
 Ап.Фл. 2, 5 – 11. 
 Єв.  Лк. 10, 38 – 42; 11, 27 – 28. 
 
       
       
    

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 

Дякуємо Господеві за 25 років свободи нашої 
Церкви…» - Глава УГКЦ на завершення Синоду 
Єпископів 
Небесний Отець своїм Царством Небесним прагне поділитися 
з кожною людиною. Тому Він посилає своїх слуг, щоб вони 
кликали всі народи на Його «бенкет Царства». Від нас 
Небесний Отець очікує відповіді. Він сподівається, що ми не 
знехтуємо цим Його запрошенням.Про це сказав Глава і 
Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 14 вересня 2014 року 
під час проповіді на Архиєрейській Божественній Літургії в 
соборі Святого Юра.Як відомо, 7 - 14 вересня у Львові 
проходив Синод Єпископів УГКЦ. Як зазначив у проповіді 
Глава Церкви, по завершенні цього Богослужіння єпископи, 
як «Божі посланці – наслідники апостолів, роз’їдуться по всіх 
куточках земної кулі, щоб проповідувати Царство Небесне, 
що присутнє між нами, ділитися Божою радістю з людьми, 
які її не мають». Він також повідомив про те, що під час 
Синоду владики роздумували над своїм єпископським 
завданням як служителів Небесного Отця. «Ми міркували 
про те, як ділитися Його дарами і вчити цьому інших 
людей», - додав він.А ще, як зауважив Предстоятель УГКЦ, 
17 вересня 1989 року минає 25 років з того часу, як «на 
Свято-Юрську гору прийшло чверть мільйона людей, котрі 
відповіли Богові і публічно виявили свою приналежність до 
переслідуваної УГКЦ».«Дякуємо Господові за 25 років 
свободи нашої Церкви на рідних землях! Дякуємо тим нашим 
братам і сестрам, які не побоялися відповісти на поклик 
Божий. Рівно ж згадуємо наших великих попередників у 
єпископстві і священстві, зокрема владик (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. О. Юрик    
9:30 – Св. Літургія – о.О. Качур 
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 
 
П’ятниця 26 вересня – Навечір’я Воздвиження 
Чесного і Животворящого Хреста Господнього. 
– Вечірня з Литією – о год. 6:00 вечора. 
 
Субота 27 вересня – Свято Воздвиження 
Чесного і Животворящого Хреста Господнього. 
– Святі Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00
 веч. 
Це Свято зобов’язує піст. 

 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 що середи  
о год.6:00 вечора. Наступна зустріч в середу  
24 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 23 вересня. Заохочуємо 
приєднатися до групи і приємно провести час! 

 Членкині ЛУКЖК приготовляють недільну 
каву. 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 і новий примірник Нашої Дороги. 

 Ширші Сходини ЛУКЖК проходитимуть в 
неділю 28 вересня о год. 11:00 ранку у 
парохіяльному будинку. Просимо усіх членкинь прийти 
на сходини! 

 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”.                                        
 
                ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
Теодор  Чобіт                                                  100.00 
Надя Борис                                                     100.00 
Нестор і Галина Микитин                                 100.00 
Тетяна Когут                                                   100.00 
                  (в пам’ять Маркіяна Когут-1р.) 
Віталій і Марта Семущак                                  150.00 
                  (в пам’ять Олександри Зіняк) 
Родина Колос                                               250.00 
                 (в пам’ять Юлії і Теодора) 
Богдан і Марія Крамарчук                            100.00 
Леся Івасиків                                               100.00 
  
           В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. Дарія Дербіш (91р.).  
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 
  
  ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 3   Х      5:00 поп.    бл. п. Пелагію (2р.) і Стефана  
                                                (35р.) Варій 
 6   Х       8:00 ранку   бл. п. Ольгу Федейко 
 8   Х       9:00 ранку   бл. п. Василя Ґлудиш  
10 Х     10:00 ранку бл. п. Миколу Кушпету(20р.)                      
11  Х       9:00 ранку   бл. п. Емілію і Анну Підлісний 
 
                           
                             (Закінчення) 
владик підпільної УГКЦ», - завершив Верховний 
Архиєпископ УГКЦ, зазначаючи, що 20 листопада 
1989 року підпільна УГКЦ була офіційно 
визнаною, тобто «легалізованою у тій 
безбожницькій державі, яка ж сама її і 
ліквідувала».                         Департамент інформації УГКЦ 

 



Синодальне послання до вірних УГКЦ 
та всіх людей доброї волі про 

суспільно-політичну ситуацію в 
Україні напередодні виборів до 

Верховної Ради 

…Не лякайся й не падай духом, бо Господь, Бог 
твій, з тобою, куди б ти не подався (Книга Ісуса 
Навина 1, 9). 
 

Дорогі в Христі! 

Уже близько року весь наш народ перебуває в 

паломництві до справжньої свободи. Пройшовши 

визвольний досвід Революції гідності, ми спільно 

переносимо трагічний військовий конфлікт, анексію 

Криму й агресію з боку сусідньої держави на Cході 

України, переживаємо складну економічну кризу, 

постійно стоїмо перед викликами в політичній 

сфері. Як ми можемо мати певність, що Бог є з 

нами? Під проводом Мойсея народ Ізраїлю 40 

років здійснював своє паломництво, свій перехід – 

від рабства до свободи, від смерті до життя, з 

дому неволі до Обіцяної Землі. Скільки непевності 

і страху було серед народу, який відважився піти 

за покликом Божим; скільки непевності мав сам 

Мойсей, якому Господь доручив стати провідником 

у цьому переході! Всевишній дав Мойсеєві знаки 

своєї підтримки та присутності – здатність 

молитися і чути Бога; Ковчег Завіту, в якому були 

скрижалі Заповідей, котрі навчали правди і 

справедливості; розквітлий жезл Аарона, що 

свідчив про Божу пастирську опіку над вибраним 

народом. Ми знаємо, що народ Ізраїлю здійснив 

перехід і посів Обіцяну Землю.Ця історія зі Старого 

Завіту є не просто нагадуванням, а пророцтвом, 

знаком, обіцянкою для нас, що Бог є з нами. Він 

перевів ізраїльтян через пустелю і тепер 

супроводжує нашу Церкву та український народ  

через усі сьогоднішні випробування, допомагає 

нам долати страх і непевність. У нас також є знаки 

Божої підтримки: молитва Майдану, що 

помножувала сили; Богом дана земля, яка годує і 

підтримує життя; Божі заповіді, що навчають; 

мучеництво праведників і героїв, які свідчили в 

далекому та близькому минулому і свідчать також 

сьогодні про силу духу нашого народу та 

очищують його своєю жертвою. Хоч якими є горе, 

страх і відчай, ми знаємо, що Господь – з 

нами. Наше паломництво – це час випробувань, 

але водночас і нагода для консолідації, 

об’єднання. У нашому церковному гімні ми 

молимо: «Боже, нам єдність подай». Саме зараз 

ми бачимо неймовірну потугу об’єднаних зусиль: у 

праці волонтерів, у мобілізації населення, у 

щедрих пожертвах на потреби армії, у допомозі 

вимушеним переселенцям із Криму і Сходу. Усе це 

– діла милосердя, і саме вони стягають на нас 

благословення Неба. Нас має єднати не лише 

горе, небезпека, страх, а й розуміння спільної долі 

і спільного майбутнього. Закликаємо всіх і надалі 

витривало крокувати дорогою правди та свободи, 

щодня будувати наше майбутнє ревною 

молитвою, солідарністю зі стражденними і 

потребуючими, підтримкою всіх ініціатив, 

державних і громадських, скерованих на захист 

нашої Батьківщини та утвердження в нашому 

народі Божого спасенного Закону. Ми схиляємо 

свої голови перед усіма героями, які віддали своє 

життя за волю і незалежність нашої держави, за 

гідність кожного українця, кожного європейця. 

Висловлюємо щирі співчуття їхнім родинам, як 

рівно ж близьким і рідним усіх загиблих під час 

військових дій на Сході України. Скеровуємо 

особливі слова визнання до всіх, які сьогодні з 

подиву гідною самопожертвою стоять на фронті 

нашої......(стор. 5 & 6). 

 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 



Синодальне послання до вірних УГКЦ та всіх людей доброї волі про 
суспільно-політичну ситуацію в Україні напередодні виборів до 

Верховної Ради 

                                                  (Закінчення) 

спільної свободи, і дякуємо тим, хто своєю великодушністю та особистою жертвою свідчить 

про Божі істини в час війни й великих моральних викликів.Заявляємо про нашу близькість до 

родин поранених, позбавлених даху над головою та наражених на різноманітні небезпеки. 

Запевняємо їм молитовну підтримку та закликаємо всіх священиків посилювати пастирську 

солідарність з усіма потерпілими. Заохочуємо всіх вірних УГКЦ і людей доброї волі в Україні та 

в міжнародній спільноті до посиленої спільної праці задля зменшення страждань та зцілення 

духовних і тілесних ран українців. Закликаємо всіх, хто нас почує, до конкретних євангельських 

діл милосердя. Ми не приречені обставинами, ми можемо і повинні діяти!Перед нами – вибори 

до Верховної Ради України. В час стрімкого переходу, ці вибори виявляються чи не 

найскладнішими й найважливішими в історії нашої держави. Тому нині нам потрібна єдність – 

об’єднання не навколо політичних фігур, а навколо спільного розуміння нашого майбутнього. 

Минула зима всім нам показала, наскільки необхідний нам чесний і незалежний парламент, 

наскільки важливим є вибір кожного депутата і яка величезна ціна їхньої нечесності та 

помилки.Сьогодні наш політичний устрій залежить від нас, бо Господь Бог, Джерело всієї 

влади, доручив її народові. Тому наша відповідальність – привести до влади чесних і мудрих 

політиків. Можливо, кожен зокрема не має надто великого впливу на політиків чи ситуацію, 

але, будьмо певні, навіть один голос, один чесний вибір, може бути вирішальним на 

локальному рівні і сприяти спільному правильному рішенню в масштабах всієї країни. Не 

перекладаймо відповідальності на інших, робімо свій вибір мудро і чесно.У такий непевний час 

легко спокуситися на улесливі гасла популістів, які породжують паніку та спонукають до 

порожнього критиканства. Критика доцільна, якщо її метою є спільне благо. Конструктивна 

критика сприяє єдності, тоді як критиканство і політиканство – від неї віддаляють. Не вірмо 

тим, хто обіцяє блискавичне вирішення всіх проблем. Україні потрібні глибинні і послідовні 

реформи у дуже багатьох сферах, як це виявили політична та економічна криза, а тим більше 

війна. Для реформ ми потребуємо мудрості і мужності політиків та єднання народу, адже 

реформи, напевно, будуть болісними та довготривалими. Слід без зволікань починати їх 

впроваджувати. Український народ, після Майдану, справедливо очікує реформ, навіть їх 

вимагає. 



Важливо, - як вже було сказано, - що причини з’ясовано: усі ми бачимо, як кровоточить у нас 

виразка корупції, грошолюбства, подвійної моралі та безкарності у зловживанні владою. Це 

передусім духовні болячки, а тому в духові знаходьмо і ліки від них. 

Звертаємося до політиків – чинних і тих, що будуть обраними. Ви приходите до влади в 

неймовірно складний час. Зараз не пора втішатися здобутими благами – це час жертовності. 

Довірена вам влада передбачає насамперед відповідальність перед людьми, які вам 

довірилися. Нехай завжди буде перед вами жертва Небесної сотні Майдану, а тепер уже й 

тисяч загиблих українських воїнів і мирних мешканців Сходу. Нехай це стане мірилом для 

кожного вашого рішення. 

Ми довірилися Богові і пішли паломницьким шляхом гідності та свободи. Це довге 

паломництво й далеко не кожен стане свідком його щасливого завершення. Мойсей, обраний 

Богом, і той не побачив. І Патріарх Йосиф, який виводив нас із дому неволі, також не діждав. 

Бачив тільки Митрополит Андрей, та й то лише в дарованій йому передсмертній візії. Не 

побачать уже й Герої Небесної сотні. Але всі, тут згадані, мають одну спільну рису: вони – 

вели і йшли до кінця, передаючи естафету нам. Будьмо ж вірні їхньому провідництву! 

Перед нами багато непевності: ми не знаємо, якою ця дорога буде і скільки вимагатиме жертв, 

скільки воїнів світла буде потрібно, щоб вивести нас із пітьми. На багато питань ми не маємо 

відповіді. Ніхто не має. Відповідь має лише Господь, який каже: «Не бійтеся! Ідіть! Я буду з 

вами!» У цьому ми можемо бути певними. Тому йдімо разом із Богом! 

Благословення Господнє на вас! 

Від імені Синоду Єпископів УГКЦ 

† СВЯТОСЛАВ 

Дано у Львові-Брюховичах, 

дня 13 вересня 2014 року Божого, 

в празник Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці 

  


