
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 

Глава УГКЦ назвав межу в політичних 
процесах, яку в УГКЦ не переходять 

 
Ми відчуваємо себе зобов'язаними сьогодні бути 
активними саме на рівні громадянського суспільства 
для того, щоби втілювати певні принципи й цінності. 
Церква повинна виховувати мирян, які потім візьмуть 
участь у політиці. 
Таку позицію висловив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав в інтерв’ю 
інтернет-виданню «Цензор.НЕТ». 
Предстоятель відзначив, що відповідно до соціального 
вчення Церкви, вона є невід'ємною складовою 
громадянського суспільства. «І тут Церква, – переконує він, 
– не просто може, а повинна бути активно присутня. Тобто, 
коли ми говоримо про формування певної свідомості, 
відчуття відповідальності за свою державу і формування 
відчуття відповідальності за цінність держави як такої». 
За словами Блаженнішого Святослава, навіть в останніх 
римських подіях, ми намагалися донести до всіх, що 
Українська держава – це спільне благо українського народу, 
і страждання України пов’язані з тим, що агресор хоче 
знищити цю державу.«І ця держава, – наголошує Глава 
Церкви, – є спільним благом не лише українців в Україні, але 
й усіх людей, незалежно від релігійного чи національного 
походження. Тому наша Церква завжди була 
державницькою. У ті моменти історії, коли наш народ жив 
на своїй рідній землі, але в чужих державах, коли українців 
сприймали, як людей другої категорії, Церква була тією 
соціальною інституцією, яка захищала цей народ і  (ст. 2)…. 
 

 Ап. Кор.3, 9-17. 
 Єв. Мт. 14,  22-34. 

   

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:  
Ап. Кор. 4, 9-16. Мт. 17, 14-23. 
7:00 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – o. O. Качур 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
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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 Неділя 18 серпня – Навечір’я Свята 
Преображення Господа Бога і Спаса Нашого 
Ісуса Христа – Вечірня з Литією – о год. 6:00 
вечора. 
Понеділок 19 серпня – Свято Преображення 
Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа 

     Святі Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку і 6:00      
вечора. Після кожної Святої Літургії   
благословення овочів. 
 

 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. 

 З нагоди 28-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  
відбудеться в четвер, 22-го серпня, 2019 року о   
год. 12:00 в Queen's Park.  
 

 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. 

 Осінні Реколекції на Горі Марії в 
Анкастер: В днях 6-8 вересня Єпархіяльна управа 
ЛУКЖК організує осінні реколекції для жінок в 
Анкастер на тему  "Християнська любов у сучасному 
суспільстві". За подальшими інформаціями: просимо  
звертатися до Марти Скаб за чис. тел. 1-905-935-2665. 

                МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоoхрещеним Juliette Elisse Aerssen i Mішел 
Александрі Кравчук, їхнім хресним батькам і 
рідним 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! 
 
Роман Пилипець і Надя Михайлишин   1000. 
               ( з нагоди вінчання) 
Володимир і Надія Луців        200. 
                (в пам’ять Катерини Свергун) 
Роман і Анна Хабурські        100. 
Володимир і Люба Оленич       150. 
Марта Ващук           100. 
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

21 VIII 6:00 веч.   бл. п. Марію Микитин (14р.) 
23 VIII 9:00 ранку  бл. п. Марію Микитин 
23 VIII 7:00 веч.   бл. п. Анну Марин 
                  
                   (Закінчення) 

говорила від його імені». 
Водночас Предстоятель наголосив, що 
УГКЦ ніколи не була державною, тобто ніколи 
не ставала частиною державного механізму. 
Особливо, коли йшлося про існування українського 
народу в чужих державах. Це – традиція УГКЦ. 
«Але Церква не втручається у політичний процес і 
не може бути Церквою якоїсь партії. Наші вірні 
деколи мають різні політичні вподобання. Ми 
ніколи не підтримуємо тих чи інших політичних 
лідерів. Ми закликаємо тих, хто хоче отримати 
довіру людей, брати на себе відповідальність за 
втілення у життя певних принципів. І це є межа, 
про яку ви питаєте», – сказав Блаженніший 
Святослав.Він розповів, що часто єрархів УГКЦ 
запитують, чому Церква не створить своєї 
політичної партії. «В історії західних демократій 
були моменти, коли Католицька Церква мала 
власні партії – як християнські демократи в Італії 
після Другої світової війни. Однак ми розуміємо, що 
на сьогодні це є абсолютним анахронізмом. З 
іншого боку, завдання Церкви – виховувати і 
виборців, і політиків. Тому, коли на прощі 
приходять представники різних політичних партій, 
то вони себе відчувають прийнятими. Але це не 
означає, що наша Церква буде підтримувати на 
виборах ту чи іншу політичну силу. Богу дякувати, 
ми вже маємо власну державу і Церква вже не 
мусить виконувати функції держави. Тому Церква 
має лишитися Церквою і нести виховну місію і 
показувати вічні ідеали», – вважає Блаженніший 
Святослав. 

 Департамент інформації УГКЦ 
 
                     

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. 



Глава УГКЦ: «Приклад храму Гробу 
Господнього, де можуть молитися усі, 
дуже важливий у випадку з Софією 

Київською» 
 
Хотів би згадати про статус кво, який існує у 
храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Це – 
місце святе для всіх християн. І сьогодні є 
алгоритм, щоб забезпечити доступ до нього 
всіх. 
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав в 
інтерв’ю інтернет-виданню «Цензор.НЕТ». 
«Його ніхто не може ексклюзивно посідати – ні 
католицька, ні православна, ні вірменська 
сторона, ні коптійська. Але храм є відкритим для 
всіх. Гадаю, цей приклад Єрусалима є дуже 
важливий для Києва, який називають "Другим 
Єрусалимом"», – додав Предстоятель УГКЦ. 
Глава Церкви відзначив, що УГКЦ не відкликала 
свого прохання молитися в Софії Київській. «Свята 
Софія є нашим материнським катедральним 
храмом. І це було своєрідним відкриттям для 
українського суспільства, що УГКЦ також має 
відношення до Софії Київської. Оскільки храм 
Святої Софії у Києві є материнським храмом для 
усіх гілок українського християнства, усіх дітей 
Київської Церкви Володимирового Хрещення. 
Ексклюзивне посідання цього храму лише однією 
частиною колись єдиної, а нині поділеної Київської 
Церкви є недоречним і навіть небезпечним», – 
вважає Блаженніший Святослав. 
Він додав, що в УГКЦ не проти того, щоб цей храм 
був відкритим для богослужінь. «Але ми за те, щоб 
українське суспільство усвідомлювало, що він є 
святинею усього народу», – сказав Предстоятель. 
Блаженніший Святослав також наголосив, що в 
Церкві з великою повагою і послухом ставляться 
до голосу мистецтвознавців та українського 
законодавства. «Бо сьогодні цей храм є власністю 
Української держави, яка має обов'язок його 
зберегти. І очевидно, що коли йтиме мова про 
імовірне відкриття храму для богослужінь, то саме 
мистецтвознавці і ті, хто відповідає за збереження 
цієї святині, повинні висловити умови і правила, а 
ми повинні їх послухати. На сьогодні нам сказали, 
що не можна проводити там богослужінь, бо Софія  
 
 
 

закрита для реставрації. Це наш спільний інтерес, 
щоб тисячолітній храм з його чудовими мозаїками і 
фресками зберігся», – сказав Глава УГКЦ. 
 

Блаженніший Святослав очолить 
паломництво Синоду Єпископів УГКЦ до 

Флоренції 
 

Українська парафія Святого архистратига 
Михаїла м. Флоренція 13–15 вересня 

запрошує взяти участь у 
Загальноцерковному паломництві до 

флорентійського катедрального собору для 
вшанування мощей св. Йоана Золотоустого. 

Паломництво очолить Блаженніший 
Святослав у супроводі Синоду Єпископів 

УГКЦ. 

 

У межах паломництва будуть відзначені дві 
історичні події: 580 років від часу проголошення 
Флорентійської унії (6 липня 1439 року) та 55 
років візиту Блаженнішого патріарха Йосифа 
Сліпого до Флоренції (24–26 січня 1964 року), 
який хотів пройти слідами свого славного 
попередника, учасника Флорентійського собору 
(1439), Київського митрополита і першого нашого 
кардинала Ісидора, який тоді закликав соборових 
отців до взаємної співпраці, щоби «вложений труд 
не пішов на даремно і не став посміхом для 
нащадків та ворогів». 
Програма паломництва: 
13 вересня 21:00 Базиліка SS. Annunziata – 
Акафіст до Пресвятої Богородиці 
14 вересня 18:00 Баптистерій (Battistero) – 
Акафіст до святого Йоана Золотоустого 
15 вересня 13:30 Катедральний собор (Duomo) – 
Архиєрейська Божественна Літургія 
17:00 Palazzo Vecchio (Salone 500) – Зустріч 
прочан із мером Флоренції 
 

 
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 
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