
 Ап. 2Кор. 6, 16 – 7, 1. 
 Єв.  Мт. 15, 21 – 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 

 Хвиля очищення iде Україною», - Глава УГКЦ у 
Брісбені 

Дуже вас прошу: ніколи не ставте на місце Бога когось чи 
щось інше. Якщо Господь Бог буде в центрі вашого життя, то 
все решта стане на своє місце.Такі слова сказав Отець і 
Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав під час Архиєрейської Літургії 30 вересня 2014 
року в храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Брісбені 
(Австралія).Предстоятель Церкви зазначив, що перебуваючи 
з офіційним душпастирським візитом в Австралії в останні 
два тижні, він відвідав багато греко-католицьких храмів, що 
їх будували перші українські переселенці. За його словами, 
центром життя українських громад на цих теренах майже від 
самого початку була Церква.Блаженніший Святослав 
розповів, що спілкувався в церквах з людьми різних 
національностей: росіянами, італійцями, англійцями. Він 
казав їм: «Дуже важливо, що храми є місцями зустрічі з 
живим Христом. Дякую всім, хто шукає Бога і поставив Його 
в центрі свого життя».«Прошу вас: збережіть той спадок 
віри ваших батьків, плекайте спадщину вашої християнської 
віри, як найдорожчий скарб», – звернувся Глава Церкви до 
австралійських українців.Він також зауважив, що люди в 
Австралії цікавилися подіями в Україні. «Я казав їм, що 
відбувається велике очищення. Христос, можливо, у такий 
неприємний і болісний для нас спосіб очищує розум і серце 
сучасного громадянина незалежної України. Ми бачимо, як 
цими днями одним за одним падають пам’ятники Леніну. 
Нещодавно скинули пам’ятник Леніну в Харкові. Хвиля 
очищення йде Україною. Однак вона нам коштує крові 
наших героїв, наших солдат», – зауважив 
проповідник.«Просімо Господа Бога,  (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.  Р. Лобай  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
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 благословенням Владики Кир Стефана, 
Українська Католицька Епархія спільно з 
Конґресом Українців Канади  розпочинає збірку 
ВРЯТУЙ ЖИТТЯ призначену для допомоги нашим 
братам та сестрам в Україні. Кошти зібрані від цієї збірки 
будуть використані для розвитку капеланьскої служби   
для воїнів АТО –духовної, психолічної та моральної 
підтримки 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 від оподаткування для 
жертводавців. 

 Молитовна Група зустрічається що середи  
о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч в середу  
8 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 всіх підтримати діяльність ЛУКЖК і 
зійти до церковної залі на теплу каву, смачне печиво, 
канапки і на дружню розмову.  

 Складаємо щиру подяку Родині Олійник за 
зложення княжого дару пожертви в сумі $25,000. із 
спадку покійної мами і покійної парафіянки Катерини 
Олійник. Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних. Вічна Їй Пам’ять! 

 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! 
Надя Брукало                                                100.00 
д-р Мирон Цибульський і Марія Гоголь            200.00                                    
Анна Машталір                                                100.00 
Богдан Костів                                                  100.00 
Роман і Люба Паньків                                      500.00 
                    ( в пам’ять Дарії Дербіш) 
Лідія Ґлавин                                                    500.00 
                   ( в пам’ять Дарії Дербіш) 
Марія Світа                                                      200.00 
Люба Пендзей                                                  200.00 
                 (в пам’ять Богдана Пендзей) 
Із спадку Марти Спіри                                     2000.00  
  
             М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новоохрещенoму Романові Давидові Фарант, 
його рідним батькам і хресним батькам бажаємо 
Многії і Благії Літа!    
 
           В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоївся у Бозі бл. п. Стефан Голубко (68р.).  
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних. 
  
   ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 6   Х       8:00 ранку   бл. п. Ольгу Федейко 
10 Х     10:00 ранку бл. п. Миколу Кушпету(20р.) 
11   Х       8:00 ранку   бл. п. Василя Ґлудиш                      
11  Х       9:00 ранку   бл. п. Емілію і Анну Підлісний 
17  X       6:00 вечора бл. п. Миколу Кулик (1р.) 
18  Х     10:00 ранку   бл. п. Богдана Пендзей 
18  Х       5:00 поп.     бл. п. Григорія Свергун (2р.) 
25  Х       8:00 ранку бл. п. Марію і Василя Федак 
25  Х       9:00 ранку бл. п. Дарію Дербіш (40д.) 
                        
                           (Закінчення) 
 
 
 щоб ми всі разом, незалежно від того, де ми 
живемо, в Австралії чи в Україні, єдиним серцем і 
єдиними вустами, чистим нашим християнським 
життям, могли славити Єдиного Бога», – 
закликав Глава УГКЦ вірних усієї Церкви.Додамо, 
що з Верховним Архиєпископом УГКЦ 
співслужили: Єпарх Австралії, Нової Зеландії та 
Океанії Петро (Стасюк), Архиєпископ Брісбена 
РКЦ Марк Колерідж та Єпископ-помічник Йосиф 
Удеман.Останнього дня душпастирського візиту 
Глави Церкви до Австралії Першоієрарх Церкви 
подякував усім, хто організував його візит. 
Особливо Очільник УГКЦ дякував владиці 
Петрові (Стасюку), який супроводжував його в 
усі дні візиту. 

Департамент інформації УГКЦ 



Віра, сповнена діяльною любов’ю, дає 
нам спасіння і через нас притягує 
інших до Бога», - владика Богдан 
(Дзюрах) на Соборі УГКЦ в Польщі 

 
«Вдячний вам за вірність рідній Церкві та 
матірній землі… за ваші неустанні молитви за 
Україну та щедрі пожертви на різні потреби, за 
допомогу родинам загиблих на Майдані і в АТО, 
за сприяння в лікуванні поранених. Дякую за 
свідчення правди про події в Україні, яке 
дозволяє залучити до підтримки нашої спільної 
справи широкі верстви польського політикуму і 
суспільства», - про це сказав Владика Богдан 
(Дзюрах), Адміністратор Патріаршої курії 
УГКЦ,Секретар Синоду єпископів УГКЦ, 2 
жовтня 2014 року на відкритті Собору УГКЦ в 
Польщі. 
На початку свого слова єпископ передав 
вітання та побажання успішної праці Собору від 
Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. 
Крім цього, владика Богдан, як  заступник 
Голови робочої групи з реалізації Програми 
розвитку УГКЦ на період до 2020 року «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом», 
поділився кількома думками з приводу цієї 
Програми. 
Він зазначив, що в Програмі розвитку, над 
якою триває праця вже п’ятий рік, йдеться не 
про планування, а радше  намагання 
«пізнавати Божу волю, Божі плани щодо нашої 
Церкви тепер і в цьому місці та шукати 
способів, щоб найкраще втілити ці Господні 
плани в нашому церковному і суспільному 
бутті». Тому, за його словами,  Синод 
Єпископів УГКЦ і від його імені вищезгадана  
 

робоча група не дають детальних рекомендацій 
щодо кожного регіону, де існують громади 
УГКЦ.  «Ми радше вказуємо основний 
напрямок, в якому рухається Церква, 
доручаючи місцевим церковним спільнотам 
попрацювати над конкретизацією завдань, що 
стоять перед нашою Церквою в певній країні, 
та пошуком найкращих способів здійснення 
цих завдань», - підкреслив він. 
 
Промовець також пояснив і значення 
проведення даного Собору, який є  «дорадчим 
тілом для церковного проводу». 
 
«Щоб послужити іншим, мусимо самі духовно 
обновитися, скріпитися. У цьому має нам 
допомогти програма «Жива парафія – місце 
зустрічі з живим Христом». Хочемо просити 
нашого Господа словами апостолів: «Господи, 
додай нам віри!», зроби її автентичною, 
міцною, щирою, а передовсім – діяльною 
любов’ю, бо лише така віра дає нам спасіння і 
через нас притягає інших до Тебе», - сказав 
владика Богдан. 
 
Додамо, що 2-4 жовтня 2014 року в Перемишлі 
триватиме Собор УГКЦ Польщі на тему «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом. 
Собор у Перемишлі є підготовкою до 
Патріаршого Собору УГКЦ на тему «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом», що 
відбудеться у вересні 2015 року в Івано-
Франківську. 

    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/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9kb2N1bWVudHMvZG9wb3YlRDElOTZkX3ZsYWRpa2lfYm9nZGFuYV9kenl1cmFoYV9uYV92JUQxJTk2ZGtyaXR0JUQxJTk2X3NvYm9ydV91Z2t0c191X3BvbHNoY2glRDElOTZfNzE2NTcuaHRtbA==
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9kb2N1bWVudHMvZG9wb3YlRDElOTZkX3ZsYWRpa2lfYm9nZGFuYV9kenl1cmFoYV9uYV92JUQxJTk2ZGtyaXR0JUQxJTk2X3NvYm9ydV91Z2t0c191X3BvbHNoY2glRDElOTZfNzE2NTcuaHRtbA==


 
Я  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 


