
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 

«Господь закликає усіх нас побачити 
невидиме, бо невидимий світ є невід’ємною 
частиною Божого сотворіння», – Глава УГКЦ 

на свято Покрови 
 
Люди занадто зосереджені на матеріальному світі, тому не 
варто забувати про важливі духовні цінності. На цьому 
наголосив у своїй проповіді під час богослужіння Глава і 
Отець УГКЦ у понеділок, 14 жовтня 2019 року, у день 
Покрови Пресвятої Богородиці. 
 
Предстоятель зауважив, що це свято надзвичайно шанують 
та люблять у нашому народі. Адже за переданням, цього дня 
у влахернському храмі в Константинополі з’явилася 
Богородиця у супроводі ангелів та святих (серед них були 
Іван Хреститель та Іван Богослов), разом вони зачитали 
молитву. Незабаром війська противника, які загрожували 
містянам, відступили. 
Крім того, на цю ж дату припадають такі значущі для України 
свята, як День захисника України і День українського 
козацтва, а також День створення Української повстанської 
армії (УПА). До слова, Покрова Пресвятої Богородиці була 
одним з найголовніших свят запорозьких козаків, котрі 
будували багато однойменних храмів і шанували особливо 
ікони Покрови.  
«У сьогоднішньому святі Господь закликає усіх нас побачити 
невидиме, бо невидимий світ є невід’ємною частиною Божого 
сотворіння! Бог сотворив видимий і невидимий світ. Ба 
більше, видимий світ є підпорядкований невидимому і до 
нього скерований. А той, хто вміє відчути вищу ціль і вартості, 
– вміє перемогти в земному світі», – зазначив Глава УГКЦ. 
 «У це свято – на наших очах – відбулася дуже особлива 
духовна подія: ми бачили її видимі та невидимі ознаки, адже 
сьогодні наша сестра Омеляна склала вічні обіти послуху, 
чистоти та вбогості, тобто віддала своє земне життя для того, 
щоб з цієї хвилини назавжди (для всіх нас) бути свідком 
того,…….(Ст. 3) 

\ 

 Ап. Кор. 9, 6-11. 
 Єв. Лк. 5, 1-11. 

   

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.11,31-12,9. Лк. 6, 31-36. 
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. Р. Рицар 
             

                         Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р. –  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
 

 

 
6   

 
  
 
118  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXIX  ч .42     ◊Неділя 18-тa  після Зіслання Святого Духа.  Глас 1 .    ◊    20  жовтня 2019 р.                                                                                    
           
 
 

BICNHÈÊtbn/NN”NNN 
CÂßÒÎ-ÌÈÊÎËÀ¿ÂÑÜÊÀ 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



                    ОГОЛОШЕННЯ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 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 . 

«Відпiчнім з Христом» 2020 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, 2019! Потрібно україномовних і 
англомовних виховників/-иць. 

 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор 
запрошують на осінний концерт в честь O. 
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. Kвитки: дорослі $30, 
сеньори/студенти $25. ( 416-763-2917 або  
416-246-9880 або nykola@vesnivka.com.) 
   

 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під 
мистецьким кер. м. Ігора Магеги 
запрошують на унікальний осінний концерт A 
MUSICAL ADVENTURE/Mузична Пригода- 
переплетення української і вірменської музики і 
пісень сьогодні 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. 

 
 Суспільна Служба Українців Канади 
(Торонто) запрошує на вшанування 
Валентини Курилів і Оксани Реви гуманітарною 
нагородою імені Маркіяна Охримовича на 
бенкеті, який відбудеться в Old Mill Inn в 

неділю 20 жовтня. Коктейл о год. 6:00 веч., 
вечеря о год 7:00 веч. Квитки: $200. (посвідки 
на звільнення з податку на $100.) 
Квитки можна замовляти за чис. тел. 416-763-
4982 або на веб сторінці http://tor.ucss.info. 
 

 Сьогодні Собор св. Покрови 
відзначає  Парафіяльний Празник-Відпуст 
Святої Покрови та 55-лiття парафiï. 
Служби Божі будуть служитися о год. 8:00, 9:30 
11:30 ранку і 7:00 вечора.  
По завершенню Празничної Торжественної 
Служби Божої, о год. 11:30 ранку, 
відбудеться  посвячення вівтаря в каплиці 
Святого Йосафата.  О год. 1:30 поп. відбудеться 
празничний бенкет в  парохіяльній залі, де 
завiтають з виступoм гoстi з Украïни, 
солісти  славного “Гурту Сoкoли”,  Народні 
Артисти України - Марiя Шалайкевич та 
Михайлo Мацялкo. 
 
 Ліґа Українок Канади Етобіко 

запрошує на показ моди  УСМІШКА ЛЕДІ 
ОСЕНІ  в неділю 27 жовтня о год. 1:30 поп. в 
приміщенні Taras Shevchenko Community 
Centre, 452 Horner Ave., Etobicoke. Квитки: 
$45. - Mирося 416-231-9253 або Маруся  
416-316-7079. 
 

  Хори Левада і Оріон (YМА) 
Торонто під. мист. кер. Ігора Магеги 
запрошують на захід FASHION RUNWAY 
UKRAINA  в неділю 17 листопада о год. 1:30 
в приміщенні Golden Lion King's Garden,  
15 Canmotor Ave. Представлятимуть дизайни 
Оксани Полонець, Київ, та Любовi 
Чернікової, Івано Франківськ. Також 
проходитиме тихий аyкціон на підтримку 
ДЖЕРЕЛА, дитячого реабілітаційного центру 
у Львові. Квиток ($90.) включає показ моди, 
гарячий обід з вином, музичні виступи, 
розігравки. За квитками звертатися на чис. 
тел. 416-419-8278 (Марійка), 416-233-9700 
(Олеся), www.levadaorion.com.. Приходіть і 
підтримайте молодих жінок-дизайнерів з 
України! 

          Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
  Складаємо щиросердечну  подяку  
парохіянам. Нехай Предобрий 
Господь  благословить і винагородить! 
Марія Біланюк         280. 
Оля Гуль           100. 
Олесь Пальчук         100. 
Петро Вовк          100. 
Марта Чоловська        250. 
Богдан і Христина Ковалик     250. 
о. Александер і добр. Олена Лящук  100. 
Володимир і Люба Оленич      100. 
 

                       МНОГАЯ  ЛІТА ! 
Нововінчаним Марті Чоловській і Michael   
Yung та Юстині Левкович і Маркові  
Теплицькому бажаємо мирного 
 подружнього життя на Многії і Благії Літа!! 
 

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. 

ЛУКЖК ласкаво запрошує всіх 
парафіян на `гарачі обіди` в неділю 
27-го жовтня.  Дохід призначений на 
дуже пекучу справу захисту здоров`я 

 б   
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 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
 21  Х  8:00 ранку  бл. п. Андрія Сеньціва 
 22   Х   8:00 ранку  бл. п. Наталію Медвідську 
                                                            (15р.) 
 22   Х   10:00 ранку бл. п. Ярослава Костюка 
                                                            (9р.) 
 26   Х   11:00 ранку бл. п. Дмитра Семчишина 
                                                            (1р.) 
 26   Х     5:00 поп.   бл. п. Аніту Русову (40д.)   
                   
                     (Закінчення) 
що Царство Небесне справді існує. Видимий світ 
є, а після завершення нашого земного життя нас 
чекає вічність. Сам сенс монашого життя полягає 
в тому, щоб показати людям, що Царство Небесне 
є між нами», – зауважив духовний лідер греко-
католиків.І згодом додав: «Ми хочемо сьогодні 
подякувати Пречистій Богородиці, що вона вас 
вибирає як свою доньку та обітує вам свій святий 
покров, а Господь своєю рукою поведе крізь 
земне життя».Блаженніший Святослав також 
побажав сестрі, щоб вона мала силу протистояти 
розпачу та спокусам, а щоб Ісус завжди був 
джерелом радості.«Наша громада, коли бачить 
вас як молоду богопосвячену особу, – почуває 
себе сповнену Божим світлом. Бо якщо сьогодні 
молода дівчина здатна віддати своє життя за 
невидиме, то такий народ і Церква є 
непереможними», – переконаний Глава 
Церкви.Слід відзначити, що с. Омельяна Сеник 
склала свої вічні обіти у Свято-Покровському 
монастирі Згромадження сестер Пресвятої родини 
в Києві в присутності Отця і Глави УГКЦ 
Блаженнішого Святослава, священників, 
парафіян і сестер монахинь. Звертаючись до с. 
Омельяни, архиєрей сказав: "Кажуть, що великим 
у Божих очах є той, хто збудував Церкву, але 
більшим у Божих очах є той, хто виховав бодай 
одну богопосвячену особу... Сестро, без вас та 
Церква була би темна... Дякуємо, що ви мали 
мужність відповісти на Божий поклик... що ви 
мали відвагу почути, що те, до чого вас кличе 
Бог, є справжнім і робить вас справжньою".Уся 
Церква та спільнота сестер Згромадження щиро 
вітає с. Омельяну, обіцяючи свою підтримку та 
молитву.                  Департамент інформації УГКЦ 

  
Ми повинні врятувати сім’ю, як колись 

сім’я врятувала Церкву в період 
переслідування», – Глава УГКЦ на форумі 

«Соціальне служіння сім’ї» 
 
Мені б так хотілося, щоб кожна християнська сім’я 
була школою християнської віри: в якій Добра 
Новина про Бога, який готовий мені послужити, 
передавалася молодим поколінням. 
На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав під час відкриття 
Всеукраїнського форуму соціального служіння 
УГКЦ «Соціальне служіння сім’ї» у суботу, 12 

жовтня 2019 року. На думку Предстоятеля, така 
подія спонукає до роздумів і до дій: як Церква 
може послужити сім’ї, а також як сім’ї можуть 
послужити іншим потребуючим. 
За його словами, теми служіння, милосердя і 
любові мають велике значення для нашої Церкви, 
бо є важливими елементами для нашої духовності 
та для «живих» парафій. 
«Цього року Всеукраїнська рада Церков і 
релігійних організацій оголосила цей рік – Роком 
сім’ї, родини в Україні. Тож як сьогодні не 
говорити про сім’ю як про первинну школу 
християнського життя як такого?! Сім’я як 
домашня Церква – первинна клітинка церковного 
організму, а також суспільного організму, народу 
та держави. Ми мусимо наново оцінити сім’ю, де 
люди вчаться жити по-християнському і робити 
перші кроки у своєму християнському житті», – 
вважає духовний лідер греко-католиків. 
І згодом додає: «Очевидно, ми повинні думати 
про те, як послужити сім’ї, щоб вона могла 
відчути себе підтриманою всією церковною 
спільнотою та бути собою. Ми бачимо, що тепер 
сім’я як інституція перебуває під атакою різних 
новітніх сучасних ідеологій. І ми кажемо: через те 
що колись, у період переслідування Церкви, сім’я 
врятувала її, то зараз ми всі разом повинні 
врятувати християнську сім’ю». 
У своєму виступі Блаженніший Святослав згадав 
про притчу про милосердного самарянина, в якій 
наводиться приклад безкорисливої допомоги 
людині, що потрапила в біду, від зовсім 
незнайомого перехожого-самарянина. Таким 
чином, у притчі наголошується на необхідності 
творити справи милосердя та допомоги ближнім. 
Предстоятель зазначив, що суттю християнської 
віри є віра в Бога, який приходить передусім 
послужити нам і полікувати рани кожного з нас. 
Тому ми повинні служити так само, як нам 
послужив Небесний Отець. «Такого уявлення про 
Всевишнього не має жодна релігія у світі, бо у 
всіх релігіях світу Бог змушує людину собі 
служити, криваві жертви собі приносити. А 
християнське розуміння божественної любові 
якраз і полягає в тому, що Ісус Христос прийшов 
нам послужити», – підкреслив архиєрей. 
Крім того, він пояснив, у чому полягає різниця 
між соціальним працівником і християнським 
служінням. Соціальний працівник отримує кошти 
за своє служіння, а християнин – робить це 
безкорисливо. 
«Ми, християни, віримо в те, що Бог приходить, 
щоб мені послужити. Він дає мені все, що я 
потребую, але не тільки для того, щоб жити та 
існувати, а щоб отримати життя вічне, – зауважив 
Блаженніший Святослав і доповнив: – Віддаючи 
іншому, ти нічого не втратиш, а навпаки – 
здобудеш… Зараз найважливішим способом 
душпастирства є служіння, а соціальне служіння є 
одним із видів душпастирства та служіння, яке 
повинна здійснити Церква як спільнота 
віруючих».          Департамент інформації УГКЦ 



 
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 


	«Господь закликає усіх нас побачити невидиме, бо невидимий світ є невід’ємною частиною Божого сотворіння», – Глава УГКЦ на свято Покрови
	Ми повинні врятувати сім’ю, як колись сім’я врятувала Церкву в період переслідування», – Глава УГКЦ на форумі «Соціальне служіння сім’ї»

