
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: «Від війни втомилися ті, хто 
постійно думає, як спасти свою шкіру» 

Відчуває втому той, хто захищає не народ, не Україну, 
а зону власного комфорту. Під час війни той, хто хоче 
спасти свою шкіру, постійно відчуває загрозу щодо 
себе. Він, рятуючи власне життя, втомлюється. Бо не 
має у собі джерела комфорту, життя, добробуту. Про 
це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді до 
вірних у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. 
 
«Як ми сьогодні поспілкуємося з тими, хто воює на фронті, з 
волонтерами, які віддають свій час, свою енергію, щоб 
допомогти іншому, ми побачимо дивну річ: ці люди не 
втомилися. Навпаки. Вони начебто пояснюють нам, що може 
отримати перемогу той, хто здатний віддати все. Тому хрест 
є знаком християнської перемоги. Неможливо перемогти зло, 
перемогти гріх, неправду, якщо ти нездатний пожертвувати 
власним добробутом, власною зоною комфорту і віддати 
своє життя за істинну свободу, за добро іншої людини», – 
наголосив Предстоятель. Проповідник відзначив, що 
сьогоднішня неділя в літургійному році називається Неділею 
після Воздвиження. Адже позавчора Церква святкувала 
свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста. І в цю 
неділю Церква по-особливому звертає духовну увагу своїх 
дітей на таїнство Животворного Хреста Господнього. 
А чому для християн хрест є найважливішим релігійним 
символом? Що означає для нас поклонятися Чесному і 
Животворному Хресту? Якраз на це духовне питання 
сьогодні нам відповідає Боже Слово, сам Господь через 
слово свого Євангелія.  …..(ст. 3) 

 
 

 Ап. Кор. 6, 1- 10. 
 Єв.Мт. 25, 14-30. 

   

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. 6, 16-7, 1. Мт. 15, 21-28. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
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. 

 
 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. 

 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 народн і 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 м. Ігора Магеги запрошують на 
унікальний осінний концерт A MUSICAL 
ADVENTURE/Mузична Пригода- 
переплетення української і вірменської музики і 
пісень 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. 

 
 Суспільна Служба Українців Канади 
(Торонто) запрошує вшанування Валентини 
Курилів і Оксану 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. 
 
 Канадсько-Українська Мистецька 

Фундація  ласкаво запрошує Вас на 
відкриття ПЕРСОНАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ 
МАЛЯРСТВA ВІРИ ЮРЧУК. ОФІЦІЙНЕ 
ВІДКРИТТЯ: в неділю, 6 жовтня, 2019 р. о год. 
2:00 поп. в приміщенні Ґалерії КУМФ. 
Вступне слово виголосить д-р Дарія 
Даревич.  
 
 Ліґа Українок Канади Етобіко 

запрошує на показ моди  УСМІШКА ЛЕДІ 
ОСЕНІ в неділю 27 жовтня 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. 
 
 Презентація книги Ірини Берлінґ “Я 

вирішила боротись з раком”  написаної на 
основі власного досвіду у подоланні страшної 
недуги відбудеться сьогодні о год. 1:00 поп. 
в церковній залі церкви св. Димитрія, 135 
Larose.  На презентації  виступить 
психотерапевт Ростислав Шемечко і Шон 
Голдмен, який є прикладом стійкості та 
підтримки  хворих на рак. 
 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Mарія Небесьо             2000. 
 (в пам’ять Володимира і Стефи Березовських) 
Юрій і Марла Дашко         200. 
Марія Крамарчук          100. 
Богдан і Христя Колос         200. 
   (в пам’ять Юлії і Теодора Колос) 
о. Александер і доб. Олена Лящук        100. 
Петро Вовк            100. 
Богдан і Орися Костів         100. 
Василь і Роксоляна Ганкевич      100. 
Володимир і Люба Оленич       100. 
 

         ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
         10   Х    7:00 веч.    бл. п. Тересу Стадник (3р.) 
         12   Х  10:00 ранку  бл. п. о. мітр. Богдана 
                                                      Липського (50р.) 
         15   X    5:00 поп.    бл. п. Богдана Тихоліса 
          
     

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/
http://tor.ucss.info/


За словами духовного лідера українців, хрест у 
Римській імперії був інструментом, за 
допомогою якого влада забирала в людини 
все: гідність, надію, життя. Але в момент, коли 
наш Спаситель Ісус Христос дав себе розіп’яти 
на хресті, коли дав, щоб у Нього людина 
забрала все, у момент, коли Бог дозволив 
людині забрати в Нього оце людське життя, 
хрест перетворився на інструмент, який стає 
деревом життя, дає все. На хресті людина 
отримала повне божественне одкровення. Коли 
Христос дав себе розіп’яти на хресті, тоді 
людина до кінця зрозуміла, ким є той Бог, у 
якого вона вірить. 
«Померши на хресті, – сказав проповідник, – 
наш Спаситель об’явив нам, що наш Бог є 
любов. Наш Бог є джерелом любові. Наш Бог 
дає нам більше, ніж людина може у нас 
забрати. Там, на хресті, людина зрозуміла, що 
хрест сьогодні для християн і всіх людей світу 
є животворним древом, джерелом надії серед 
розпуки того світу». 
«Там, на хресті, наш Спаситель нам об’явив 
отой секрет перемоги людини над злом, над 
дияволом і над смертю. А тим секретом є те, що 
Бог більше любить тебе, ніж може тебе 
ненавидіти світ. Бог хоче більше тобі дати, ніж 
може в тебе забрати. А ти справді можеш 
воскреснути, коли віддаєш все, навіть власне 
життя. Тому що джерелом твого життя є Бог. Ти 
живеш тому, що Бог тебе любить. Я живу, тому 
що Бог мною дихає. Я живу, тому що 
животворить мене мій Творець і мій Спаситель. 
Ось у чому полягає секрет таїнства хреста 
Господнього», – сказав Глава Церкви 
«Сьогодні ми чуємо дивну фразу. Христос 
каже: Хто хоче спасти своє життя, той його 
погубить. Тому, природно, людина хоче себе 
захистити, хоче втекти від можливості 
страждати, від необхідності віддавати. Людина 
хоче зберегти все, що має, і здобути ще 
більше. Каже Христос: "Яка користь людині, 
яка здобуде цілий світ, але остаточно втратить 
свою душу?" Бо хто вміє тільки брати, той 

умирає. Хто дає, то повсякчасно оживає», – 
відзначив Предстоятель. 
Це парадокс Бога-альтруїста, каже 
проповідник, який віддає себе людині, котра 
дуже часто через свій гріх є егоїстом. Про 
такий парадокс говорить навіть наш Шевченко: 
«А той за край світа зазирає, чи нема країни, 
щоб загарбать і з собою взять у домовину». 
Предстоятель навів слова духовних вчителів, 
які казали, що людина створена Богом на 
подобу криниці. Ота криниця, з якої черпають 
воду, ще більше наповнюється водою. Та 
криниця, з якої вичерпують усе, наповняється 
самим джерелом. А та криниця, з якої воду не 
беруть, спочатку починає застоюватися, потім 
починає недобре пахнути, а ще пізніше 
пересихає. І навпаки, коли людина віддає 
ближньому все, що має, стає здатною отримати 
ще більше. Той, хто дарує свій талант людям, 
стає ще більше талановитий. Хто дарує свій 
час, свою увагу, своє вміння іншим людям, 
наповнюється умінням. 
Це слово про секрет, за його словами, про 
таїнство давати і отримувати, про таїнство 
віддати своє життя, щоб його врятувати, якось 
по-особливому сьогодні промовляє до нас, 
українців, українського народу в час війни. Як 
багато ми сьогодні чуємо: світ втомився від 
українських проблем. Навіть часом наші 
політики нам навіюють: народ України 
втомився від війни… 
«Тому так часто ми згадуємо слова: нема 
більшої любові, як лише та, коли хтось своє 
життя віддасть за своїх друзів. Тому сьогодні 
для всіх тих, хто втомився, Христова Церква 
проголошує добру новину: віднайди, 
поклонися Чесному і Животворному Хресту – і 
він тебе оживотворить. Повір у того Бога, який 
тобі може і хоче дати більше, ніж ти можеш 
віддати своєму ближньому, віддати за свій 
народ, за свою батьківщину», – наголосив 
Блаженніший Святослав. 
  
Департамент інформації УГКЦ 
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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 



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. 


	Глава УГКЦ: «Від війни втомилися ті, хто постійно думає, як спасти свою шкіру»

