
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 

«Взаємна повага і любов є ліками, які здатні 
загоїти болючі рани геноцидів», – Глава УГКЦ 

 
Українці, як і євреї, вірмени та поляки, є 
постгеноцидною нацією, і рани, спричинені 
геноцидами, ще болять. Відповідальними за те, щоби 
зціляти ці рани, є саме релігійні діячі. Юдеям, 
православним, католикам, греко-католикам Господь 
Бог дає сьогодні ліки, щоб лікувати ці рани. І такими 
ліками є взаємна повага та любов. Про це сказав 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, у 
спецпроекті телеканалу ICTV. 
У телепроекті «Бабин Яр. Меморіальний центр Голокосту», 
присвяченому 79-м роковинам трагедії у Бабиному Яру, 
спільно із Блаженнішим Святославом, Главою УГКЦ, брали 
участь: Яків Дов Блайх, Головний рабин України, та 
архиєпископ Євстратій Зоря, речник Київської митрополії 
Православної Церкви України.Відповідаючи на запитання про 
те, як зблизити між собою людей різних вірувань і збудувати 
толерантне, спокійне та здорове суспільство, Глава УГКЦ 
насамперед відзначив, що релігійні спільноти стоять на 
захисті святості і недоторканності людського життя. Адже всі 
люди є сотворені на образ і подобу Божу. Усі є братами. 
«Ніхто з нас не є кращий чи гірший від свого ближнього», – 
сказав він.На переконання Предстоятеля, саме святість 
людського життя і гідність кожної людської особи, незалежно 
від її національного, етнічного походження, релігійного 
переконання чи політичної скерованості, є підставою для 
того, щоб говорити про пошану і шукати можливостей 
будувати єдину державу, єдину Україну, а також єдине 
людство в його глобальних масштабах.  Блаженніший 
Святослав пригадав, що українці, як і євреї, вірмени та 
поляки, є постгеноцидною нацією, і підкреслив, що рани, 
спричинені геноцидами, ще болять. Відповідальними за те, 
щоби зціляти ці рани, є, на переконання Глави УГКЦ, саме 
релігійні діячі. Адже жоден політик, економіст чи будь-хто 
інший у світі не має такої сили і можливості.   (ст. 2……….) 
 

 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.  Кор. 9, 6-11 Єв. Лк. 5, 1-11. 
 8:00 – Св. Літургія – з участю вірних і 
жива трансляція  
10:00 –  Св. Літургія –  з участю вірних 
12:00 - Св. Літургія –  з участю вірних 
 
             

                         Свята 
7:00р. –  Утреня 
8:00р. – Св. Літургія з участю вірних 
10:00р. –  Св. Літургія  з участю вірних   
                    
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                  ОГОЛОШЕННЯ  

  Ми розпочали капітальний ремонт 
головних сходів до нашого Свято-
Миколаївського храму. Ласкаво просимо тих, хто 
бажає, зложити пожертву на цю ціль. Дякуємо за 
Ваше зрозуміння! 
    

 
 

 Щира подяка Андріянні Щуці, яка зложила 
пожертву в сумі 100.00 на прикрасу животворного 
хреста на Свято Воздвиження Чесного Хреста. 

 
   КУМФ ласкаво запрошує Вас в неділю, 

4 жовтня, 2020р., о год. 2:00 поп;. 
на авторські читання із Аскольдoм 
Мельничуком, американським письменником та 
видавцем на тему "УКРАЇНСЬКА СУЧАСНА 
ЛІТЕРАТУРА ЕМІҐРАЦІЇ ТА ДІАСПОРИ“. Вступне 
слово виголосить - Ольга Хомета, докторант в 

ділянці славістики в університеті Торонто. Реєстрація 
на безкоштовний вебінар до 2 жовтня 2020 р. по 
імейл info@kumfgallery.com з позначкою WEBINAR.  

    
              Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
 
James & Olena Buchanan      300. 
       (з нагоди хрещення доні Перлини) 
Марія Ковалюк          400. 
Анастазія Форись         100. 
Богдан і Орися Костів       100. 
 

              Пожертви на Сходи  
Роман Соколич          100.       
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 28 Х  8:00 ранку    бл. п Іванну Лобай 
 

«Усім нам, юдеям, православним, католикам, 
греко-католикам, Господь Бог дає сьогодні ліки, 
щоб лікувати ці рани. І такими ліками є взаємна 
повага і любов», – вважає Блаженніший 
Святослав. 
Глава УГКЦ висловив занепокоєння з приводу 
того, що через роз’ятрювання ран геноцидів, 
«починають блукати примари старих 
тоталітаризмів, які сьогодні набувають нових 
форм». 
«Знову одна держава хоче самоутвердитись, 
принизивши іншу. Одна людина гадає, що матиме 
більше гідності, коли покаже свою силу супроти 
слабшої», – зазначив Блаженніший Святослав і 
пригадав, що історики вже охрестили українські 
землі ХХ століття «кривавими землями». 
 
Відповідаючи на запитання про збереження 
єдності України і недопущення її поділу, Глава 
УГКЦ пояснив, що питання єдності чи поділів 
лежить у морально-духовній площині. «Добро 
об’єднує. Зло завжди ділить», – сказав він і 
додав, що, бажаючи добра один одному, своїй 
Батьківщині, своїм дітям, ми зможемо 
об’єднатися, відтак будь-які розколи, 
протистояння не матимуть жодного успіху. 
Глава УГКЦ закликав усіх вчитися любити – не на 
словах, а на ділах. 
«Якщо ви кажете, що ви є патріотами, любите 
свою Батьківщину, зробіть кожного дня щось 
доброго для неї. Не очікуйте, що вона вам дасть. 
Не сприймайте Батьківщину через призму 
утилітаризму, але подумайте, що ви можете для 
неї доброго зробити», – закликав Блаженніший 
Святослав. 
Глава УГКЦ висловив сподівання, що саме любов 
до свого народу і бажання його єдності дозволить 
монолітній, спільній, політичній нації, яка 
складається з багатьох народів, релігійних 
структур, Церков, організацій, об’єднатися. «Ми 
повинні відкрити ту добру, світлу сторону нашого 
серця, в неї повірити і згідно з нею жити», – 
підсумував Блаженніший Святослав. 
 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з днем 12-го вересня ми 
закінчили літній вакаційний час. 
 
У нашому храмі служать три Божественні 
Літургії в неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 
12:00 пол. із присутністю обмеженою 
кількістю  вірних.  
 
 Утреня о год. 6:30 ранку.  Вечірні в суботу 
служать о год. 6:00 веч. 
  
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на  всі 
богослуження зобов’язує відповідна 
процедура. 
 
Під час пандемії в неділі Божественна 
Літургія о год. 8:00 ранку транслюється 
живим ефіром. 
 
 У свята Божественна Літургія о год. 8:00 i 
10:00 ранку.  Божественна Літургія о год. 
8:00  транслюється живим ефіром. Утреня 
 о год. 7:00 ранку. 
 
Повідомляємо, що кожної неділі є 
можливість приступити до св. тайни Сповіді 
20 хвилин перед Божественною Літургією. 
 
 

mailto:info@kumfgallery.com


Комунікат Синоду Єпископів УГКЦ 
2020 року 

29 вересня 2020 року вперше в історії Синод 
Єпископів Української Греко-Католицької 
Церкви відбувся у форматі онлайн. 

Такий спосіб проведення синодальних нарад 
було обрано з огляду на карантинні обмеження, 
встановлені урядами різних країн світу через 
пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. 
У зустрічі взяли участь 46 владик з України 
та поселень — Польщі, Великобританії, Франції, 
Німеччини, Італії, США, Канади, Бразилії, 
Аргентини, Австралії. Глобальність Церкви 
відчувалася навіть хронологічно, бо якщо 
за київським часом робочі засідання починалися 
о 16:00, то у Вінніпезі (Канада) це була щойно 
8:00, у Буенос-Айресі (Аргентина) — 10:00, 
а в далекому австралійському Мельбурні вже 
була глибока ніч — 23:00. 
Підсумок піврічної діяльності синодальних 
зустрічей 
Розпочинаючи робочі синодальні засідання, 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, 
зауважив, що нинішнє зібрання 
є підсумком тривалої синодальної діяльності, 
яку пів року тому започаткувала наша Церква 
у зв’язку з карантинними обмеженнями, 
чинними у світі. У межах цієї діяльності 
Предстоятель провів із синодальними отцями 
кілька циклів регіональних зустрічей, під час 
яких владики обговорювали справу 
душпастирського служіння в умовах карантину, 
а також міркували над душпастирським 
плануванням на ближчу і дальшу перспективу. 
Окремі регіональні зустрічі владик були 
присвячені літургійним, канонічним 
і фінансовим питанням. Довершенням цієї 
інтенсивної синодальної праці стала нинішня 
сесія Синоду Єпископів, під час якої єпископат 
прийняв низку важливих душпастирських 
і канонічних рішень. 
Нові прийняті Синодом документи 
Зокрема, владики затвердили методологію 
проведення аудиту судочинства в УГКЦ для 
поліпшення діяльності Єпархіальних 
трибуналів, прийняли Положення про візитацію 
семінарії в УГКЦ, а також потвердили дві 
Інструкції, розроблені Богословським відділом 
Патріаршої курії, які мають на меті подальше 
впорядкування книговидання в УГКЦ. 
Звіти фондів УГКЦ 
Окрему увагу члени Синоду Єпископів УГКЦ 
присвятили затвердженню звітів Патріаршої 
курії загалом та окремих загальноцерковних 
фондів, як-от «Андріїв гріш», з якого  
 
 

забезпечувалася підтримка постраждалих від 
пандемії, від паводків на Прикарпатті та інших 
категорій потребуючих осіб в Україні, а також 
Місійного фонду, який покликаний сприяти 
розвитку в УГКЦ місійного духу і місійної 
діяльності. 
Катехизм Української Греко-Католицької 
Церкви для молоді 
Особливим духовним плодом цьогорічного 
Синоду Єпископів стало благословення 
на проголошення і публікацію нового Катехизму 
УГКЦ для молоді. Над Катехизмом працювало 
кілька робочих груп богословів, катехитів, 
молодіжних душпастирів і представників самої 
молоді. Усім їм Глава УГКЦ висловив сердечну 
подяку, яку склав владиці Давидові Мотюку, 
голові Патріаршої катехитичної комісії, що 
відповідальна за здійснення цього важливого 
душпастирського проєкту. Катехизм написаний 
у вигляді паломництва молодих людей 
у супроводі душпастиря до найголовніших 
святинь нашої Церкви та має промовисту назву 
«Ми йдемо з Христом». Синодальні отці не лише 
рекомендували Катехизм до проголошення, а 
й доручили Патріаршій катехитичній комісії 
подбати про переклад цього посібника 
іноземними мовами. 
Привітання цьогорічних ювілярів 
На закінчення синодального засідання Отець 
і Глава УГКЦ, згідно з усталеною синодальною 
традицією, привітав цьогорічних ювілярів 
з нагоди чергових річниць їхніх уродин, 
священничих свячень або єпископської 
хіротонії. Відтак Секретар Синоду Єпископів 
владика Богдан Дзюрах від імені усіх членів 
Синоду привітав Предстоятеля з його золотим 
ювілеєм від дня народження, який Блаженніший 
Святослав відзначав 5 травня. Музичним 
подарунком для всіх цьогорічних ювілярів 
став відеоролик зі світлинами владик 
і традиційним многоліттям у виконанні студентів 
Колегії святого Йосафата в Римі та Чоловічого 
хору і капели бандуристів з Канади 
і Сполучених Штатів Америки. 
Спільною молитвою до Богородиці владики 
закінчили цьогорічний Синод Єпископів УГКЦ, 
поручаючи один одного, своїх вірних, 
духовенство, монашество і весь український 
народ під опіку Матері Божої Неустанної Помочі 
та всіх святих і праведних української землі. 
Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів 
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 

 

https://synod.ugcc.ua/data/pyskopy-ugkts-prodovzhuyut-synodalni-diyannya-onlayn-3892/
https://synod.ugcc.ua/pub/files/53d1f8a4e9cb0117.mp4
https://synod.ugcc.ua/data/vpershe-v-istoriy-synod-pyskopiv-ugkts-vidbuvsya-u-formati-onlayn-4104/
https://synod.ugcc.ua/data/vpershe-v-istoriy-synod-pyskopiv-ugkts-vidbuvsya-u-formati-onlayn-4104/
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
   

                               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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