’ю англомовному виданню ватиканських подій 
«CRUX». Предстоятель УГКЦ вважає, що надання 
сопричастя китайським єпископам з боку 
Апостольської столиці та надання сопричастя двом 
Православним Церквам в Україні з боку 
Константинопольського патріархату «стануть 
переломним моментом у житті Церкви на порозі нової 
історичної епохи».Відповідаючи на запитання Джона 
Аллена, президента видання, про те, як УГКЦ 
сприймає процеси, що зараз відбуваються в Україні 
навколо теми автокефалії, Блаженніший Святослав 
зазначив, що «останнім часом ми стали свідками 
таких історичних моментів в Церкві, яких не було 
сотні років».«Ми самі ще не вповні зрозуміли, що 
саме відбулося. Католицька спільнота в Україні – це 
частина українського суспільства, тому настрої наших 
вірних – це настрої суспільства. Є відчуття, що 
Церква-мати (Константинополь) виявила турботу про 
своїх дітей», – сказав Глава УГКЦ.Блаженніший 
Святослав наголосив, що не вважає себе 
уповноваженим надавати інтерпретації канонічного 
чи історичного характеру, «тим більше входити у 
внутрішні справи Православної Церкви», але як 
«душпастир, якому Бог довірив піклування про 
людські душі, можу сказати, що за ці два тижні ми 
стали свідками двох епохальних подій у Вселенській  
Церкві, котрі, на мою думку, можна пояснити разом». 
Першою подією, на думку Глави УГКЦ, стало надання 
сопричастя Святішим Отцем католицьким єпископам  
 
 
 
 

Китаю, які досі не були у сопричасті з Єпископом 
Рима. «Я пам'ятаю сльози Святішого Отця, його 
зворушення під час проповіді на Месі з нагоди 
початку Синоду, коли він звернувся до двох 
присутніх китайських єпископів. Папа розумів, що 
йдеться не про особи єпископів, яких він привів до 
повного сопричастя. Мова йде про мільйони простих 
вірних, простих католицьких християн у Китаї, які 
таким чином повертаються в лоно Церкви-матері. Є 
багато критики цього жесту з канонічної чи з 
політичної точки зору, але цей факт є свідченням, що 
для Святішого Отця не дотримання правил, а людське 
благо є найвищою цінністю. Людина важливіша, ніж 
ідеї», – зазначив Блаженніший 
Святослав.Паралельною подією у православному 
світі, вважає Глава УГКЦ, є надання автокефалії двом 
Православним Церквам в Україні з боку 
Константинопольського патріархату. «Усі говорять 
про зіткнення між патріархами, про скасовані 
законодавчі акти, про канонічну територію. Але ніхто 
не зауважує, що цей жест вводить у сопричастя з 
Христовою Церквою майже 20 мільйонів українців, які 
таким чином відчули турботу Церкви-матері», – 
наголосив Блаженніший Святослав. На запитання, як 
Глава УГКЦ пояснює взаємозв’язок цих двох подій, 
він відповів: «Я не знаю, що думають в 
Константинопольському чи Московському патріархаті, 
але я бачу схожість у жестах: у рішенні 
Константинопольського Патріарха переважило благо 
простого православного українця. Як пастир, 
відчуваю, що нарешті розв’язано вузол, вирішено 
питання про те, чи зможуть вірні цих «неканонічних» 
Церков мати вічне спасіння, чи ні. Тільки православні 
могли вирішити цю дилему. І Константинопольська 
Церква-мати, котра є і нашою матірньою Церквою, 
дала ствердну відповідь».Джон Аллен також запитав 
у Блаженнішого Святослава, чи не турбують його 
можливі прояви насилля в українському суспільстві, 
викликані внаслідок рішення Константинополя. «Я 
спокійний, бо з усіх боків лунає заклик, – прописаний 
навіть окремим пунктом в заяві 
Константинопольського патріархату, – зробити все, 
щоб уникнути насильства. Сьогодні в Україні всі 
усвідомлюють, що релігійний мир важливий не тільки 
для Церков, а й для всього нашого народу. Хто 
сьогодні зацікавлений у провокації сутичок? Це може 
робити лише ворог України, щоб продемонструвати 
«катастрофічність» прийнятого рішення. Простий 
народ не має жодного бажання ворогувати. Ми, 
українці, є миролюбним народом. Повага до іншого 
для нас є найвищою цінністю. Тому я не вірю, що без 
зовнішніх провокацій в Україні можуть бути якісь 
зіткнення», – відповів Глава УГКЦ.   
  

Секретаріат Глави УГКЦ в Римі 
 
 

 

 

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://cruxnow.com/synod-of-bishops-on-youth/2018/10/17/ukraine-prelate-says-orthodox-independence-is-affirmation-of-rights/
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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 

 

 


	Українська молодь шукає в Церкві спільноту, а не холодну інституцію», - Глава УГКЦ на Папському Синоді

