
 Ап.1Кор. 16, 13 – 24. 
 Єв.  Мт. 21, 33 – 42. 
 
       
       
    

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 

Якщо ми будемо шукати Божого Слова і Закону, 
то віднайдемо правильну дорогу в житті…» - 

Глава УГКЦ 

Ми стоїмо на порозі нового навчального року, коли наші учні та 
студенти знову розпочнуть навчання. Гадаю, що кожна молода 
людина, питає себе про те, яку дорогу має обрати в цьому житті. 
Однак сьогодні Господь звертається до кожного із нас, кличучи: 
«Ідіть за мною».Про це сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший 
Святослав 31 серпня 2014 року під час проповіді на 
Архиєрейській Божественній Літургії в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового ГНІХ, що в Києві. Цього дня з Верховним 
Архиєпископом УГКЦ співслужив владика Богдан (Дзюрах), 
Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ. Під час богослужіння Глава 
Церкви уділив дияконські свячення Петрові Токачу та Андрію 
Дорчаку.Як підкреслив Блаженніший Святослав, Господь також 
каже нам, що «якщо ми шукаємо дорогу, котра нас заведе до 
високої мети, то повинні шанувати батька і матір, любити ближніх 
своїх, як самих себе, Бога любити всім своїм серцем і душею». 
«Сьогодні цей заклик вибрати Бога і йти до Нього по житті лунає 
до кожного з нас», - зазначив він. За його словами,  кожен, хто 
потрапляє в кризу, опиняється на роздоріжжі, на якому шукає 
правильну дорогу. Часто ця дорога нам не зрозуміла. У такому 
разі святий Августин вчить: «Чоловіче, ти не знаєш дороги. Та 
вона сама прийшла до тебе! Цією дорогою є Ісус Христос, Його 
наука і Слово. Ти шукаєш правди… Вона сама тебе знайшла». 
Якщо ми будемо шукати Божого Слова і Закону, то після всіх 
надзвичайних обставин переживемо навернення, віднайдемо 
правильну дорогу в нашому житті         (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. Т. Барщевський 
11:30 -  Св. Літургія - о. Т.Барщевський  
  6:00в. – Св. Літургія – о. О. Юрик   
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



                          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  
10 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 10 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.  

 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 приміяенні на 300 River Oaks Blvd. East. 

       М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новоохрещеним  Юліянові Антоневі Шептицькому, 
його рідним батькам і хресним батькам бажаємо 
Многії і Благії Літа! 
 
Нововінчаним Анні Красій і Богданові 
Карпінському бажаємо мирного подружнього 
життя на Многії і Благії Літа! 

 
                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
 
Ірина Пальчук                                         500.00 
       ( 30 річниця смерти Патріярха Йосифа) 
 

   ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 
  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.) 
18 ІХ       9:00 ранку   бл. п. Анатоля Базилевич (37р.) 

                       
    В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлися у Бозі бл. п. Богдан Роївський  (72р.) 
і Павло Стефурак (94р.).  Душу Покійних поручаємо 
молитвам наших вірних. 
 
                       (Закінчення) 

 «У нашому соборі багато разів відбувалися 
єпископські хіротонії, свячення священиків і дияконів, - 
продовжив проповідник. – Однак нині були особливі 
дияконські свячення, бо перед Божим престолом 
стала особа, яка вже багато здобула в житті і може 
бути задоволена тим, що має».«Просимо Бога, щоб 
обрана новими дияконами дорога була для них 
великим благословенням і для всіх нас прикладом, а 
для Церкви - благом служіння Богові та ближнім», - 
завершив Глава УГКЦ. 
                                               Департамент інформації УГКЦ   

Лист-звернення Блаженнішого 
Святослава до вірних УГКЦ з нагоди 

проведення VI Всеукраїнського 
військового паломництва до Зарваниці 

Дорогі в Христі! 
Уже п’ять років поспіль Марійський центр у 
Зарваниці збирає під покров Пресвятої Богородиці 
велику кількість службовців Збройних сил 
України, Міністерства внутрішніх справ, Державної 
прикордонної служби України, Державної 
пенітенціарної служби України та інших військових 
формувань. Ця подія не пересічна, оскільки гуртує 
всі українські силові структури біля стіп 
Богородиці в єдину християнську спільноту, кожен 
член якої готовий виконувати свій обов’язок 
християнина залежно від особливості  (стор. 3)                            



власного покликання, в основі котрого лежить 
вірність і відданість українському народові. 
Саме сюди військові несли та несуть свої 
прохання-молитви, щоб передати їх в руки 
Небесної Матері – Заступниці України.Цього 
року, 20-21 вересня, буде проведена чергова 
військова проща до Зарваниці. У ній візьмуть 
участь представники ЗСУ, силових структур, 
воїни, які брали участь у бойових діях в зоні 
АТО, поранені військовослужбовці, члени сімей 
захисників України. Це паломництво вкотре 
поєднає всіх захисників у духовному центрі в 
єдину спільноту, щоб вознести свою усильну 
молитву за мир і спокій у країні, що їх так 
непохитно відстоюють наші 
захисники.Плекання миру та його захист – це 
справа не лише військових, а й обов’язок 
кожного громадянина-патріота. Водночас 
покликанням кожного християнина є нести 
мир, отриманий від Господа, і ділитися ним із 
ближніми. Саме тому Богородиця всіх нас єднає 
в цьому паломництві, щоб увесь народ України 
прийняв дарований Всевишнім мир: «Мир 
залишаю вам, мій мир даю вам» (Ів. 14, 
27).Сьогодні ми ласкаво запрошуємо всіх 
небайдужих, чиє серце відкрите на плекання 
миру, єднатися з військовими в молитві за мир і 
спокій в Україні та світі, яка проходитиме в 
Зарваниці. В особливий спосіб запрошуємо 
долучитися до молитви родин 
військовослужбовців. Ця молитва стане міцним 
щитом захисту та підтримки для тих, хто 
перебуває на передовій, хто в постійній 
небезпеці для життя та здоров’я непохитно 
стоїть на служінні миру. У рамках паломництва, 
окрім молитовної підтримки захисників, буде 
можливість надати їм матеріальну допомогу. З 
цією метою буде проводитися збір коштів для  
потреб військовослужбовців у зоні 
АТО.Єднаючись у спільній справі плекання 
миру, візьмімо близько до серця Господній 
заклик до нас: «Блаженні миротворці, бо вони 
синами Божими назвуться» (Мт. 5, 9). Ми є 
миротворцями тоді, коли з нами непереможний 
щит – щира молитва до Бога за мир та спокій. 
Єднаймося! Прийдімо до Богородиці 
Зарваницької та віддаймо їй у руки свої 
молитви-благання за наш народ, наше військо, 
наш мир. Будьмо миротворцями! 
                                      
                                               + СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

у день Святих мучеників Фотія і Аникити, 

25 серпня 2014 року Божого 
 

Глава УГКЦ подякував Світовому 

конгресу українців за працю 

Отець і Глава Української Церкви Блаженніший 
Святослав (Шевчук) узяв участь у щорічних 
зборах Світового конгресу українців, який 
відбувся 30 серпня в Києві.Під час зустрічі 
Предстоятель виступив із привітальним словом, 
у якому відзначив велику роль Світового 
конгресу українців у донесенні правди про 
Україну в різних країнах світу.«Хочу 
подякувати за плідну працю Світового конгресу 
українців у цьому році, особливо за співпрацю 
між Світовим конгресом українців (СКУ) та 
УГКЦ», - зазначив Блаженніший Святослав.Він 
сказав, що Україна сьогодні переживає один із 
найтрагічніших періодів у своїй історії. Але, 
можливо, один із найславніших. «Багато болю 
є в наших серцях, але ми, як християни, 
бачимо, що цей біль не є болем агонії. Це біль 
народження нового життя. Ми бачимо, як 
сьогодні в болях народилася нова українська 
політична нація, народилося українське 
військо, збудилася українська діаспора в усіх 
країнах світу», - зауважив Верховний 
Архиєпископ.За його словами, проти України 
розв’язано сьогодні багато воєн. Одна з них – 
інформаційна, яка не менш небезпечна, ніж 
війна прямого збройного протистояння. І тут 
наша Церква мала нагоду протистояти разом із 
СКУ в різних країнах…«Ідея розбудови 
українського світу, яку підхопив СКУ, починає 
виявлятися як справжня ідея в гуртуванні й 
новому імпульсі для світового українства», - 
відзначив Блаженніший Святослав. 

 

 

 

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 


