
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: «Таворське світло сяє в нашому 
житті лише тоді, коли ми готові слухати Бога» 

 
Якщо ми молимося, слухаємо Боже слово, втілюємо у своє 
життя той голос, ті слова, завдання, які почули, тоді стаємо 
преображеними, новими, іншими людьми. А довкола нас і 
весь світ, земля, природа стануть новими, плідними, 
преображеними, справжніми. Про це сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав під час проповіді до вірних у свято Преображення 
Господнього в Патріаршому соборі Воскресіння Христового 
у Києві. 

 
Проповідник, насамперед, відзначив, що сьогодні Христова 
Церква святкує одне з найбільших свят у році – 
Преображення Господнє. Свято особливої події, яка сталася 
під час земної місії Ісуса Христа з Ним і Його учнями. Події, 
яка продовжує діяти в житті Церкви, кожного християнина, 
нашому особистому житті й сьогодні. 
«Ми чуємо з благовістування Святих Євангелій, що перед 
своїми страстями Ісус Христос взяв своїх трьох учнів – Петра, 
Якова та Івана – і вийшов із ними на гору Тавор. І перед 
їхніми очима преобразився», – зазначив Глава Церкви. 
ними, показавши славу свого Божества. Обличчя його почало 
сяяти, наче сонце, а одежа стала білою, наче сніг… ст. 3……. 
 

 Ап.  Koр. 3, 9-17 
 Єв. Мт. 14, 22-34.   

 

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. 4, 9-16.   Єв.  Мт. 17, 14-23 
 
 6:30 – Утреня 
Божественні Літургії-8:00,10:00 ранку, 
12:00 пол.  
8:00 – Св. Літургія  - жива трансляція 
               

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія -  жива 
трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія     
                 Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ     

П’ятниця 27 серпня – Навечір’я Успення 
Пресвятої Нашої Владичиці Богородиці– 
Вечірня з Литією – о год. 6:00 вечора. 
Субота 28 серпня – Свято Успення Пресвятої 
Нашої Владичиці Богородиці.   Утреня о год. 
7:00, Свята Літургія о год. 8:00 i 10:00 ранку. 
Після кожної Святої Літургії   
благословеннязілля і ківітів. 
 
Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати             
смачні ручно зроблені вареники  
(з бараболею і сиром, капустою і з м’ясом), голубці 
(з м’ясом і без м’яса). Це можна полагодити під час 
канцелярійних годин від понеділка до п’ятниці 
від 9-1 год., і від 2-4 год., як рівнож в неділю 
від 10-2 год. Увесь дохід призначений на 
потреби церкви!  
 

Повідомляємо, що членкині ЛУКЖК можуть 
відібрати літний примірник журналу Нашa 
Дорогa  у парохіяльному будинку під час 
канцелярійних годин. 
 
 Національна  Управа ЛУКЖК повідомляє 

про  дві стипендії для студентів 
університетського рівня по $1000. кожна. 
Вимоги: Стипендія ім. Марії Дими (Mary Dyma 
Scholarship) для членкині Української Католицької 
Церкви, котра записана на акредитовані курси 
релігії. 
Стипендія Українських Студій ім. Віри Бучинської 
(Vera Buczynsky Ukrainian Studies Scholarship) 
доступна студентові або студентці, членові 
Української Католицької Церкви в Канаді записані 
на вищі курси Українських студій. 

Зголошуватися на будь-котру стипендію до  
30 вересня 2021. За подальшими інформаціями 
просимо звертатися на веб сторінку 
https://www.ucwlc.ca.   

 
Святкуймо День Незалежности України ! 

 

 
Конґрес Українців Канади, відділ Торонто, запрошує 
українську громаду на віртуальне святкування 30 
річниці відновлення Незалежности України на 
програмах “Форум” та “Контакт”. 

 Дві унікальні концертні програми з виконавцями з             
України та Торонто на OMNI TV. 
Контакт:                              Форум: 
19 серпня – 10 веч.   21 серпня  - 8 веч. 
22 серпня – 3 по обіді         24 серпня – 11 веч. 
24 серпня – 8 ранку            27 серпня – 9 ранку 
                 28 серпня – 7 ранку 
                          Святкуймо разом! 
В нашій Свято Миколаївській церкві служтимемо 
Молебень з нагоди дня Незалежности у вівторок 
24 серпня о год. 11:00 ранку.           
             
           В ІЧ Н АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлися у Бозі  бл. п. Емілія Сташинська 
(95р.), Андрій Стецик (76р.), Ефросина Ґеш 
(99р.). Душі Покійних поручаємо молитвам 
наших вірних. 
 
 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Анонімно           10,000. 
Марія Підзамецька          100. 
Марія Субтельна           100. 
Александра Костюк          100. 
Іґор Ґенґало            100. 
Лариса Тепла           1000. 
   (в пам'ять батьків Марії і Йосифа Теплих) 
 
 

              МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещеному Aiden James Slaa, його 
батькам і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа! 

 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

 
 23  VIII   9:00 ранку  бл. п. Марію Микитин 
                                                               (16р) 
 23  VIII   7:00 веч.   бл. п. Ольгу Біян (40д.)                  
27  VIII    8:00 ранку  бл. п. Дарію Ковальську 
31  VIII    5:00 поп.   бл. п. Мирослава (11р.), 
                                    Леонтіну і Петра Шумських 
 1   ІХ      8:00 ранку  бл. п. Марію і Григорія 
                                                Реплянських 
 4   ІХ     10:00 ранку бл. п. Івана, Юлію, Євгена 
                                                             Подільчак 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
Повідомляємо, що з днем 27-го червня ми 
перейшли на літний (вакаційний) час, який 
триває до 10-го вересня, 2021 року включно. 
Вечірні в суботу не будуть служити! 
 
Повідомляємо, що з днем 13-го червня 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 до 140 осіб (30%).  
 
 Утреня в неділю о год. 7:00 ранку.   
  
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 ранку транслюється живим 
ефіром. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 
ранку   (транслюється живим ефіром) і 10:00 
ранку. Утреня о год. 7:00 ранку. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



Особливу увагу Глава УГКЦ звернув на слова Бога Отця, які звучать у сьогоднішньому 
Євангелії: «Це Син мій улюблений. Його слухайте!». 
Що означають ці слова? Що означає слухати Сина Божого? «Ми бачимо, – розповів 
Блаженніший Святослав, – як апостол Петро, як і інші учні, вийшов на гору Тавор зі своїми 
думками, планами, ідеями і навіть зі своїм пошуком та особистим відчуттям щастя. Коли 
він бачить три постаті – Христа, Мойсея та Іллю, то каже: "Як добре нам тут бути. Давай, 
Учителю, ми тут побудуємо три намети, і так нам тут разом буде гарно перебувати…"». 
«І в цей момент, – продовжив проповідник, – плани апостола Петра перебиває сам голос 
Святого Отця, який каже: "Його слухайте, мого улюбленого Сина, у якому моє 
благовоління". Петро замовкає й учні падають ниць перед Богоявлінням Отця, Сина і Духа 
Святого». 
Отож, підсумовує Глава Церкви, ми відчуваємо в тому голосі Отця, що сила Божества, яка 
нам подається як благодать Святого Духа, не діє автоматично. Таворське світло сяє у 
житті кожної людини в наших життєвих обставинах лише тоді, коли ми готові слухати 
Бога. 
«Слухати Бога, слухати Сина Божого означає, найперше, бути готовим прийняти Його 
дар, Його світло, означає слухатися. Тобто в момент слухання змінитися, преобразитися 
самому, змінити свої думки, ідеї, плани, особисте життя. У той момент слухання людина 
зможе вповні преобразитися так, як преобразилися очі апостолів на Таворській горі», – 
сказав духовний лідер. 
Предстоятель відзначив, що сьогодні ми приходимо до храму не з порожніми руками, а 
приносимо перші цьогорічні плоди. За його словами, ця традиція, цей жест є теж 
моментом зустрічі Старого і Нового Заповіту. У Старому Заповіті в час жнив кожен батько 
ізраїльської родини мав прийти до Божого храму з первоплодами своєї землеробської 
праці, постати перед Божим обличчям із тими плодами, які є водночас плодами землі та 
плодами його людського зусилля і праці. 
Це було свідченням того, що ізраїльтяни сповідували, що Господь Бог є господарем їхньої 
землі. І десятину з того всього, що отримують, повертають назад істинному Власникові. 
«Так само і сьогодні новозавітна Христова Церква у святі Преображення постає перед 
Божим обличчям із плодами нашої праці. Не всі ми сьогодні працюємо на землі, але в 
цьому святі принесімо до Господа плоди нашої особистої праці – інтелектуальної, 
наукової, господарської чи землеробської. Постаньмо перед Божим обличчям і усвідоммо, 
що ми можемо бути плідними в нашому житті, зусиллях, планах, думках лише тоді, коли 
Таворське світло буде нас опромінювати», – закликав 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 

 

  

Українськi власники  
у 4 генерації з 1925 року 

Jimmy & Andrew Cardinal 
CARDINAL FUNERAL HOMES 

92 Annette St. 416-762-8141 
366 Bathurst St. 416-603-1444 

cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 

 
   

                               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 
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