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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 

Глава УГКЦ в Австралії: «Наш народ вистояв у 
часи Другої світової війни, то і в сьогоднішній 

війні вистоїть» 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав (Шевчук), перебуваючи з 
душпастирським візитом у Австралії, відвідав дім «Kalyna 
Care» для українців похилого віку, що неподалік 
Мельбурна.«Відвідуючи різні парафії Австралійської єпархії, 
дуже хотів побувати у вас у цьому домі, аби ви відчули й 
зрозуміли, що ваша Церква-мама пам’ятає про вас, любить 
вас, молиться за вас. Ви, старші батьки, матері є великим 
стадом нашої Церкви. Увесь досвід вашого життя, усі 
страждання і труднощі, які ви пережили у своєму житті, 
досвід вашої віри, ваша молитва і навіть ваші терпіння є 
великим спадком нашої Церкви», - сказав Блаженніший 
Святослав до найстарших вірних Церкви на території 
континенту.Варто відзначити, що практично всі українці в 
Австралії старшого віку приїхали сюди в 1948-1950 роках, 
не бажаючи повертатися з німецьких таборів у сталінський 
терор. Свого часу в української громади виникла ідея 
побудувати дім «Kalyna Care» для людей похилого віку. Нині 
майже 90 відсотків його мешканців - українці. «Kalyna Care» 
існує з 1990 року. Його будували як наші парафіяни, так і 
міська влада. Благодійники Віктор Рудевич і Мая Грудка 
сприяли у виділення землі, архітектор Маруся Яроцька, 
сьогодні голова єпархіальної ради, склала проект 
комплексу.Своїм візитом, за словами Предстоятеля, він хотів 
показати, якими дорогими й цінними ці люди є для Церкви. 
На згадку про відвідини Блаженніший  Святослав освятив 
ікону Покрови Пречистої Діви Марії і закликав літніх людей 
приходити до Богородиці по допомогу переносити немочі. 
                                                                      (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. Качур 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
11:30 -  Св. Літургія - о. О. Лящук 
  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 
 
 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. 

 З великою радістю ми прийняли вістку, що наш 
довголітній парохіянин і абітурєнт парохіяльної школи ім. 
Св. о. Миколая в Торонто, Роман Ващук, 19 вересня був 
призначений канадським амбасадором до Києва. У цей 
складний воєнний час, який переживає наша 
батьківшина Україна на східних територіях, ми бажаємо 
п. Романові Ващукові Божого благословення, 
витривалости і кріпости. Поручаємо нашим парохіянам 
не забувати його у своїх молитвах. 

 Молитовна Група зустрічається що середи  
о год.6:00 вечора. Наступна зустріч в середу  
1 жовтня 2014. 

 Клюб Духовних Дискусій  під проводом о. О. 
Юрика зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч у вівторок 30 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 проходять 
сьогодні 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).  

 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. 
                         ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
Іванна Кушпета                                             100.00 
                   (в пам’ять Миколи Кушпети) 
Люба Ройко                                                   400.00 
           (в пам’ять Олекси, Павла і Івана Гевко) 
Михайло Червоноградський                           100.00 
Ірина Кудла                                                   100.00 
Петро Вовк                                                     200.00 
Ліда Лада                                                       100.00 
Марія і Андрій Небесьо                                   300.00 
  
           В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлися у Бозі бл. п. Марія Вербова (92р.) і 
Богдан Оленчук( 85р.)  Душу Покійних 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 
17  X       6:00 вечора бл. п. Миколу Кулик 
18  Х     10:00 ранку   бл. п. Богдана Пендзей 
18  Х       5:00 поп.     бл. п. Григорія Свергун (2р.) 

 Того ж дня Глава УГКЦ відвідав парафію Успіння 
Пресвятої Богородиці в Ардірі (штат Вікторія). Тут 
високий гість освятив місійний хрест на подвір’ї 
храму. «Хрест – знак примирення. Якщо ми довго 
носимо у своїй душі якийсь гріх, то він нас ранить, 
робить наше життя невпорядкованим, розбитим. 
Але коли людина примирюється з Богом, особливо 
через таїнство Сповіді, в її душі наступає мир. 
Тому ми кажемо, що хрест є знаком миру. Сьогодні 
деякі люди шукають собі інших знаків миру, але 
іншого знаку нема і ніколи не буде», - зауважив 
Предстоятель. Він закликав вірних в Ардірі, 
вклоняючись до цього  хреста, молитися за мир у 
всьому світі.В Ардірі, як і в інших парафіях під час 
душпастирського візиту до Австралії, Блаженніший 
Святослав молився і спілкувався з парафіянами. 
Парох храму о. Зенон Хоркавий розповів 
вражаючу історію, як в 1948-1950 роках наші 
люди приїжджали з німецьких таборів на 
континент. Відбирали найкращих: здорових, 
освічених. А після їхнього приїзду тодішня 
австралійська влада робила все для їхньої 
асиміляції…   (стор. 3) 



Кожна парафія – це своя історія. Кожний 

вірний – це ще інші історії. Старше покоління, 

яке ще добре розмовляє українською, 

поступово відходить, але приходить нове, 

котре, як тут люблять жартувати, «half на пів» 

чи «пів на half». Але їхня Церква для них 

залишається. Цікаво деколи спостерігати, як, 

наприклад, молодий тато, український 

виходець, і мама-англійка поєднують дві 

культури у своїй родині. Мама не лише не 

заперечує, щоб діти виховувалася в 

українському дусі, а й сама долучається до 

церкви, до української громади, робить 

власними руками своїй малечі віночки, вдягає у 

вишиванки…Глава Церкви зауважив, що ми всі, 

вірні своєї Церкви, українці, повинні плекати 

власну національну пам’ять: «Це наше 

багатство... Мене часом запитують, на кого я 

опираюся. Я почав замислюватися над цим. 

Властиво, я спираюся на досвід християнської 

віри тих людей, з якими зустрічаюся. Тому 

досвід любові до Бога і до своєї Церкви є 

великою опорою. Бо розумієш, якщо ті люди 

колись змогли, то і ти зможеш. Якщо наш 

народ зумів вистояти в часи Другої світової 

війни, то і в сьогоднішній війні вистоїть. Але 

лише тоді, коли в центрі нашого життя буде 

Господь Бог і Христова Церква».З Ардіра Глава 

Церкви подався до Джилонгу, де разом із 

вірними молився до Богородиці. У Джилонгу 

український греко-католицький храм має назву 

Покрови Пресвятої Богородиці. У зв'язку з цим 

Блаженніший Святослав пригадав вірним, що 

ще князь Ярослав Мудрий віддав під Покров 

Богородиці наші українські землі, а цього року, 

під час Революції гідності в Україні, наша 

Церква урочисто відновила цей Акт посвяти. І  

 

протягом історії українське військо завжди 

прибігало під Покров Богородиці. Богородиця є 

посередницею усіх благодатей, вона чує кожну 

молитву. «Тому ваші батьки, які переїжджали 

через океани на кораблях удень і вночі, у бурю 

і сонце прикликали Богородицю», - сказав 

Верховний Архиєпископ.Глава Церкви 

відзначив довге служіння в Джилонгу о. Зенона 

Хоркавого, який віддав парафії Покрови 

Пресвятої Богородиці 20 років служіння. 

«Гадаю, рідко де є така парафія, щоб сам 

священик розписав храм», - зауважив 

Блаженніший Святослав. Крім того, цей 

священик зібрав величезну колекцію ікон в 

Україні. З часом о. Зенон передав колекцію на 

зберігання Львівській духовній семінарії, 

ректором якої на той час був Блаженніший 

Святослав.Проповідник також відзначив, що 

йому було приємно зустріти на австралійській 

землі о. Ігоря Бакая, який зараз є парохом 

парафії Покрови Пресвятої Богородиці в 

Джилонгу. Отець Ігор учився в семінарії разом 

із Блаженнішим. Високий гість відзначив, що о. 

Ігор є справді глибоко молитовний 

священик.Того ж дня Глава Церкви помолився 

в місцевому храмі Української Автокефальної 

Православної 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 


