
 Ап.1Кор. 15, 1 – 11. 
 Єв.  Мт. 19, 16 – 26. 
 
       
       
    

Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. 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 

. Ми повинні допомогти мешканцям Сходу 
України наново усвідомити себе частиною 

незалежної і суверенної України», – Глава УГКЦ 

Українська влада, як і ми, громадянське суспільство, 
протягом останніх років нічого не зробили для консолідації 
українців. Ми стали свідками застосування різних 
політтехнологій, які мали на меті, навпаки, роз’єднати 
українське суспільство. Тепер пожинаємо плоди такої 
політики. Тому зараз ми повинні дбати про єдність і 
соборність Української Держави.Про це сказав Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав в ефірі 5 каналу 24 серпня 
2014 року, у День Незалежності України.Предстоятель УГКЦ 
зазначив, що хвиля патріотизму поступово поширюється 
всією соборною Україною. За його словами, на це реагують і 
мешканці Сходу України (Донецької і Луганської 
областей).Однак, на його переконання, сьогодні 
відбувається унікальний в історії факт, коли «наші молоді 
хлопці з усіх частин України віддають своє життя за свободу 
і незалежність Донеччини і Луганщини». «Це новий імпульс 
української ідентичності цих земель», – зауважив 
він.Блаженніший Святослав вважає, що мешканцям східних 
земель України потрібно «відкрити всю мережу людських 
стосунків», щоб поступово відбулося їх інтегрування в 
українське суспільство.«Це те, що не було зроблено в 
попередні роки. Тепер же ми повинні бути терпеливими до 
цих людей. Бо, за християнським розумінням, 
милосердя чиниться не за якісь заслуги: Бог любить нас 
такими, якими ми є. Ми повинні огорнути (стор. 2)                                        

  

ST. NICHOLAS 
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 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. Т. Барщевський   
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 -  Св. Літургія -  о. О. Юрик  
  6:00в. – Св. Літургія – о. О. Качур   
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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                          ОГОЛОШЕННЯ 
 
 Повідомляємо, що з днем 6-го вересня ми 

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

 Єпархіяльна Збірка Для України! 
За благословення Владики Кир Стефана, 
Українська Католицька Епархія спільно з 
Конґресом Українців Канади  розпочинає збірку 
ВРЯТУЙ ЖИТТЯ призначена для допомоги нашим 
братам та сестрам в Україні. Кошти зібрані від цієї збірки 
будуть використані для розвитку капеланьскої служби 
для воїнів АТО –духовна, психолічна та моральна 
підтримка солдат у складних бойових обставинах. Кошти 
також  будуть використані для надання найнеобхіднішої 
гуманітарної допомоги пораненим та потерпілим. 
Конверти на цю ціль знаходяться у притворі церкви. 
Парохія видаватиме посвідки до оподаткування для 
жертводавців. 

 Молитовна Група зустрічається щосереди  
о год.6:00 вечора. Наступна зустріч в середу  
3 вересня 2014. 

 Клюб Сеньорів під проводом о. О. Юрика 
зустрічатиметься що вівтірка о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч у віторок 3 вересня. Заохочуємо 
приєднатися до групи і приємно провести час! 

 Членкині ЛУКЖК приготовлятимуть 
недільну каву від неділі, 14 вересня. 
Просимо усіх підтримати діяльність ЛУКЖК і зійти 
до церковної залі на теплу каву, смачне печиво, 
канапки і на дружню розмову.  

 Українсько-Канадський Дослідчо 
Документаційний Центр запрошує на Презентацію 
нових видань Between Hitler and Stalin-Ukraine in 
World War II  та Незвичайні Долі Звичайних 
Жінок- Усна Історія ХХ століття в п’ятницю   
5 вересня 2014 о год. 7:00 вечора в театрі Інституті 
Св. Володимира, 620 Spadina Ave. Вступ за 
добровільними датками –прийняття з вином і сиром. 

 
                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
Марія Світа                                               300.00 
Катерина Мудра                                        200.00 
            ( в пам’ять Володимира  Мудрого) 
Романна Опалевич                                           300.00 

       
     
 

   ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
  1 ІХ      10:00 ранку     бл. п. Андрія Костів 
  1 ІХ      5:00  поп.      бл. п. Володимира Закалужного 
                                                                         (1р.) 
  4 ІХ      6:00 вечора   бл. п. Анастазію Бих (1р.) 
  5 ІХ      8:00 ранку    бл. п. Мирослава і Марію  
                                                            Горбань 
  8 ІХ      8:00 ранку     бл. п. Анну Зінь (17р.) 
13 ІХ      9:00 ранку     бл. п. Марію Чобіт 
16 ІХ      9 :00 ранку    бл. п. Олександру Зіняк (1р.) 
17 ІХ     10:00 ранку    бл. п. Володимира Мудрого  
                                                     (18р.) 

Ми повинні допомогти мешканцям Сходу 
України наново усвідомити себе частиною 
незалежної і суверенної України», – Глава 
УГКЦ 
                               (Закінчення) 
 
  любов’ю і увагою потребуючих із цих частин 
України і прийняти їх такими, якими вони є», – 
зауважив Глава УГКЦ, підкреслюючи, що це 
допоможе їм наново усвідомити себе частиною 
незалежної і суверенної України.  
                                         Департамент інформації УГКЦ 

У День Незалежності Папа Франциск 
молився за Україну 

У неділю, 24 серпня 2014 року, після 
проказування молитви «Ангел Господній» з 
тисячами паломників, які зібралися на площі 
Святого Петра у Ватикані, Папа Франциск привітав 
Україну з Днем Незалежності. Як тільки він згадав 
про Україну, його слова були перервані довгими 
оплесками всіх присутніх.  
Святіший Отець сказав: 
«Дорогі брати й сестри, моя думка сьогодні 
особливим чином лине до улюбленої землі 
України, яка сьогодні відзначає національне свято, 
до всіх її синів і дочок, до їхніх прагнень миру та 
спокою, яким загрожує ситуація напруження й 
конфлікту, що не подає ознак зменшення, 
викликаючи багато страждань серед цивільного 
населення. Ввіряємо Господу Ісусу та Пресвятій 
Богородиці всю країну і спільно молімося 
насамперед за жертви, за їхні родини й за всіх, що 
страждають. Я отримав листа від одного єпископа, 
який розповідає про все це горе. Помолімося 
разом до Пресвятої Богородиці за цю улюблену 
землю України в день її національного свята!» 
 сайт Радіо Ватикану 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3VrLnJhZGlvdmF0aWNhbmEudmEvbmV3cy8yMDE0LzA4LzI0LyVEMCVCMl8lRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElOENfJUQwJUJEJUQwJUI1JUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUI2JUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTk2XyVEMCVCRiVEMCVCMCVEMCVCRiVEMCVCMF8lRDElODQlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkQlRDElODYlRDAlQjglRDElODElRDAlQkFfJUQwJUJDJUQwJUJFJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUIyJUQxJTgxJUQxJThGXyVEMCVCNyVEMCVCMF8lRDElODMlRDAlQkElRDElODAlRDAlQjAlRDElOTclRDAlQkQlRDElODMvdWNyLTgyMTM5Mw==


Глава УГКЦ у День Незалежності: 
«Закликаю кожного з вас повірити в 
Бога і Україну» 

   
Ми повинні повірити в Україну, у могутність 
нашого народу й багатство нашої землі. Але ми 
зможемо вільно жити на цій землі лише тоді, 
коли не будемо егоїстами. Коли заради власних 
вигод не будемо саджати своїх ближніх до 
темниці. Коли навчимося ділитися дарами, 
перейматися біллю ближнього, прощати й бути 
прощеним 

Про це сказав Отець і Глава Української Греко-

Католицької Церкви Блаженніший Святослав 

під час проповіді до вірних у Патріаршому 

соборі Воскресіння Христового сьогодні, 24 

серпня, у свято 23-ї річниці Незалежності 

України. 

Цього дня в храмах Української Греко-

Католицької Церкви вірні моляться за нашу 

вільну й незалежну Батьківщину і просять в 

Господа Бога благословення для неї. 

«Це свято, з одного боку, є громадським, 

народним, з іншого – глибоко духовним. Бо 

сьогодні, стоячи перед Божим обличчям, ми 

повинні запитати себе, що нам слід зробити 

для того, аби втримати цей Господній дар», – 

просить застановитися Предстоятель. 

На думку Блаженнішого Святослава, у цей день 

ми починаємо розуміти, що для нас означає 

дар незалежності, дар свободи, дар гідності, 

дар життя. 

Він просить, щоб кожен із нас задав собі 

запитання: «Боже, що віддам Господеві за те, 

що Він воздав мені?» «І сьогодні Господь каже 

кожному з нас: для того щоб втримати дар  

незалежності, зростати в ньому, поділімося з 

нашим ближнім усім тим, що маємо», – каже 

проповідник. 

«Сьогодні хочу закликати кожного з нас, 

кожного мешканця України, кожну добру 

людину – повірити в Бога і Україну», – 

наголосив Верховний Архиєпископ. 

Див. також: Трансляція «Живого.ТБ» 

Архиєрейської Літургії з Патріаршого собору з 

нагоди Дня Незалежності України 

Говорячи про національний прапор, 

Блаженніший Святослав зазначив, що коли 

споглядаємо на цей символ, бачимо на ньому 

поєднання неба і землі. «Неба як того Бога, 

який чуває над нами, на небесній блакиті. І 

землі, яка щедро родить врожай лише тоді, 

коли Боже благословення спочиває на ній», – 

сказав він. 

«Дякуймо сьогодні Господу Богу за дар 

свободи, за дар гідного життя. Але просімо, 

щоб ми були здатними цей дар втримати і ним 

поділитися», – звернувся Глава Церкви до 

кожного з нас. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=bEtGNMuiwhA&list=UUsr-R-8PMxZv9Ckbgmyb3Bw
https://www.youtube.com/watch?v=bEtGNMuiwhA&list=UUsr-R-8PMxZv9Ckbgmyb3Bw
https://www.youtube.com/watch?v=bEtGNMuiwhA&list=UUsr-R-8PMxZv9Ckbgmyb3Bw
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Річна оплата цього місця $500 
              тел.: 416-670-4480 

  
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 


