
 Ап. 2Кор. 9, 6 – 11. 
 Єв.  Лк. 5, 1 – 11. 
 
       
       
    

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 

Доповідь Блаженнішого Святослава на 
Надзвичайному Синоді Католицької Церкви, 

присвяченому питанню сім’ї 

Ваша Святосте! Високодостойні cинодальні отці! Дорогі 
браття і сестри в Христі!  
У своєму виступі я б хотів бути голосом Божого люду, 
довіреного пастирській опіці Української Греко-Католицької 
Церкви. Особливо хочу звернути увагу на пункти 13-14, 
 45-48, 91-92 документа  Instrumentum Laboris. 

Пункти 45-48 

Можна упевнено заявити, що в Україні є велика повага до 

християнської сім’ї як таїнственного, вірного і нерозривного 

союзу чоловіка та жінки. Це особливо видно сьогодні, у час 

війни, коли сучасний світ, здавалося б, руйнується та 

розділяється і сім’я вважається останньою фортецею, 

останнім прихистком людини (у нас говорять: мій дім, тобто 

моя сім’я, - моя фортеця). Між іншим, простежується 

зростання кількості тих, хто бажає одружитися. Одночасно 

потрібно визнати, що є тенденція до ранніх шлюбів. 

Одружившись у досить молодому віці, члени подружжя на 

багато років залишаються жити зі своїми батьками. Це, 

зокрема, може мати і позитивні аспекти, адже в такий спосіб 

молодим передається традиційна модель подружнього життя 

як фундаментальної основи людських стосунків, -  

 

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. Юрик    
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай  
11:30 -  Св. Літургія - о. О. Качур  
  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 
 
Понеділок 13 жовтня – Навечір’я Покров 
Пресвятої Богородиці. – Вечірня з Литією – о 
год. 6:00 вечора. 
 
Вівторок 14 жовтня – Свято Покров Пресвятої 
Богородиці. – Святі Літургії о год. 8:00, 9:30 
ранку і 6:00 веч. 
 
 
 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 благословенням Владики Кир Стефана, 
Українська Католицька Епархія спільно з 
Конґресом Українців Канади  розпочинає збірку 
ВРЯТУЙ ЖИТТЯ призначену для допомоги нашим 
братам та сестрам в Україні. Кошти зібрані від цієї збірки 
будуть використані для розвитку капеланьскої служби   
для воїнів АТО –духовної, психолічної та моральної 
підтримки 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 від оподаткування для 
жертводавців. 

 ЗБІРКА УКУ – 19-го жовтня! 
В неділю, 19-го жовтня по кожній Св. Літургії, 
члени БУКК при Св. Миколаївської парохії, в притворі 
церкви, будуть приймати пожертви на підтримку 
Українського Католицького Університету. 
Повідомляємо, що наша збірка на підтримку УКУ у 
Львові, за минулі чотири роки зібрала понад $13,500. 
Надіємося на Вашу підтримку єдиного та унікального 
католицького університету в східній Европі. Посвідки 
від оподаткування видаватимуться від УКУ в кінці 
року. БУДЬТЕ ЩЕДРІ! 

 В неділю, 26 жовтня по кожній Св. Літургії, 
Лицарі Колумба, Відділ Митрополита Андрея 
Шептицького, в притворі церкви будуть приймати 
пожертви на оборону життя-проти абортів і евтаназії.  

 Спілка Української Молоді в Канаді 
запрошує на святочний бенкет з нагоди 
відмічення 60 ліття оселі СУМ Веселка в суботу 
 18 жовтня о год. 6:00  веч. в культурному центрі 
 св. Володимира, 1280 Dundas St. W. Oakville. 

Товариство і Обєднання Колишніх Вояків 
УПА та Українські Державницькі Організації 
Торонта та Етобіко влаштовують Свято Покрови – 
Свято УПА під назвою “Від Криївок УПА до 
Окопів АТО” в неділю  
26 жовтня 2014, о год. 5:00 поп. в Українському Домі 
ім. Тараса Шевченка, 482 Horner Ave., Etobicoke. 
Доповідач:Iгор Козак, офіцер запасу НАТО, 

референт зовнішних зв’язків Крайової Управи Ліґи 
Українців Канади. Також буде мистецька програма і 
виставка УПА. 

 De La Salle College,приватна католицька 
школа для учнів 5 – 12 кляси, запрошує на день 
Відкритих Дверей в середу 15 жовтня від год. 7:00 – 
9:00 веч. при 131 Farnham Ave. За інформаціями 
дзвонити на чис. тел. 416-969-8771.   
 
                            ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
Стефанія Панас                                        300.00 
               ( в пам’ять Адама і Варвари)  
Юлія Фарант                                            200.00 
Анна Війтюк                                             200.00  
Люба Пендзей                                          200.00 
Анн Марі і Борис Камінські                       100.00  
Катруся Воловець                                    100.00 
Богдан Костів                                           100.00 
Роман Федина                                          100.00 
Галина і Нестор Микитин                          101.00         
 
                М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новоохрещеним Андрієві Шептицькому і 
Адріянові Семянчинові, їх рідним батькам і 
хресним батькам бажаємо Многії і Благії Літа!    
 
       ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
17  X       6:00 вечора бл. п. Миколу Кулик (1р.) 
18  Х     10:00 ранку   бл. п. Богдана Пендзей 
18   Х       5:00 поп.     бл. п. Григорія Свергун (2р.) 
25  Х       8:00 ранку бл. п. Марію і Василя Федак 
25  Х       9:00 ранку бл. п. Дарію Дербіш (40д.) 
25  Х      11:00 ранку бл. п. Юрія Копистянського 
31   Х      10:00 ранку бл. п. Дмитра Сухожак (33р.)                          
                      
                          (Продовження) 
 
Пункти  91-92 
передається християнська віра, а сімейне життя 
сповнюється взаємодопомогою та солідарністю 
всіх членів родини. 
Одночасно в Україні, як і в інших країнах 
пострадянського простору, на соціальному рівні 
спостерігається велика криза сім’ї, спричинена 
багатьма факторами. Це, зокрема, політична та 
економічна нестабільність, міграційні процеси та 
війна. У західній частині нашої країни, де 
населення здебільшого є католицьким, 60 
відсотків шлюбів закінчуються розлученням 
упродовж перших п’яти років. (стор. 3) 



                   (Закінчення) 

У Східній Україні, особливо на території 

 військових конфліктів, ця цифра іноді 

зростає до 90 відсотків. За статистикою 

нашого патріаршого трибуналу другої 

інстанції, тільки близько 15 відсотків 

розлучених, які були вінчані в Церкві, 

звертаються до трибуналу з проханням 

визнати недійсним їхній шлюб. Багато 

розлучених одружуються вдруге, ходять до 

церкви, але не відчувають необхідності 

церковного врегулювання свого сімейного 

життя. Ця проблема вказує на те, що в 

контексті нової євангелізації належне 

підготування молодих людей до святого 

таїнства Подружжя, особливий 

душпастирський супровід подружніх пар 

упродовж перших п’яти років їхнього 

сімейного життя та пасторальна праця з 

розлученими та вдруге одруженими є 

важливими завданнями для Церкви в 

царині сімейного душпастирства.  

Пункти 13-14 

Наші вірні, інші християни України і ті, хто 

не визнає себе прибічником жодної з 

конфесій,  позитивно ставляться до 

католицької доктрини про таїнственність, 

нерозривність і відкритість до народження 

життя в християнському подружжі. Образ 

святого таїнства Подружжя як ікони 

нерозривного союзу любові Христа зі 

своєю Церквою, слова Івана Золотоустого  

 

про християнську сім’ю як домашню 

церкву є зрозумілими та сприйнятими.       

Наші сім’ї просили мене донести 

високодостойним синодальним отцям, що 

вони не очікують від нас обмеження 

доктринальних горизонтів і 

«прилаштування» основних правд 

християнської віри про подружжя та сім’ю  

до потреб сучасного світу. Вони просять 

нас допомогти їм втілювати Євангеліє сім’ї 

в їхньому щоденному житті. Бажають 

ревного служіння їхніх душпастирів на 

шляху до святості подружнього життя. 

За своєю суттю духовність Східних Церков 

має терапевтичний характер. Душпастир – 

це не суддя, який засуджує або 

виправдовує, він є духовним лікарем, що 

діагностує хворобу гріха та лікує її 

благодаттю Святих Таїнств. Практика 

«ікономії» та «акрівії» (поблажливості чи 

строгості) у застосуванні канонічних норм, 

поєднана з вимогою покаяння та жертви, 

завжди представлена як духовна медицина 

та аскеза, а не покарання чи засудження. 

Сподіваємося, що взаємообмін нашим 

душпастирським досвідом допоможе нам 

знайти правильний пасторальний підхід до 

зранених сімей, що потребують любові 

своєї Церкви-матері. 

  

  

 

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 


