
 Ап. Євр: 13, 7 – 16. 
 Єв. Iв: 17, 1 – 13. 
    

Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць 
наперед 
Прсв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими 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: «Кирило і Методій ще 1150 років 
тому розуміли важливість слов'янського 

християнства» 

«Перед єпископами Східних Католицьких Церков Європи 
постає велике й непросте завдання – нова євангелізація 
старої християнської Європи, яка сьогодні забуває своє 
коріння». Про це заявив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) під 
час Зустрічі греко-католицьких єпископів Європи в Кошиці 
(Словаччина) на відзначенні 1150-річчя місії святих Кирила і 
Методія.Предстоятель Церкви розповів, що єпископи, 
зокрема, говорили про те, що коли «розділити суспільство і 
християнську віру, тоді те суспільство починає завмирати й 
будує так звану псевдокультуру смерті».«Людина, яка 
від’єднує себе від Бога, починає занепадати, хворіти, 
страждати й вмирати. Щоб показати нове майбутнє для 
Європи, зокрема Європи об’єднаної, аби вона не вмерла, не 
будувала культуру смерті, греко-католицькі єпископи 
Європи, відповідно до своєї традиції, до традиції своїх 
Церков, проголошують Євангеліє життя. Бо християнська 
віра – це мистецтво жити, жити в повноті, а повнота життя 
знаходиться тільки в Ісусі Христі», – наголосив Глава 
УГКЦ.Крім того, Блаженніший Святослав нагадує, що цього 
року минає 1150 років із дня приходу святих Кирила і 
Методія, учителів слов’янських, на землі великої Моравії. 
«Їхня місія має дуже важливу ідею і велике значення для 
сучасної України, зокрема для Київської Церкви. Адже ці 
славні учителі слов’ян зрозуміли, що поруч зі старими 
християнськими центрами – Римом і Константинополем – 
починає виникати важливий новий фактор християнського 
життя, яким є слов’янський світ. Відтак вершиною, (стор. 2) 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня (о. Р. Лобай)                
8:00 – Св. Літургія (о. Т. Барщевський)                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Качур) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Лящук) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. О. Юрик) 
  
                            Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
6:00в.  –  Св. Літургія  

Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
                         Середа 

6:00     – Mолитовний День 
 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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   новим центром того слов’янського світу стало 
київське християнство», – вів далі Предстоятель 
Церкви .«Отож сьогодні ми, спадкоємці Київської 
Церкви, повинні відкрити для себе цю складову 
Кирила і Методія в нашій християнській 
ідентичності», – підсумував Блаженніший 
Святослав.Нагадаємо, цього року зустріч греко-
католицьких єпископів Європи проходила у місті 
Кошиці (Словаччина). Основною темою 
конференцій, дискусій є завдання, яке сьогодні 
християни мають у Європі, зокрема єпископи у 
Східній Європі, – проповідувати Слово Боже в 
сучасній культурі.     Департамент інформації УГКЦ 
                  ОГОЛОШЕННЯ 

 Членкині ЛУКЖК приготовляють недільну 
каву від 15 вересня. Просимо усіх підтримати 
діяльність ЛУКЖК і зійти до церковної залі на теплу 
каву, смачне печиво, канапки і на дружню розмову. 
 
 Просимо членкинь ЛУКЖК, які уділяються у 

недільній каві, зійти до церковної кухні і 
відібрати собі розклад на 2013-2014р. 

 
 Повідомляємо, що з днем 3-го вересня ми 

закінчили літній (вакаційний) час. У зв’язку з цим, що 
суботи  буде відправлятись Вечірня  о год. 
6:00 вечора.  

 Просимо наших вірних приєднатися до 
Молитовної Групи, яка зустрічається  що середи о год. 
6:00в. в нашому Свято- Миколаївському храмі. 

 Клюб Сеньорів під проводом о. Олега Юрика 
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. на першому 
поверсі у парохіяльному будинку. Просимо до участи у 
теплому родинному колі!  

 Запрошуємо усіх наших вірних взяти учатсь у 
святкуванню 10-ти ліття Архипастирського 
служіння Кир Стефана Хміляра, Епарха Торонто і 
Східньої Канади в суботу 30 листопада 2013 в 
церкві Свв. Петра і Павла (1490 Markham Rd., 
Scarborough). Молебень о год. 5:00 вечора, Бенкет і 
Святкова Програма о год. 6:00 вечора. Квитки (30.00) 
можна придбати у парохіяльній канцелярії до 
 15 листопада за чис. тел. 416-504-4774. 

 Завершуюча Спільна Молитва Року Віри і 
Святкування 1025-ліття Хрещення Русі-України 
проходить сьогодні в церкві  Св. Іллі в Бремптоні. Свята 
Архиєрейська Літургія о год. 2:00 поп., Благословення 
Вірних і Освячення Води. По молитві розважальна 
програма для дорослих і дітей, перекуска. 

 Конґрес Українців Канади, відділ Торонто 
запрошує взяти участь у Поминальному Дні 
Українського Воїна і віддати пошану нашим 

ветеранам в неділю 3 листопада о год. 2:00 поп. в 
Українсько-канадському меморіальному парку (Scarlett 
& Eglinton). 

 Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді 
запрошує на доповідь о. Тараса Барщевського 
викладача Катедри Богослов’я філософсько-
богословського факультету Українського Католицького 
Університету, докторанта богослов’я при Папському 
Cалезіянському Університеті в Римі "Переклади 
Cвятого Письма на українську мову: історія і 
методологія”в середу, 6 листопада 2013 р.  
о год 7:30 веч. в Ґалерії КУМФ. 

 Українські Державні Організації та 
Дослідний Інститут “Україніка” запрошують на 
зустріч з Володимиром В’ятровичем та презентацію 
його нової книжки “Історія з грифом “Секретно”. 
Українське ХХ століття” в четвер 7 листопада о год. 
7:00 вечора в галерії КУМФ, 2118А Bloor St. W. За 
інформаціями дзвонити на 416-516-8223.  

 Хор Веснівка запрошує на Концерт в пошану 
поетеси Лесі Українки в неділю 10 листопада 2013 
 о год. 3:00 поп. в All Saints’ Kingsway Anglican Church, 
2850 Bloor St. W. Квитки: 416-763-2197, 416-246-
9880. 

 Ліґа Українок Канадаи відділ Етобіко 
запрошує українську громаду на презентацію книги в 
пам’ять жертв Голодомору в Україні Наталки Попович 
“НЕ ПЛАЧ, НАСТЮ” в неділю, 17 листoпада 2013 о 
год. 3:00 поп. в українському домі ім. Т. Шевченка,  
482 Horner Ave. 
     
      М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеній Соні Оксані Ґадач і її батькам 
бажаємо мирного подружнього життя на Многії і 
Благії Літа!! 

                           ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
 Роксоляна і Олександер Сливинські              250.00 
            (в пам’ять Валентини Сливинської) 

   Роксоляна і Олександер Сливинські              500.00 
             (з нагоди вінчання Іванки і Павла)               
   Орест і Ірина Гарас                                      500.00 
                  ( в пам’ять Григорія Свергун)   
   Катерина Свергун                                        500.00               
                 ( в пам’ять Григорія Свергун)   
 
      П О М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
  29   Х    10:00 ранку    бл. п. Дмитра Сухожак (32р.)        
  29   Х     6:00 вечора   бл. п. Юліяна Мартинюк (7р.)  
  31   X    10:00 ранку    бл. п. Якова і Меланії Бурій   
  31   Х    6:00 вечора    бл. п. Павла Яців-  
                                                           Жураківського 
   2   ХІ     9:00 ранку    бл. п. о. Івана Сиротинського             
            
    В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Марія Даниляк(69 р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

http://news.ugcc.org.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy5vcmcudWEvbmV3cy95ZXBpc2tvcGlfdWdrdHNfdiVEMSU5NnptdXRfdWNoYXN0X3Vfc2hjaG9yJUQxJTk2Y2huJUQxJTk2eV96dXN0ciVEMSU5NmNoJUQxJTk2X2dyZWtva2F0b2xpdHNraWhfaWVwaXNrb3AlRDElOTZ2X3lldnJvcGlfNjc4MDQuaHRtbA==


ГЛАВА УГКЦ: «ЯКЩО МИ НЕ 
ПЛЕКАТИМЕМО ІНСТИТУЦІЇ СІМ’Ї, МИ 

ЗАВЖДИ ЗУСТРІЧАТИМЕМОСЯ З 
СОЦІАЛЬНИМИ СИРОТАМИ» 

 
 
З погляду християнина, сім’я – інституція, 
установлена самим Творцем як нерозривна 
і плідна єдність чоловіка та жінки. Тільки 
така сім’я може дати належне виховання 
дітям. Про це сьогодні, 24 жовтня, Отець і 
Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав Шевчук 
сказав у Києві під час круглого столу на 
тему соціального сирітства.Публічна 
дискусія на цю тему відбулася в 
приміщенні Комітетів Верховної Ради 
України з ініціативи між фракційного 
депутатського об’єднання «Рівноправ’я». 
 
На круглому столі, за участю Юрія 
Павленка, Уповноваженого Президента 
України з прав дитини, народних 
депутатів, представників громадських 
організацій  та благочинних фондів 
зокрема йшлося про соціальне сирітство 
серед родин українських трудових 
емігрантів. 

Блаженніший Святослав у своєму слові 
розповів учасникам заходу, що УГКЦ має 
досвід правці з емігрантами, їхніми сім’ями, 
як в Україні, так і при наших парафіях за 
кордоном. У наших єпархіях існують 
центри допомоги та реабілітації сім’ям 
емігрантів. 

Він наголосив на тому, що сьогодні 
внаслідок багатьох соціальних та 
економічних процесів страждає інститут 
сім’ї. «Сирітство виникає тоді, коли дитина 
не має опіки від своїх тата й мами. Якщо 
не буде підтримано інституту сім’ї на 
загальносоціальному, державному рівні, то 
ми завжди матимемо проблему з 
соціальними сиротами. Адже соціальні  

сироти є не тільки в родинах емігрантів, а 
й в успішних бізнесменів, які не 
займаються вихованням своїх дітей. Жодна 
державна програма, навіть найкраща 
соціальна служба не зможуть замінити 
дитині батька і матері», - зауважив Глава 
Церкви. 

Блаженніший Святослав підкреслив, що з 
погляду християнина, сім’я - інституція, 
установлена самим Творцем як нерозривна 
і плідна єдність чоловіка та жінки. За його 
словами, тільки така сім’я може дати 
належне виховання дітям. «Якщо ми не 
плекатимемо інституції сім’ї, ми завжди 
зустрічатимемося з феноменом соціальних 
сиріт», - зауважив він. 

Предстоятель УГКЦ також зачепив тему 
українських шкіл за кордоном, які 
потребують дуже великої підтримки. Він 
навів приклад української школи в Афінах. 
Користуючись нагодою, Блаженніший 
Святослав попросив для української школи 
в Греції окремої уваги. 

У круглому столі взяв участь владика 
Йосиф Мілян, який представив звіт роботи, 
що її надає Церква дітям емігрантів. 

За підсумками круглого столу прийнято 
резолюцію щодо тіснішої співпраці між 
Церквами, релігійними організаціями та 
державою України для захисту інституту 
сім’ї і опіки над соціальними сиротами. 

Департамент інформації УГКЦ 

 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                                         о. Олександер Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 
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Річна оплата цього місця $500 

  
                                    

Stephen Werbowyj LL.M 
Barrister / Mediator 

 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
    

ATELIER IVAAN 
 The original art of Ivaan Kotulsky 

 
789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5 

416.593.0811 
atelierivaan.com 

 

           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 


