
 Ап.1Кор. 9, 2 – 12. 
 Єв.  Мт. 18, 23 – 35. 
 
       
       
    

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 

Пам'ять про героїв Небесної сотні стане тільки 
відчуттями, якщо ми не плекатимемо плоди, гідні 

їх подвигу...» − Глава УГКЦ 

Герої Небесної сотні − теперішній голос нашого сумління та 
сторожі нашої громадянської поведінки. Небесна сотня – це наш 
біль і наша гордість, це наші сльози і душевний щем вдячності за 
все, що вони зробили для нас.Таким словами описує значення 
подвигу Небесної сотні Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, у своїй передмові до книги пам’яті «Небесна сотня», 
видана видавництвом «Фоліо».Верховний Архиєпископ УГКЦ 
застерігає: «Ця пам’ять стане тільки відчуттями, якщо ми не 
плекатимемо щодня плоди, гідні висоти подвигу Героїв 
Майдану».Як пише у передмові Предстоятель УГКЦ, ця книга 
стала «новітнім українським Мартирологом», тобто «списком тих, 
хто своїм життям і геройською смертю засвідчив безмежну любов 
до друзів, уподібнившись цим до самого Господа нашого Ісуса 
Христа». Блаженніший Святослав закликає зупинитися «на цих 
святих сторінках» і помолитися за полеглих, які «за наше краще 
майбуття, за нас, наших та своїх близьких і рідних, дітей і внуків, 
тобто свою Батьківщину, віддали найдорожче, що мали, – своє 
життя».Книга пам’яті «Небесна сотня» складається з хроніки 
подій на Євромайдані та біографій героїв Небесної сотні, 
спогадів їхніх родичів, близьких, друзів, побратимів. У виданні 
також міститься багато фотографій та реальних фактів з 
трагічних подій на Майдані у лютому 2014 року.Особливістю 
книги є те, що, крім Блаженнішого Святослава, передмови до неї 
написали Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ КП Філарет 
і речник УПЦ протоієрей Георгій Коваленко. 
                                        

  

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. o. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. Т. Барщевський  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
11:30  Св. Літургія -  о. О. Лящук 
    
                     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 
Середа 27 серпня – Навечір’я Свята Успення 

Пресвятої Богородиці – Вечірня з Литією – о год. 
6:00 вечора. 
    Четвер 28 серпня – Свято Успення Пресвятої 
Богородиці – Святі Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку 
і 6:00 вечора. Після кожної Святої Літургії 
благословення квітів і зілля. 

 
 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  
27 серпня 2014. 

 Членкині ЛУКЖК приготовлятимуть 
недільну каву від неділі, 14 вересня. 
Просимо усіх підтримати діяльність ЛУКЖК і зійти 
до цековної 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! 
Роман Король                                          100.00 

Параня Закалужна                                   300.00 
       (в пам’ять Володимира Закалужного) 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь          200.00 
Роман федина                                         100.00 
Борис Вжесневський                               250.00 
Евгенія Швець                                        200.00 
Руслана Вжесневська                            1000.00 
Леонтіна Шумська                                   300.00 
            (в пам’ять Мирослава і Петра)                   

      М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеній Петрі  Анні Федорович, її 
хресним і рідним батькам  бажаємо Многії і 
Благії Літа! 
 
     
 ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
  26 VIII   7:00 вечора    бл. п. Юрія Пеняк (4р.) 
  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.) 
  6 ІХ      9:00 ранку     бл. п. Марію Чобіт 
17 ІХ     10:00 ранку    бл. п. Володимира Мудрого  
                                                       (18р.) 

Глава УГКЦ до Дня Незалежності: 
«Наполегливо продовжуймо 
підтримувати наших воїнів та зміцнювати 
державу молитвою» 

Відстоюючи в нових обставинах нашу 

незалежність, навчімося бачити образ 

стражденного Христа в кожному, хто втратив 

домівку чи вимушено покинув свою землю, у 

кожному пораненому, полоненому чи 

викраденому.Про це пише Отець і Глава 

Української Греко-Католицької Церкви в своєму 

Зверненні до вірних УГКЦ та всіх українців з 

нагоди  Дня Незалежності 

України.«Наполегливо продовжуймо 

підтримувати українських воїнів та зміцнювати 

нашу державу молитвою, працею та активною 

громадянською позицією. При цьому витривало 

йдімо дорогою правди і добра, - Христовою 

дорогою, - яка єдина провадить до повноти 

життя у свободі та радості», – просить 

Предстоятель.Він нагадує, що у ці чи не 

найскладніші часи вільної України, - часи 

випробувань і новітніх викликів саме на нас 

      (стор. 3) 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9kb2N1bWVudHMvenZlcm5lbm55YV9ibGF6aGVubiVEMSU5NnNob2dvX3N2eWF0b3NsYXZhX2RvX3YlRDElOTZybmloX3VrcmFpbnNrb2lfZ3Jla29rYXRvbGl0c2tvaV90c2Vya3ZpX3RhX3ZzJUQxJTk2aF91a3JhaW50cyVEMSU5NnZfel9uYWdvZGlfZG55YV9uZXphbGV6aG5vc3QlRDElOTZfdWtyYWluaV83MTI4OS5odG1s
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9kb2N1bWVudHMvenZlcm5lbm55YV9ibGF6aGVubiVEMSU5NnNob2dvX3N2eWF0b3NsYXZhX2RvX3YlRDElOTZybmloX3VrcmFpbnNrb2lfZ3Jla29rYXRvbGl0c2tvaV90c2Vya3ZpX3RhX3ZzJUQxJTk2aF91a3JhaW50cyVEMSU5NnZfel9uYWdvZGlfZG55YV9uZXphbGV6aG5vc3QlRDElOTZfdWtyYWluaV83MTI4OS5odG1s
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9kb2N1bWVudHMvenZlcm5lbm55YV9ibGF6aGVubiVEMSU5NnNob2dvX3N2eWF0b3NsYXZhX2RvX3YlRDElOTZybmloX3VrcmFpbnNrb2lfZ3Jla29rYXRvbGl0c2tvaV90c2Vya3ZpX3RhX3ZzJUQxJTk2aF91a3JhaW50cyVEMSU5NnZfel9uYWdvZGlfZG55YV9uZXphbGV6aG5vc3QlRDElOTZfdWtyYWluaV83MTI4OS5odG1s


Глава УГКЦ до Дня Незалежності: 
«Наполегливо продовжуймо 
підтримувати наших воїнів та 
зміцнювати державу молитвою» 

Господь поклав відповідальність за збереження 
й утвердження дару свободи та незалежності 
нашої держави.«Сьогодні ми повинні не лише 
згадувати своїх славних попередників, а й мати 
відвагу стати в їхні ряди. Прикладом нам мають 
слугувати сучасні герої – полеглі воїни 
Небесної сотні і тисячі наших 
військовослужбовців, які щомиті жертвують 
своїм життям і здоров’ям за єдність і кращу 
долю України», – зазначив Блаженніший 
Святослав.Верховний Архиєпископ вважає 
знаменним, що в цей нелегкий час наша 
Церква дякує Господу Богу за 25-річчя дару 
свободи на рідних землях. «Воскресіння 
Церкви-мучениці серед хаосу комуністичного 
режиму, що розпадався на очах усього світу, 
стало провісником, доброю новиною про 
близьке воскресіння України та проголошення 
її незалежності. Цим ювілеєм Господь ще раз 
хоче наголосити всім нам, що це Його силою, 
діянням Святого Духа наша Церква змогла 
вистояти в найтяжчі роки переслідувань, коли  
здавалося, що смерть перемагає життя», – 
сказав Глава Церкви.На його переконання, 
сьогодні «ми сповнюємося надією на те, що 
життя і розвиток нашої воскреслої Церкви в 
Україні є джерелом Божого благословення і 
підтримки для нашого народу в його теперішній 
боротьбі за своє буття».  
Департамент інформації УГКЦ 
 

Блаженніший Святослав на свято 
Преображення: «Бог сяє на нас своїм 

обличчям» 

Селяни кажуть, що цього року земля вродила 
більше врожаю, ніж в попередні роки. Це 
ознака того, що Господь сяє своїм обличчям на 
свій народ. Про це сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви  
 
 

Блаженніший Святослав під час проповіді в  
Патріаршому соборі Воскресіння Христового на 
свято Преображення Господнього.Предстоятель 
пригадав, що Преображення Господнє – одне з 
найбільших 12 свят року.«Сьогодні в 
євангельському читанні ми чули, як Ісус 
Христос вивів своїх учнів Петра, Якова та Івана 
на гору Тавор і преобразився перед ними. Його 
обличчя засяяло наче сонце», – розповів 
Блаженніший Святослав.Проповідник пригадав 
слова євангелиста Матея: Бог просвітив своє 
обличчя щодо людини через обличчя самої 
людини. Апостоли побачили сяйво божества 
Ісуса Христа в Його людському обличчі, 
обличчі воплоченого Бога.«Святий апостол 
Павло каже, що в Ісуса Христа Бог раз і 
назавжди сказав людині «так». Усі щедроти і 
благословення, які потребує людина, вона 
знаходить в особі Ісуса Христа», – відзначив 
Верховний Архиєпископ.«Боже, ущедри нас і 
благослови нас. Просвіти лице Твоє на нас і 
помилуй нас». «Ось ці слова відкривають нам 
глибинний зміст того благословення і 
освячення, яке в цей день ми здійснюємо в 
наших храмах», – пояснив Блаженніший 
Святослав.Традиційно цього дня до храмів 
люди приносять первоплоди для 
благословення.«Те, що земля плодоносить, і 
те, що ми сьогодні маємо що принести до 
Господнього храму, є символом Божого 
благословення. Незважаючи на ці виклики, 
непевності і страхи, в яких ми сьогодні 
перебуваємо, Бог сяє на нас своїм обличчям. 
Він благословляє нас, наш народ, нашу 
землю», – переконаний Глава Церкви. 

  

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 
              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 


