
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: «Інститут сім’ї зазнає великих 
випробувань, і нашим завданням є йому 

допомогти» 
 
20-22 вересня у Шаргород-Вінниці відбудеться 
Всеукраїнський конгрес сімей, який проведуть під 
гаслом «Сім’я сильна Богом». Організатори 
повідомляють, що таким заходом прагнуть підтримати 
основну цінність суспільства — українську сім’ю. 
 
«Насамперед хочу подякувати Вам, дорогий владико, що 
докладаєте чимало зусиль, щоб через такого роду заходи 
звернути уваги сучасного суспільства на питання сім’ї. 
Дякую організаторам за старання, докладені до підготовки 
заходу. Особливо бажаю привітати численних учасників, 
чоловіків і жінок, які так велелюдно зібралися, щоб у 
молитві й посвяті  плідно провести цю важливу зустріч», — 
звернувся Блаженніший Святослав до владики Леона 
Дубравського, єпископа Кам’янець-Подільської дієцезії Римо-
Католицької Церкви в Україні, і достойних учасників заходу. 
«На сьогодні статистика щодо питання сім’ї невтішна. В 
Україні зростає кількість розлучень, особливо в перші роки 
подружнього життя. Однак розлучення не єдина проблема у 
цій сфері. Інші проблеми — відсутність порозуміння між 
чоловіком і дружиною, брак любові й вірності тощо. 
Натомість процвітають конфлікти, а в деяких випадках 
навіть насильство. Зростає кількість абортів, що є 
свідченням глибокої суспільної і духовної кризи. Одне слово, 
інститут сім’ї зазнає великих випробувань, і нашим 
завданням є йому допомогти», — зазначив духовний лідер 
греко-католиків.    (ст. 2) 
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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. 1 Гал.2, 16-20 Єв. Мр.8, 34-9, 1. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
6:00в.  – Св. Літургія – о. О. Качур 
             

                         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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Четвер 26 вересня – Навечір’я Свята 
Воздвиження Чесного  Христа – Вечірня з 
Литією – о год.  6:00 вечора. 
 
П’ятниця 27 вересня – Свято Воздвиження 
Чесного Христа. – Святі Літургії о год. 8:00, 
10:00 ранку і 6:00 вечора. 
 

 Просимо пань, які уділяються у 
приготуванні кави і канапок зійти до 
церковної кухні і придбати собі розклад на 
недільну каву на 2019-2020 рік. 

 
 Під гаслом “ Минуле-наша гордість, 

майбутнє наша надія” ЛУКЖК святкує 75 
ліття. З нагоди 26-го Крайового Конґресу 
ЛУКЖК, проходитиме бенкет 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. 

 Недільна кава: Після літнього 
відпочинку, ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая  
починає в неділю 15 вересня подавати недільну 
каву, смачні канапки і печиво. Просимо зійти до 
церковної залі  на дружню розмову при теплій каві 
і таким чином підтримати харитативну діяльність 
ЛУКЖК!   

 ЛУКЖК при нашій парафії 
організує захід збирання харчів для 
потребуючих під час вересня та жовтня. 
Просимо парафіян доброї волі приносити харчі 
в банках або картонах (риж, фрукти, зупи, 
пасти, макарани, фасоля, оріхове масло, дитячі 
харчі) кожної неділі після служб. Спеціяльні 
картони на харчі знаходяться в церковній залі 
на сцені. Харчі можна приносити до 20-го 
жовтня включно. Всі хто користуються цими 
харчами  будуть Вам вдячні. 
 

 Сестри Служебниці Непорочної Діви 
Марії запрошують на Ювілейний Чайок  в честь 
100-річчя від дня переходу у вічне життя 
Блаженної Йосафати Гордашевської на 5 Austin 
Terrace у неділю 22 вересня 2019р. о год 
11:30-4:00. Офіційний привіт о год. 1:00 поп.   

 
TOUR 2020 –Georgia /Armenia. o. Тарас 

Лозинський запрошує прилучитися до організованої 
екскурсії (International Heritage Tours) в днях 18 
травня – 1 червня 2020 р.). Miсця обмежені! 
Зацікавлених просимо заповнити реєстраційну 
анкету за адресою  loz@rogers.com. 

 

Міchael Power St. Joseph High School 
запрошує на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ для 8-мої 
кляси в четвер 3 жовтня о год. 6:00 веч. 
 
 
                    МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоoхрещеному Маркові Труікіс, його 
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! 
 
о. Александер і добр. Олена Лящук    100. 
Андрій Дзюбак           100. 

   Володимир і Люба Оленич       100.           
   
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

    28   ІХ 10:00 ранку бл п. Стефанію Нагачівець 
    28   ІХ  5:00 поп.    бл. п. Стефанію Аксенчук(40д.) 
     4    Х   7:00 веч.    бл. п. о. Йосифа Кладочного 
                                                                        (25р.) 
     5    Х  11:00 ранку бл. п. Якова Бурія 

 
                 ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

Упокоїлася у Бозі бл. п. Аніта Руснов (47р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 
 
        

                           (Закінчення) 

 

   І згодом додав: «Переконаний, що для того 
аби перемогти зло, яке через гріх нищить 
українську сім’ю, про нього треба говорити і 
просити підтримки в Господа нашого Ісуса 
Христа, щоб отримати благословення, а отже, 
зцілення. Таку можливість створює вам Конгрес, 
бо його учасники мають намір ділитися 
проблемами, оговорювати їх, давати пропозиції і 
поради для їх вирішення, а головне — 
молитися». 
Від УГКЦ у заході бере участь голова Комісії 
УГКЦ у справах родини о. Василь Нестер. 
Програму конгресу та інші деталі можете 
дізнатися тут: http://kongres-simji2019.com.ua 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 

   

Повідомляємо, що з днем 7-го вересня ми 
закінчили літній вакаційний час. 
Божественні Літургії  в неділі  служать   о год. 
8:00, 9:30  11:30 ранку і 6:00 веч. Утреня 
о год. 6:30 ранку.  Вечірні в суботу 
служать о год. 6:00 веч. 

mailto:loz@rogers.com
http://kongres-simji2019.com.ua/


Глава УГКЦ до учасників проєкту від 
незрячих дітей та «Піккардійської 

Терції»: «Духовний світ таких дітей є 
дуже глибоким і красивим!» 

 
У п’ятницю, 20 вересня 2019 року, в 
Патріаршому домі, що у Львові, Отець і 
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 
зустрівся із незрячими дітьми та солістами 
«Піккардійської Терції», які разом 
працюють над проєктом «Казка на білих 
лапах». Учасники ініціативи розповіли 
Предстоятелю про роботу над цим 
проєктом, а також попросили 
благословення у Глави Церкви. Крім того, 
музиканти та діти спільно запросили 
Блаженнішого Святослава на урочистий 
концерт, який відбудеться взимку в 
Національному драматичному театрі імені 
Марії Заньковецької. 
«Коли я дізнався, що готується така різдвяна 
програма, у якій незрячі діти можуть заспівати, 
то я був дуже зворушений. Адже той, хто не 
бачить світ своїми очима, той по-особливому 
виражає його в своєму серці, своїм слухом і 
голосом. Внутрішній і духовний світ таких дітей 
є надзвичайно глибоким і красивим. А коли я 
почув назву цієї феєрії — «Казка на білих 
лапах», — то отримав неймовірне відчуття 
ніжності. Адже у цьому проявляється цікавий 
символ Різдва. Різдво — це момент, коли ми 
потребуємо ніжної ручечки новонародженого 
Спасителя, який торкається нею до душі 
кожної людини», — зазначив Блаженніший 
Святослав. 
На його думку, незрячі діти потребують великої 
уваги. Він сподівається, що їхній спів 
зворушить серця інших людей, оскільки такі 
проєкти вкрай потрібні для сучасної України. 
Саме тому Глава УГКЦ висловив слова глибокої 
вдячності усім учасникам проєкту за їхню 
важливу місію та батькам (рідним) незрячих 
діток за підтримку. 
«Цей задум допомагає змінювати світ на 
краще!» — наголосила керівниця проєкту 
«Казка на білих лапах» Оксана Потимко, а  
 
 

також подарувала Блаженнішому Святославу 
збірку Грицька Чубая «П'ятикнижжя», яку 
надрукували шрифтом Брайля і великим 
шрифтом одночасно. Окрім цього, книга 
доповнена аудіоверсією у виконанні Соломії 
Чубай. До слова, презентація збірки відбулася 
цього ж дня у рамках 26-го Букфоруму, який 
триває у Львові. 
«Мабуть, кожна людина, яка чекає на Різдво, 
чекає і на ту мить, коли вкотре можна 
повернутися у дитинство. Бо, напевно, у 
дитинстві вона найяскравіше відчувала це 
свято. Можливо, саме завдяки цим дітям ми 
знову повертаємося у своє дитинство і ми дуже 
раді підтримати їх, зокрема своїми голосами», 
— поділилися вокалісти акапельної формації 
«Піккардійська терція». 
«На жаль, зараз у світі відбувається так звана 
«комерціалізація Різдва». Людина з цього свята 
виганяє самого Бога, і тоді Різдво втрачає свій 
оригінальний зміст (значення). Тому я щиро 
вдячний, що ви даруєте людям не тільки 
мистецтво, а й самих себе, і стаєте поруч з 
ними, зауважуєте їх. Я радий, що ви своїм 
проектом повертаєте Бога у це свято», — 
звернувся до солістів «Піккардійської Терції» 
Блаженніший Святослав. 
Додамо, що фінансову підтримку проєкту надає 
Український культурний фонд. Різдвяний 
альбом збираються випустити у листопаді 
цього року. Платівка буде безкоштовною, її 
розповсюдять у різних куточках України, а 
також вона з’явиться у мережі. 
 
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 – 416-458-0978 
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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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