
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 

«Нашу віру потрібно передавати від 
покоління до покоління», — владика Давид 

Мотюк, голова Патріаршої катехитичної 
комісії УГКЦ 

 
У четвер, 26 вересня 2019 року, голова Патріаршої 
катехитичної комісії УГКЦ владика Давид Мотюк у 
своєму зверненні привітав усіх голів єпархіальних 
катехитичних комісій і катехитів з Днем катехита. 
 
«Вітаю всіх вас з початком нового катехитичного року! І 
висловлюю вам подяку від імені всіх душпастирів Церкви за 
ваше прекрасне служіння!» — зазначив владика Давид 
Мотюк, єпарх Едмонтонський. 
Він поділився своїм життєвим досвідом про те, яку важливу 
роль для кожної людини відіграє вміння слухати свого 
ближнього: «Моєю вчителькою у третьому класі була пані 
Джеймс. Серед багатьох уроків, яких вона навчила нас, було 
те, наскільки важливим є слухання. Вона зробила це через 
гру, відому як "Поламаний телефон". У цій популярній 
дитячій забаві гравці стоять у колі, перший гравець 
придумує коротку фразу і шепоче її у вухо наступному. 
Другий гравець повторює фразу на вухо черговому гравцеві 
і так далі. Останній гравець вголос каже фразу, яка дійшла 
до нього. Суть гри полягає в тому, щоб порівняти, чи 
нагадує остання фраза — першу, що може бути досить 
кумедно, коли це не відбувається (через погані навички 
слухання або коли хтось із гравців свідомо змінює фразу на 
половині шляху задля розваги!)», — розповідає владика. 
За його словами, бути катехитом — означає «передавати 
далі». «Наша віра призначена для передавання від 
покоління до покоління. Дійсно, ми можемо судити про те, 
що робить парафію (або сім’ю як домашню Церкву) 
успішною у цьому питанні, за її здатністю передавати віру 
від одного покоління парафіян до іншого, тобто від 
батьків — до своїх дітей, а відтак — до своїх онуків», —
  наголосив єпископ.                   Департ. УГКЦ 
  

 Ап. Гал. 2, 16-20. 
 Єв.Мр. 8, 34-9, 1. 

   

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 Кор. 6, 1-0. Єв. Мт. 25, 14-30. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. A. 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 
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 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  
почала 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. 
 

 Тур 2020 – Грузія-Вірменія: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. 

 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний 
Хор запрошують на осінний концерт в честь 
Кошиця в неділю, 27 жовтня 2019, о год. 3:00 
поп. в All Saints Kingsway Anglican Church 
2850 Bloor St. W. і Prince Edward 
Drive.   Будуть представленні релігійні і 
народні твори 

композитора. На концерті виступить Свято 
Миколаївський  церковний Xор.  Василь 
Сидоренко розповість про життя і творчість 
Кошиця. Загальні місця: Дорослі $30, 
Cеньори/Студенти $25. За квитками прошу 
дзвонити: 416-763-2917 або 416-246-9880 
або  елекронною поштою 
nykola@vesnivka.com. 
   

 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під 
мистецьким м. Ігора Магеги запрошують 
на унікальний осінний концерт A MUSICAL 
ADVENTURE/Mузична Пригода- 
переплетення української і вірменської 
музики і пісні в неділю 20 жовтня о год. 3:30 
поп. у приміщенні Maja Prentice Theatre, 3650 
Dixie Rd., Mississauga (southwest corner of 
Dixie and Burnhamthorpe). Програма 
представляє довголітнього соліста хорів 
Артура Разгоєва. Квитки: $30. (416-419-8278 
Марійка,  416-233-9700 Олеся), $35. при 
дверях, www.levadaorion.com. 
 
 Ліґа Українок Канади, відділ Торонто 

запрошує на презентацію збірки віршів 
поетеси Надії Козак, що відбудеться в неділю 
29 вересня о год. 3:00 поп. в Old Mill  
Guildhall, 21 Old Mill Rd. Квитки: $35. в 
Галини Винник (416-763-7002) та в крамниці 
Буква (416-236-5890). Дохід призначений на 
реабілітацію українських воїнів. 

 
                          МНОГАЯ  ЛІТА !  

Новоoхрещеному Теодорові Миколі Горбаль, 
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! 
 
Орест Ковальський і Христина Желтвай   100. 
Михайло Червоноградський       100. 
Володимир і Марія Мандзюк       200. 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь    200. 
Володимир і Люба Оленич       200. 
Марко і Наталія Стадник        300. 
           (в пам’ять мами і бабці Тереси – 3р.) 
Марко і Наталія Стадник        200. 
       (в пам’ять о. Йосифа Кладочника- 25р.) 
Володимир і Надія Луців        500.  
(в пам’ять пароха о. Мітрата Богдана Липського- 
                            50р.) 
   

    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
     4    Х   7:00 веч.    бл. п. о. Йосифа Кладочного 
                                                                        (25р.) 
     5    Х  10:00 ранку  бл. п. Пелагію і Стефанію 
                                      Варій і  Наталію 
     5    Х  11:00 ранку бл. п. Якова Бурія 
    10   Х    7:00 веч.    бл. п. Тересу Стадник (3р.) 
    12   Х  10:00 ранку  бл. п. о. мітр. Богдана 
                                                      Липського (50р.) 
     

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
mailto:nykola@vesnivka.com
http://www.levadaorion.com/


У Львові презентували книжку 
Блаженнішого Любомира Гузара «Про 

гріхи і чесноти» одразу чотирма 
мовами та його першу біографію 

 
 

 
 
У суботу, 21 вересня 2019 року, під час 
26-го BookForum відбулася презентація 
другого (доповненого) видання книжки 
Блаженнішого Любомира Гузара «Про 
гріхи і чесноти», яку видали одразу 
чотирма мовами: українською, 
англійською, французькою та російською. 
Також презентували першу біографію 
кардинала з серії «Видатні українці». У 
презентації взяв участь Блаженніший 
Святослав, Отець і Глава УГКЦ. Видали 
книги у видавництві «Фоліо». 
 
«Коли ми почали працювати над цієї книжкою, 
то самі до кінця не розуміли, що з цього вийде. 
Цікаво, що десь після другої чи третьої зустрічі 
Блаженніший Любомир мені сказав: "Ви знаєте, 
я почав ще уважніше прислухатися себе і до 
людей, тобто як ми поводимося"», — розповіла 
упорядниця книги «Про гріхи і чесноти» 
Оксана Климончук. 
 
Читайте також: У Львові презентували книгу 
Блаженнішого Любомира «Про гріхи і чесноти» 
Вона зазначила, що Блаженніший Любомир 
завжди вмів пошанувати, прийняти та уважити 
кожну людину, яка до нього приходили з 
якимось питанням. 
«Перша офіційна біографія Блаженнішого 
Любомира написана на основі спілкування з 
його родичами, а також з людьми, які були 
близькі з ним, тобто служили, працювали чи 
навіть жили з ним під одним дахом», — 
зауважила Оксана Климончук. 
 
Окрім цього, авторка біографії духовного 
лідера греко-католиків додала, що робота над  
 
 

книжкою тривала півроку. Для неї було 
особистим відкриттям, що в його родині було 
чимало священників, а родичі передавали 
любов до України з покоління в покоління. 
«Блаженніший Любомир був кобзарем нашого 
часу. Він, фактично, залишив нам підвалини 
нової цивілізації — цивілізації Любомира — 
любові та миру. І я цілком погоджуюся, що ми 
ще вповні не усвідомили всіх перспектив, які 
він намалював перед українцями третього 
тисячоліття», — наголосив Блаженніший 
Святослав, а також висловив слова вдячності 
усім тим, хто пам’ятає його видатного 
попередника. 
На його думку, книга «Про гріхи і чесноти» 
допоможе краще усвідомити велич постаті 
видатного українця і кардинала. Адже 
Блаженніший Любомир говорив, що подолати 
гріхи та вади можна лише тоді, коли людина 
розвиває у собі чесноти та добро. Саме тому 
Предстоятель порекомендував читати цю книгу 
щодня та роздумувати над нею. Він 
переконаний, що видання буде надзвичайно 
корисним насамперед для дітей, адже «вони —
  наше майбутнє». 
 
Читайте також: Намалюй ілюстрацію до книжки 
Блаженнішого Любомира 
«Ми всі любили його слухати. Тож я хочу 
подякувати Оксані Климончук, яка була з ним 
в різних обставинах життя, бо це та людина, 
яка ще й почула Блаженнішого Любомира», — 
підкреслив Глава УГКЦ. 
 
Варто зауважити, що редактора Володимира 
Ільченка найбільше вразили думки кардинала 
щодо мудрості, простоти, скромності та 
смирення. А видавець Олександр 
Красовицький підкреслив, що книжку «Про 
гріхи та чесноти» також можна буде побачити 
на українському стенді на Франкфуртському 
книжковому ярмарку в жовтні. Відтепер читачі 
мають нагоду прочитати книжку не лише 
чотирма мовами, а й у великому форматі, до 
якої увійшло значно більше дитячих 
ілюстрацій. 
 

Деп. 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 

 

http://news.ugcc.ua/news/u_lvov%D1%96_prezentuvali_knigu_blazhenn%D1%96shogo_lyubomira_pro_gr%D1%96hi_%D1%96_chesnoti_83922.html
http://news.ugcc.ua/news/u_lvov%D1%96_prezentuvali_knigu_blazhenn%D1%96shogo_lyubomira_pro_gr%D1%96hi_%D1%96_chesnoti_83922.html
http://news.ugcc.ua/announces/namalyuy_%D1%96lyustrats%D1%96yu_do_knizhki_blazhenn%D1%96shogo_lyubomira_82069.html
http://news.ugcc.ua/announces/namalyuy_%D1%96lyustrats%D1%96yu_do_knizhki_blazhenn%D1%96shogo_lyubomira_82069.html


 
Я  

 
 

 

 

 

 

 

  
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 



У 50-ту річницю переставлення у вічність першого пароха нашого 
Свято-Миколаївського Храму – о. професора, доктора, 

митрофорного протоієрея – Богдана Липського. 
(1952 - 1969) 

 
    З 1-го грудня 1952 року Свято-
Миколаївська церква була 
оформлина в окрему парафію, 
під проводом отця д-ра Богдана 
Липського. З самого початку 
Свято-Миколаївська громада 
стала своєрідною спільнотою, з 
однаковим минулим, подібними 
мріями і сподіваннями, 
бажаннями і плянами на 
майбутнє. Спільна доля, однакові 
задуми і зацікавлення згуртували 
при церкві Свято-Миколаївської 
парафії еміґрантів-однодумців з 
України.  Від початку заснування 
Свято-Миколаївської парафії 
душпастирську практику очолив 
отець д-р Богдан Липський.  

     Отець др. Богдан 
Липський був рукоположений 7 
листопада 1926 року, у церкві 
святих муч. Сергія і Вакха в 
Римі. Він мав науковий ступінь - 
доктора і професора моральної 
теології в Львівській Духовній 
Академії і був капеляном 
політичних в’язнів у Львові. 
Після Другої світової війни 
займав становище професора 
української семінарії в Гіршберґу 
у Німеччині та Кюлемборґу в 

Голландії. Отець Богдан Липський не тільки глибоко любив, але й досконало знав 
церковні обряди і церковне мистецтво. Він був щирий український патріот. Приїхав отець Богдан 
до Торонта в грудні 1951 року. Тут обняв становище Єпархіяльного радника, референта 
подружніх справ, та цензора релігійного видавництва, а з 1-го грудня 1952 року став  парохом             



Свято-Миколаївської церкви. З днем 15 вересня 1958 року був поставлений протопресвітером, а у  
вересні 1959 року предсідником Кураторії українських католицьких шкіл. 

У новій парафії отець Богдан Липський, як високо освічений священнослужитель, почав 
цілеспрямовано проводити душпастирську практику.  Значно збільшилося число 
прохожан, які записувалися у члени парафії. За короткий час, отець Богдан проявив себе 
не тільки добрим організатором, але й духовним провідником для всіх вірних. Для цього 
служили його духовні настанови, для цього була організована щорічна Великодня духовна 
практика з добіркою кращих проповідників серед яких був отець Богдан, поглиблюючи 
релігійний дух своїх вірних. 

Отець Богдан був речником помісности Української Церкви з завершенням 
патріархату. Про це не тільки мріяв, але постійно, впевнено трудився до останнього дня 
свого життя. У час урочистого посвячення храму Святої Софії у Римі, хворий у лікарні, 
він організував та відрядив із своєї парафії два хори, струнну оркестру, а також велике 
число паломників у Рим, заохочуючи всіх до участи в торжестві. У лікарні застала його 
несподівана вістка про початок Синоду Української Католицької Церкви. Ця неймовірна 
для нього радість, не змогла зміцнити немічні сили. Отець Липський, перший Парох 
Свято- Миколаївської церкви, відійшов у вічність 12 жовтня 1969 року на 67 році життя і 
43-річним служінням Богові. 

За два роки до своєї смерти, 26 лютого 1967 року отець Богдан звернувся до нас, 
цими заповітними словами: “У нас краса Божого храму завжди стоїть на першому місці. Ми 
впевнені, що наші парафіяни доброї волі, розумні, чесні, побожні, ці речі вповні розуміють і 
оцінюють. Без сумніву, вони оцінюють і розуміють ролю, яку ця громада відіграє, як свідома 
українська парафія, яка змагає якнайкраще зберегти свої традиції та український обряд, яку 
ролю відіграє вона у житті нашої цілої Церкви. Ми, духовенство, з нашими вірними, ні на 
волос не відступимо від української духовости, від нашого специфічного характеру. Ми досі 
були пробоєвиками і передвісниками чистоти нашого обряду, наших тисячолітніх традицій. 
Якщо будемо творити одну українську спільноту, духовенство і миряни, ніщо нас не 
переможе. Якщо поділимося, збайдужніємо, будемо пасивні, незацікавлені, збаламучені, то, 
очевидно, розклад дуже скоро появиться і нічого не досягнемо. Ми хочемо і всіх зусиль 
докладемо, щоб зберегти нашу ідентичність, наш стиль і духовість. Ми не підемо на ніякі 
компроміси, хочемо бути собою, живемо джерелами й соками нашої Рідної Землі, нашої 
тисячолітньої культури і традиції і так довго мусимо видобувати всі зусилля з наших душ, аж 
доки Українське Відродження, вільна свобідна Українська Церква на рідних землях стане 
для нас провідником, підпорою і поміччю; коли вона знову, у змінених умовах, стане 
провідною зорею для всього українства в розсіянні ”. 

Зерна духовного вчення, що залишив отець Богдан у житті Свято-Миколаївської 
парафії живуть і до сьогодні, враз із внутрішнім устаткуванням святині. Парафіяни з 
любов’ю плекають і повсякденно зберігають східню українську духовість. 


	«Нашу віру потрібно передавати від покоління до покоління», — владика Давид Мотюк, голова Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ
	У Львові презентували книжку Блаженнішого Любомира Гузара «Про гріхи і чесноти» одразу чотирма мовами та його першу біографію

