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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 

Той, хто вбиває людей в Україні, завтра не 
завагається повернути свою зброю супроти будь-
кого в своїй країні та поза її межами…» - Синод 
Єпископів УГКЦ 
Наша мирна суверенна держава зазнала прямого 
військового вторгнення з боку північного сусіда. Сотні 
одиниць важкої зброї і техніки, тисячі озброєних найманців 
та військових регулярної армії Росії перетинають кордони 
України, сіють смерть і знищення, незважаючи на 
перемовини про перемир’я та дотеперішні дипломатичні 
зусилля. Водночас триває нечувана за масштабами 
ненависті та спотворення істинного стану речей пропаганда, 
яка є не менше руйнівною, ніж зброя масового 
ураження.Про це йдеться у Зверненні Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви «Україна спливає 
кров’ю!».Єпископи звертають світову громадськість на те, 
які злочини впродовж останніх місяців чинить агресор. 
Владики Синоду застерігають, що потрібно зупинити ці 
злочини, бо з настанням зимових холодів кількість жертв 
зросте в десятки разів. «Той, хто вбиває людей в Україні, 
завтра не завагається повернути свою зброю супроти будь-
кого в своїй країні та поза її межами, атакувати будь-яку 
державу світу», - -  підкреслюють автори Звернення.  
Єпископи закликають до відповідальності тих, кого «Господь 
наділив владою приймати необхідні рішення на політичному 
рівні задля відновлення миру і безпеки в Європі». «Всіх 
віруючих та людей доброї волі знову закликаємо до 
усильних молитов за припинення агресії і відновлення 
тривалого та всеохопного миру в Україні», - пишуть владики 
Синоду Єпископів УГКЦ у Зверненні «Україна спливає 
кров’ю!».                                  
                                              Департамент інформації УГКЦ 

 

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. О. Качур    
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
11:30 -  Св. Літургія - о.  Р. Лобай 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай   
                     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 

закінчили  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  
17 вересня 2014. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній 
Клюб Сеньорів) під проводом о. О. Юрика 
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч у вівторок 16 вересня. 
Заохочуємо приєднатися до групи і приємно 
провести час! 

 Членкині ЛУКЖК приготовляють 
недільну каву від сьогодні. Просимо усіх 
підтримати діяльність ЛУКЖК і зійти до церковної 
залі на теплу каву, смачне печиво, канапки і на 
дружню розмову.  

 Просимо членкинь ЛУКЖК зійти до 
церковної кухні, щоби відібрати розклад на 
недільну каву 2014-2015р. 

 Коса Колектив завершуватиме 
розмальовувати браму поруч нашої церкви  в 
понеділок 15 вересня  від год. 
 5 поп. до 7 вечора. Заохочуємо дітей і молодь 
взяти учатсь у цьому проекті. Просимо вдягнутися 
відповідно враховуючи, що одяг може бути 
захляпаний фарбою.  

 ПІД ТВОЮ МИЛІСТЬ – 8-ми денний 
духовно-реколекційний цикл в українській мові  
"Під Покровом Пресвятої Богородиці" 
відбудеться в  парафії Cв. Димитрія (135 La Rose 
Ave., Toronto) з  5 до 13 жовтня 2014 р. (за 

винятком суботи 11 жовтня). Реколеції 
голосить: о. Василь Говера (Апостольський 
Делегат для греко-католиків в Казахстані та Середній 
Азії, - Караганда, Казахстан).  

 Українська Католицька Церква Св. Йосифа 
запрошує всіх на Український Фестиваль в Оквіл в 
суботу 27 вересня від  год. 10:00 ранку - 6:00 
вечора, який відбудеться в новому приміщенні на 300 
River Oaks Blvd. East, Oakville. 

 Відділ ЛУКЖК при Катедрі св. свщм. 
Йосафата щиро запрошує на чайок “Золота 
Осінь” в неділю 28-го вересня 2014, від години 9:30 - 
2:30 по полудні в церковній залі, 110 Franklin Avenue. 
Офіційне відкриття в 1:00 год. попол. Цікава 
програма, ліцитація (silent auction).  

 СВІТОВИЙ ПРЕМЄР ФІЛЬМУ:  “ХОРОБРА 
СІМНАДЦЯТКА – УКРАЇНСЬКА КАПЕЛА 
БАНДУРИСТІВ” (“MUSIC OF SURVIVAL – THE STORY OF 
THE UKRAINIAN BANDURIST CHORUS”) відбудеться  25-
го вересня 2014 р.   о год. 8:00 веч. в театрі  “ 
Tиф Бел Лайтбокс” (Тоronto-Tiff Bell Lightbox Theatre).
 Квитки можна набути: www.musicofsurvival.com,  
416-599-TIFF (8433) і  в Українській Кредитовій 
Спілці (U.C.U.) 
 
     М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новоохрещеним  Кейтлин Александрі 
Гаращук і Анні Ковалевській, їх рідним 
батькам і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа! 
 
                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
Aнонімно                                                  7000.00 
 
 ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
15  ІХ     6:00 веч.       бл. п. Нестора Левицького 
                                                                   (5р.) 
16  ІХ      8:00 ранку     бл. п. Николу Слободу 
16  ІХ      9 :00 ранку    бл. п. Олександру Зіняк (1р.) 
17  ІХ     10:00 ранку    бл. п. Володимира Мудрого  
                                                     (18р.) 
18  ІХ      9:00 ранку   бл. п. Анатоля Базилевич (37р.) 
 6   Х       8:00 ранку   бл. п. Ольгу Федейко  
10 Х     10:00 ранку бл. п. Миколу Кущпету (20р.)                      
 

 

http://www.musicofsurvival.com/


Україна спливає кров’ю! Звернення 
Синоду Єпископів Української Греко-

Католицької Церкви 

Звернення Синоду Єпископів Української 
Греко-Католицької Церкви 
Ми, єпископи Української Греко-Католицької 
Церкви з України та з країн поселень українців 
Південної, Північної Америки, Австралії та 
Європи, які зібралися на черговий Священний 
Синод у м. Львові, усвідомлюючи свою 
відповідальність за повірену нам паству, 
підносимо голос від імені народу України та 
волаємо до народів світу: «Україна спливає 
кров’ю!» Ця мирна суверенна держава зазнала 
прямого військового вторгнення з боку 
північного сусіда. Сотні одиниць важкої зброї і 
техніки, тисячі озброєних найманців та 
військових регулярної армії Росії перетинають 
кордони України, сіють смерть і знищення, 
незважаючи на перемовини про перемир’я та 
дотеперішні дипломатичні зусилля. Водночас 
триває нечувана за масштабами ненависті та 
спотворення істинного стану речей пропаганда, 
яка є не менше руйнівною, ніж зброя масового 
ураження.Увесь світ став свідком, як упродовж 
останніх місяців на теренах України агресор 
чинить злочини проти людства. Цілий світ 
сколихнуло злочинне збиття малайзійського 
літака, через що загинуло 298 осіб з 10 країн 
світу. Тисячі людей, зокрема жінки та діти, 
були безоглядно вбиті; багатьох із них не 
вдалося навіть гідно поховати. Численні 
поранені змушені просто чекати смерті через 
недосяжність медичної опіки. Тисячі людей 
викрадені та зазнають тортур і привселюдного 
приниження людської гідності. Сотні тисяч 
біженців вимушені покинути свої домівки через 
загрозу їхньому життю і небезпеку смерті. 
Якщо негайно не зупинити ці злочини, то з 
настанням зимових холодів кількість жертв 
зросте в десятки разів. Той, хто вбиває людей 
в Україні, завтра не завагається повернути 
свою зброю супроти будь-кого в своїй країні та 
поза її межами, атакувати будь-яку державу 
світу.Перед лицем таких тяжких злочинів ми 
взиваємо до сумління віруючих людей різних 
релігій і віровизнань, звертаємося до всіх  
 
 
 

людей доброї волі, керівників держав і членів 
світового співтовариства: «Зупиніть 
кровопролиття в Україні!» Сьогодні мовчанка 
чи бездіяльність, небажання визнати всю 
драматичність ситуації, яка склалася в нашій 
країні, можуть зробити кожного не просто 
німим чи байдужим свідком, а й співучасником 
гріха вбивства, що кличе про справедливість 
до неба, як про це говорить Священне 
Писання: «І сказав Господь: Що ти зробив? 
Голос крови брата твого взиває до Мене з 
землі» (Бут. 4, 10). Як не пригадати також слів 
святого Івана Павла ІІ, котрий далекого 1979 
року в околицях колишнього концтабору 
Аушвіц-Біркенау сказав: «Відповідальними за 
війни є не лише ті, хто викликає їх 
безпосередньо, а й ті, хто не робить усього, що 
в його силах, щоб відвернути їх». До 
відповідальності закликаємо особливо тих, кого 
Господь наділив владою приймати необхідні 
рішення на політичному рівні задля 
відновлення миру і безпеки в Європі. А всіх 
віруючих та людей доброї волі знову 
закликаємо до усильних молитов за 
припинення агресії і відновлення тривалого та 
всеохопного миру в Україні.Переконані, що 
Господь є з нами в наших стражданнях і бідах, 
що Він почує наші спільні благання та молитви, 
і завдяки скоординованим зусиллям 
міжнародної спільноти ми зможемо припинити 
кровопролиття, захистити гідність людини та 
відновити життєдайний мир. 

Блаженніший Святослав (Шевчук), 

Верховний Архиєпископ 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 
              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 


