
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 

“Собор Святої Софії в Римі – це благовісник 
свободи Церкви і народу”, - Блаженніший 

Святослав 
 
1 вересня 2019 р. у Римі відбудуться ювілейні 
святкування з нагоди 50-річчя освячення 
прокатедрального собору Святої Софії. З цієї нагоди 
Блаженніший Святослав зробив відеозвернення, 
закликаючи українців з Батьківщини та діаспори взяти 
участь у святкуванні “золотого ювілею храму, що став 
серцем українського світу, благовісником свободи 
Церкви і народу”. 
“Цього року я хочу запросити всіх вас прибути до Вічного 
міста Рима, щоб разом відсвяткувати цей золотий ювілей. Я 
переконаний, що сьогодні цей собор має особливу місію для 
нашого українського світу як в Україні, так і за кордоном: 
він є і буде благовісником свободи Церкви та народу на 
рідних землях і в усьому світі”, - говорить Блаженніший 
Святослав у своєму відеозверненні. 
Центральною подією святкувань буде Архиєрейська 
Божественна Літургія, яку 1 вересня очолить Блаженніший 
Святослав у співслужінні з єпископами Синоду УГКЦ. Після 
Літургії відбудеться освячення ювілейного хреста, який з цієї 
нагоди буде встановлено поряд із храмом.Ширша програма 
паломництва до української святині в Римі передбачає також 
участь паломників у загальній папській аудієнції у Ватикані 
(вхід за попередньо замовленими квитками); Божественній 
Літургії на гробі св. Йосафата у соборі Святого Петра у 
Ватикані та Божественній Літургії у соборі Святого Климента 
Папи. Крім того, у суботу, 31 серпня, паломники матимуть 
можливість відвідати Меморіальний музей-помешкання…ст. 2 

 Ап.  Рим. 12, 6-14. 
 Єв. Мт. 9, 1-8. 
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tel.: 416-504-4774 
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оffice@saintnicholas.ca  
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Рим.15, 1-7 Єв.Mт. 9, 27-35.  
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – o. Р. Лобай 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 – Св. Літургія – о.О. Лящук 
 6:00в.  – Св. Літургія – не служать 
                                                            

                         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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 Під гаслом “ Минуле-наша гордість, 

майбутнє наша надія” ЛУКЖК святкує 75 
ліття. З нагоди 26-го Крайового Конґресу 
ЛУКЖК, бенкет проходитиме в суботу 5 жовтня 
о год. 6:00 веч. в Holiday Inn Toronto International 
Airport. Kвитки: 416-769-9998 (Oля Гуль). 
Головний доповідач: Mитрополит Лаврентій 
Гуцуляк. 

 Святкуємо 28 річницю незалежності 
України. Конґрес Українців Канади, вiдділ 
Торонто організoвує відзначення Дня 
Незалежності України в суботу 24 серпня  
у Centennial Park. Цілий день: українська кухня, 
ярмарок, дитячий куток, шахи. Безплатне паркування. 
Головна зірка: Оксана Муха. 

             МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним Дмитрові Дука і Албіні Якубів  
бажаємо мирного подружнього життя на 
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! 
Братство Колишніх Вояків 1-ї Дивізії (УНА)    150 
Роман Жаровський           100
      (в пам’ять Богдана Жаровського) 
Володимир і Люба Оленич        100 
Анна Тескі             100 
В пам’ять Катерини Свергун             1105 
               
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

 30  VIII  8:00 ранку   бл. п. Катерину Свергун 
1  VIII  9:00 ранку    бл. п. Ярославу Медицьку  
                                                           (37р.) 
1   VIIІ  7:00 веч.    бл. п. Стефана Горлача (1р.) 
3  VIII 8:00 ранку    бл. п. Любу і Анну Шіляк 
3  VIII 9:00 ранку    бл. п. Дарію Чорній 
5  VIII 10:00 ранку     бл. п. Івана Бескідного (6р.) 
    

                  (Закінчення) 
  патріарха Йосифа Сліпого, взяти участь у 
презентації україномовної книги Мориса Веста 
“Черевики Рибалки” – книги австралійського 
автора, в основі якої викладені факти про життя 

патріарха Йосифа Сліпого, а також  переглянути 
про нього документальний фільм “Справа “Рифи”. У 
головний день святкування, крім богослужіння, 
запланований святковий концерт хорових 
колективів з України. 
Додамо, що повернувшись із сибірського заслання 
до Риму в 1963 р., патріарх Йосиф Сліпий одразу 
почав збір коштів на будівництво собору Святої 
Софії в Римі. У червні 1967 р. були розпочаті 
будівельні роботи, а вже 27-28 вересня 1969 р. 
храм було урочисто освячено в присутності папи 
Павла VI, який вклав у престол мощі св. мученика 
папи Климента. Будуючи на зразок Святої Софії в 
Києві собор Святої Софії в Римі, патріарх Йосиф 
визначив для нього особливу місію – бути “знаком і 
символом знищених і збезчещених українських 
храмів Божих, між ними наших найважливіших 
свідків – соборів, свідків нашого прадідівського 
християнства, Святої Софії в Києві і Святого Юра у 
Львові!” (Із Заповіту патріарха Йосифа Сліпого). За 
півстоліття свого існування храм став важливим 
центром духовного, культурного та національного 
життя українського народу 

Пресслужба товариства “Свята Софія” 
 
 

 
Блаженніший Святослав порадив, як 

оживити Літургію 
 
 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав на зустрічі з 
молоддю під час загальнонаціональної прощі 
до Зарваниці поділився порадами, як оживити 
Літургію. 
 
Передусім, вважає Блаженніший Святослав, для 
того щоб оживити Літургію, треба на ній не спати. 
Треба бути живим учасником того дійства. 
За його словами, після Другого Ватиканського 
собору в Католицькій Церкві і в інших спільнотах, 
зокрема протестантських, було дуже багато 
дискусій на цю тему. Мовляв, що робити, аби «то 
таке нудне стало веселішим». 
«Була ціла течія, яка почала трактувати Літургію 
як видовище. Але потім зрозуміли, що видовище – 
це муха-одноденка. А священник на такій літургії-
виставі мусив виконувати роль шоумена. І вони 
потім побачили, що такого роду оживлення (ст. 3) 

Повідомляємо, що з днем 22-го червня 
ми перейшли на літній (вакаційний) час, 
який триває до 1-го вересня, 2019 року 
включно. Божественні Літургії  в неділі  
служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку. 
Святої Літургії о год. 6:00 у неділю вечір 
не будуть служити.  Вечірні в суботу не 
будуть служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літній сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 



Літургії є безплідне. Воно не веде до кращого 
переживання зустрічі людини з Богом», – розповів 
Предстоятель. 
«Є інший спосіб – краще готуватися до Літургії, і 
священникові, і вірним», – наголосив Глава УГКЦ. 
Як приклад, він навів одного священника, який 
започаткував справді літургійну реформу в Церкві. 
«Він почав друкувати тексти на кожну Утреню, 
Службу Божу і Вечірню, щоб ті люди, які 
приходять до храму, мали тексти перед очима і 
могли брати участь у співі. Не тільки розуміли 
«Господи помилуй», а все, що там співається. 
Можливо, нам усім варто йти цим шляхом», – 
сказав архиєрей. 
 
Блаженніший Святослав дав дві поради, які 
отримав ще як семінарист від свого духівника, як 
тоді до нього зверталися, архимандрита Любомира 
Гузара. «Ці поради мені особисто дуже помогли. 
Перше, що він казав, – ідіть на Богослужіння як на 
зустріч. Не як на виставу, а як на зустріч. Він тоді 
казав, що на ту саму виставу майже ніколи двічі 
не ходять, а от на побачення, на зустріч, то інша 
справа… Ми йдемо на Літургію не тільки, щоб там 
щось навчитися, отримати якусь інформацію, а 
щоб зустріти Бога. Навіть більше, сподіваємося 
зустріти Бога, який хоче мені послужити. Бо 
Божественна Літургія – це момент, коли не я 
Богові служу, не я Йому співаю, а коли Він для 
мене сходить із небес, аби послужити. Тому ми 
називаємо її Службою Божою», – переконує 
Блаженніший Святослав. 
 
І друга порада. «Справді, щоб збагнути зміст 
нашої Літургії, яка є глибоко містична, інколи 
потрібна допомога. Ідучи на зустріч, налаштуйтеся 
так: Бог мені хоче щось сказати, а я мушу почути. 
Повірте мені, якщо йтимете на Службу Божу, 
Господь Бог завжди вам скаже щось нове й 
глибоке. Бо Господь Бог говорить. І щодня інше. 
Немає двох однакових Богослужінь», – вважає 
духовний лідер українців. 
«Вийшовши з Богослужіння, питайте себе: а що 
мені сьогодні Бог сказав? Побачите, що вийдете з  
 
 
 
 

такої зустрічі з повним серцем і особливим словом, 
яке Бог звертає саме до вас», – запевняє 
Блаженніший Святослав.             Деп. УГКЦ 
  
 

Глава УГКЦ: “Фестиваль “Лемківська 
ватра” збирає в “розсіянні сущих” 

лемків, які сповнюються силою жити і 
творити для майбутнього України” 

 
19-21 липня у Польщі, в селі Ждиня, 
відбудеться Свято лемківської культури 
“Лемківська ватра» — грандіозна подія, у 
якій візьмуть участь десятки творчих 
колективів з усього світу. 

 

 “Насамперед бажаю скласти вдячність 
організаторам, які, доклавши титанічних зусиль, 
змогли зібрати в одному місці стільки живих, 
запалених любов’ю до свого народу та його 
культури людей. Колективи, виступи яких 
слухатимете, витворюють неповторну атмосферу, 
бо лемківська пісня має в собі щось таке, що 
невидимими руками торкає найпотаємніші регістри 
нашої душі”, — заявив у своєму привітанні 
Блаженніший Святослав. 
І згодом додав: “Фестиваль збирає в “розсіянні 
сущих” лемків, які через спілкування, ділення 
радістю і взаємну підтримку сповнюються 
неймовірною життєвою енергією, невичерпним 
бажанням та силою жити і творити для 
майбутнього України. А ті, що змушені були 
покинути рідну землю і проживають за кордоном, 
через “Лемківську ватру” зможуть відчути себе 
причасниками величезного культурного спадку 
славних предків. Збагатившись цим здобутком, 
власним прикладом життя свідчіть про Україну 
тим, хто буде поруч з вами”. 

Департамент інф. 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 – 416-458-0978 
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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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


	“Собор Святої Софії в Римі – це благовісник свободи Церкви і народу”, - Блаженніший Святослав
	Блаженніший Святослав порадив, як оживити Літургію
	Глава УГКЦ: “Фестиваль “Лемківська ватра” збирає в “розсіянні сущих” лемків, які сповнюються силою жити і творити для майбутнього України”

