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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 

 Добре управляти Божими дарами – це ділитися 
ними з ближніми», – Блаженніший Святослав 
про Синод Єпископів УГКЦ 2014 року 
 
7–14 вересня 2014 р. у Брюховичах, поблизу Львова, 
відбудеться Синод Єпископів УГКЦ на тему: 
«Відповідальність за Божі дари». Як розповідає 
Блаженніший Святослав, Глава й Отець УГКЦ, у відеоблозі 
для «Живого.ТБ» про перебіг роботи Синоду, до його 
підготовки й організації «залучено все церковне Тіло». Бо, 
за його словами, Синод своїми рішеннями впливає на життя 
парафій та різні ініціативи, що стосуються і мирян. Як 
зазначає Глава Церкви, напередодні вірним повідомляють 
тему, яку Синод розглядатиме, щоб і вони могли долучитися 
до його проведення.Щодо теми Синоду Єпископів УГКЦ - 
«Відповідальність за Божі дари», то вона, на думку 
Блаженнішого Святослава, важлива, адже кожна людина 
обдарована Богом. «Наш обов’язок – вміло і правильно 
управляти Божими дарами. Ми, одержуючи дар, одержуємо і 
відповідальність за нього. Тож повинні прозвітувати перед 
нашим Творцем за ці дари», – пояснює він.Є різні види 
дарів: часу, здоров’я, фізичних можливостей, талантів і 
обдарувань тощо. «Основна ідея відповідальності полягає в 
тому, що дари не дані нам як ексклюзивна власність. І тому 
добре управляти Божими дарами – це ділитися ними з 
нашими ближніми. Лише тоді вони будуть помноженні й 
зростатимуть», – пояснив він.Наприкінці Блаженніший 
Святослав закликав молитися за успішне проведення сесії 
Синоду та задуматися над ефективністю управління своїми 
дарами. 

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. О. Лящук  
8:00 – Св. Літургія – о. Т. Барщевський  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук  
11:30  Св. Літургія - о. Т. Барщевський  
    
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 
118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рік XXVI ч.31        ◊Неділя  7 –ма по Зісланні Святого Духа.  Глас 6 .◊          27 липня  2014 р.  

 
 

       
   

 

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



                          ОГОЛОШЕННЯ 
 Повідомляємо, що з днем 21-го червня ми 

перейшли на літній (вакаційний) час, який 
триває до 6 вересня, 2014 року. Божественні 
Літургії в неділі  служать  , о год. 8:00, 9:30  11:30 
ранку. Вечірні в суботу не будуть служити і Святу 
Літургію в неділю о год. 6:00 вечора не будуть 
служити! 
 
 Повідомляємо, що балкон закритий на літний 

сезон. Просимо Вас дотримуватися цього порядку. 

 Звернувся до нас о. Герман Ничак з 
української церкви в Люрді у Франції - Eglise 
Catholique Ukrainienne з проханням про фінансову 
допомогу, щоб встановити платформу для людей з 
обмежиними можливостями. Цей проект би уможливив 
зробити вхід більш сприятливим для людей на візочках, 
щоби могли молитися в українській церкві. Просимо 
бажаючих скласти пожертви в канцелярію або на тацу, 
чітко зазначуючи ціль.     

 Коса Колектив розмалюватимуть браму 
поруч нашої церкви  в неділю 27 липня від год.  
1 до 3 поп. Заохочуємо дітей і молодь брати учатсь 
у цьому проекті. Просимо вдягнутися відповідно 
враховуючи, що одяг може бути захляпаний 
фарбою.  

 Увага! Новий фільм про громадський опір і   
патріотичну душу Українців, яка народилася 
на Майдані. Фільмова компанія Babylon 13 
(брати Рожен) і Ukies Corporation 
представлятимуть проект “Ukrainians: From 
Pacific to Atlantic”. Цей проект подорожуватиме 
через цілу Канади і в п’ятницю  
13 серпня загоститиь до нашої парохії. O год. 4:00 і 
7:00 поп. у церковній залі буде висвітлений фільм  
“Winter that has changed us”, який вже презентували 
у Cannes Film Festival.  

 В неділю, 27го липня, відслужать Панахиду 
за душі загиблих на літаку MH17. Панахиду 
відслужать після Святої Літургії, коло 11:30 
рано.   в Каплиці Всіх Святих України при 
Культурному  Центрі Св. Володимира в Оквіл 
після Божественної Літургії, о год. 11:30 рано 
. Владика Андрій, Архієпископ Східньої Єпархії 
Української Православної Церкви в Канаді 
відслужить Панахиду. Прохають усіх до 
молитовної участі! 

    2-4 серпня – 29-та Лемківська ВАТРА, 
Оселя “Лемківщина” біля містечку Дюргам.
 contact@lemko-olk.com  www.lemko-
olk.com. Частина доходу призначена на 
відбудову церкви Св. Іллі в Брамптоні і на 
потреби Збройних Сил України. Aug 2-4 – 29th  

Lemko VATRA, Lemko Resort near Durham, Ontario. 
contact@lemko-olk.com  www.lemko-olk.com Part of 
the proceeds designated for the rebuilding of St. 
Elias Church, Brampton and for the needs of the 
Armed Forces of Ukraine. 

 6-ий з’їзд Української Католицької Молоді 
(вік 18-35р.р.) “UNITY 2014 Faith Forward” 
проходитиме 14-17 серпня 2014 року в Camrose, 
Alberta, Canada (Eдмонтонська Єпархія). Заохочуємо 
наших молодих парохіян взяти участь для того щоб 
відновити свою віру  у комапанії собі подібної 
Української Католицької молоді. За детальнною 
інформацією прошу заглянути на вебсторіку 
http://thisisunity2014.wordpress.com/ і також підібрати 
інформаційний буклет у принворі нашої церкви, або ж 
зверніться до нашої канцелярії тел. 416-504-4774. 
Інформація також є на нашій парохіяльній вебсторінці: 
www.saintnicholas.ca. 

Конґрес Українців  Канади, відділ Торонто 
запрошує усіх на святкування 23 річниці 
незалежності України в суботу 23 серпня в Centennial 
Park, Etobicoke, Ца інформаціями просимо дзвонити 
на чис. тел. 416-323-4772. 
 
     
   М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеним Дебрі Лин Данкен, Трентону 
Тобаяс і Яремі Вигилюк, їх рідним батькам і 
хресним батькам бажаємо Многії і Благії Літа! 

 
                      ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
Kaтерина Ґолдій                                                  500.00  
                    (в пам’ять Василини Ґолдій) 
Стівен Тобаяс                                                   500.00 
               (з нагоди хрещення  сина Тобаяс)   
 
    ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 

31  VIII  6:00 вечора     бл. п. Івана Стефанюк 
  1  VIII  8:00 ранку       бл. п. Любу (18р.) і Анну (3р.) 
                                                                   Шіляк 
 4   VIIІ  11:00 ранку       бл. п. Івана Бескідного (1р.) 
 5   VIII   9:00 ранку       бл. п. Володимира Сахрин (25р.) 
 5  VIІІ  6:00 вечора     бл. п. о. Катерину Олійник(35р.) 
 9  VIII  9:00 ранку      бл. п. о. Остапа Гошуляк (10р.) 
 9  VIIІ  5:00 поп          бл. п. Луку Ружицького 
11 VIII   5:00 поп.        бл. п. Михайла Гойнацького  
                                                                         (40д.)   
 
 
    В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоїлася у Бозі бл. п. Катерина Щевчук  
(88р.).   Душу Покійної  поручаємо молитвам наших 
вірних. 

 
 

mailto:contact@lemko-olk.com
http://www.lemko-olk.com/
http://www.lemko-olk.com/
mailto:contact@lemko-olk.com
http://www.lemko-olk.com/
http://thisisunity2014.wordpress.com/
http://www.saintnicholas.ca/


Жийте задля України!» – зі сльозами 
закликав молодь Глава УГКЦ 

Християнин ніколи не має права бути ініціатором 
убивства, бо воно завжди є злом. Але, зокрема в 
час військового протистояння, християнин має 
обов’язок боронити свою землю і свій народ у 
спосіб і засобами, пропорційними до нападу.Так 
сказав Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, відповідаючи на запитання молоді під час 
прощі до Зарваниці. 
При цьому Предстоятель УГКЦ пояснив, що нам 
не хотілося, щоби хтось на нас нападав і нас 
убивав. «Ми ніколи не вели загарбницьких воєн і 
сьогодні не нападаємо на інші народи, але маємо 
святий обов’язок захищати свою Батьківщину. 
Інколи стається, що несправедливого загарбника 
не можливо зупинити по-іншому, як тільки 
відповісти зброєю на зброю, - і це трагедія», – 
констатував Глава УГКЦ. 
 
При цьому він зазначив, що той, хто обороняється, 
має право на збройний опір. «Він має право 
захищати свою землю. Я не можу говорити про 
право на вбивство, але про право на захист. І для 
людини, готової віддати життя, захищаючи свою 
країну, можливо навіть радикальними засобами, 
Церква випрошуватиме в Бога милосердя і 
зцілення тої рани, яку вона через вбивство носить 
у своєму серці», – запевнив Предстоятель Церкви. 
 
Ще одне запитання від молоді особливо розчулило 
Блаженнішого. Молодих прочан цікавило, що 
сьогодні більш відповідально і більший вияв 
любові: воювати та вмирати за Україну чи жити і 
працювати для сім’ї й родини?Глава УГКЦ сказав, 
що це трагічний вибір: жити для України чи 
вмирати для неї. Він наголосив: «Я би ніколи не 
хотів, щоб цей вибір виник перед кимось із вас, а 
він сьогодні виникає перед нашою державою. Я би 
хотів побажати усім: "Жийте задля України!" Тому 
ми просимо в Господа Бога миру під час цієї прощі, 
миру і злагоди, щоби двадцятилітні хлопці жили 
для своїх коханих, для своїх дітей. Але ми повинні 
схилити голову перед тими, хто готовий задля 
любові до своєї Батьківщини вмерти для неї. Тому 
таких ми називаємо героями».   

                                   Департамент інформації УГКЦ 

 

 

Владика Борис (Ґудзяк) закликає 
єднатися в дусі та ділі, щоб «запобігти 

злу, яке поширюється на Європу та 
весь світ» 

Теракт жорстоко обірвав надійні, творчі, плідні 
життя сотень невинних людей. Їхня, Богом дана, 
гідність була вкрай зневажена: життя знищені, але 
терористи продовжували їх принижувати навіть 
після смерті – коли не дозволяли похоронити 
останки. Від імені всіх віруючих Української Греко-
Католицької єпархії у Франції, Бельгії, 
Люксембургу, Нідерландах та Швейцарії та від 
імені всіх українців, які живуть у цих країнах, 
висловлюю наше глибоке співчуття та духовну 
солідарність. 
Про це пише в листі-співчутті  владика Борис 
(Ґудзяк), президент Українського католицького 
університету, Єпископ єпархії Святого Володимира 
Великого для українців греко-католиків у Франції, 
Бельгії, Нідерландах, Люксембургу і Швейцарії, 
голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УГКЦ, 
звертаючись до сімей загиблих у малазійському 
«Боїнгу 777». 
Як далі зазначає владика Борис, скорбота 
та тривога воєнного часу для українців стала ще 
більшою «через злочинну нелюдськість, яка 
сталася в нашому небі і на нашій землі».  «Зараз 
просимо в Господа мудрості та стійкості, щоб 
зрозуміти та діяти за Божою волею», - каже далі 
автор 
.Наприкінці єпископ заохочує єднатися в дусі та  
ділі, щоб запобігти злу, яке поширюється на 
Європу та  весь світ.  «Ми віддані молитві, 
свідченню та діалогу з усіма людьми доброї волі.  
Підтримуймо одне одного євангельською 
обіцянкою,  що зло буде подолане і що тільки з 
Богом ми знайдемо життя істинне», - закликає 
владика Борис (Ґудзяк). 

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 

                  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL3RveV9odG9femhpdmVfdV9wcmF2ZCVEMSU5Nl96YXZ6aGRpX2J1ZGVfcGVyZW1vemh0c2VtX19ibGF6aGVubiVEMSU5NnNoaXlfc3Z5YXRvc2xhdl9kb19tb2xvZCVEMSU5Nl91X3phcnZhbml0cyVEMSU5Nl83MTA2Mi5odG1s
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9kb2N1bWVudHMveWVkbmF5bW9zeWFfdl9kdXMlRDElOTZfdGFfZCVEMSU5NmwlRDElOTZfc2hjaG9iX3phcG9iJUQxJTk2Z3RpX3psdV95YWtlX3Bvc2hpcnl1aWV0c3lhX25hX3lldnJvcHVfdGFfdHMlRDElOTZsaXlfc3YlRDElOTZ0X192bGFkaWthX2JvcmlzX2d1ZHp5YWtfNzEwOTEuaHRtbA==
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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 


