
 Ап. 1 Кор. 4, 9 – 16. 
 Єв.  Йо. 20, 19 – 31. 
 
       
       
    

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 

Доктрина щодо подружжя не змінюється, а 
розвивається, щоб давати відповіді на актуальні 

виклики», - Глава УГКЦ 
У понеділок, 13 жовтня 2014 року, під час 11-го 

загального зібрання ІІІ Надзвичайної Загальної асамблеї 
Синоду Єпископів на тему сім’ї кардинал Петер Ердо, 
Архиєпископ Будапешта і головний доповідач Синоду, 
представив доповідь за підсумками дискусій, які відбулися 
під час першого тижня праці Синоду.  
В інтерв’ю італійською мовою для Радіо Ватикану своїми 
думками про цей документ поділився Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав, який також бере участь у 
синодальних працях. 
Блаженніший Святослав звернув увагу на те, що ця 
доповідь ще не є офіційним остаточним текстом, а 
«підсумком доповідей, виголошених минулого тижня», тому 
його не слід вважати результатом дискусій. Аналіз і 
опрацювання цього тексту відбувається під час засідань у 
малих групах, розподілених за мовною ознакою, і стосовно 
нього висловлюється багато зауваг і критики. 
«Деякі отці нашої групи сказали, що слід переробити деякі 
речі, доповнити текст, щоб підготувати послання, як для 
Святішого Отця, так і для наших вірних, яке було б чіткіше 
сформульованим та більш врівноваженим», – розповів 
Глава УГКЦ. 
«Насамперед, – вів далі він, – ми хочемо наново 
підкреслити доктрину Церкви про подружжя і сім’ю, ми не 
маємо жодного наміру щось змінювати, чи спростовувати, 
чи відступити від певних принципів, як це коментують 
деякі засоби інформації». Блаженніший Святослав 
наголосив, що отці Синоду «дійсно займаються викликами, 
а ці виклики приходять не зсередини Церкви, а ззовні». 
Завданням є знайти найкращий спосіб, як на них 
відповісти, «пропонуючи в радісному, позитивному ключі 
Євангеліє родини». Які моменти доповіді викликають 
найбільше критики й у чому полягає їхня  (стор. 3) 
 

     

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. O. Kaчур  
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  розпочала 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. 

 В неділю, 26 жовтня по кожній Св. Літургії, 
Лицарі Колумба, Відділ Митрополита Андрея 
Шептицького, в притворі церкви будуть приймати 
пожертви на оборону життя-проти абортів і евтаназії.  

 Товариство і Обєднання Колишніх 
Вояків УПА та Українські Державницькі 
Організації Торонта та Етобіко влаштовують 
Свято Покрови – Свято УПА під назвою “Від 
Криївок УПА до Окопів АТО”  в неділю  26 жовтня 
2014, о год. 5:00 поп. в Українському Домі ім. Тараса 
Шевченка, 482 Horner Ave., Etobicoke.  
Доповідач: Iгор Козак, офіцер запасу НАТО. 

 Світової слави бас-баритон Павло 
Гунька та комітет Української Мистецької Пісні 
запрошують громаду на світову прем’єру та випуск на 
компакт-дисках збірки романсів Січинського, 
Людкевича, Туркевича та Барвінського в неділю, 2 
листопада 2014 о год. 3:00 поп. в Koerner Hall, 273 
Bloor St. W. Kвитки ($40. – $80.): Koerner Concert Hall 

Box Office 416-408-0208 aбо 
www.performance.rcmusic.ca. 

 Хор Веснівка запрошує на концерт в пам'ять 
100-ліття Січових Стрільців і Першої Світової 
Війни в суботу 8 листопада в 7 год вечора в 
Runnymede United Church, 432 Runnymede Road.  За 
квитками:  416-246-9880 aбо 416-763-2197.   

 KYK, відділ Торонто і Українсько-
Канадський Ветеранський Фонд влаштовують 
Поминальний День Воїна в неділю 9 листопада 
 о год. 2:00 поп. в Українсько-Канадському 
Меморіяльному Парку (Scarlett & Eglinton). 

 Xори Левада і Оріон (УМА) Торонто під 
мист. кер. Ігоря Магеги запрошують усіх на 
унікальну артистичну презентацію – МУЗИЧНУ 
ІСТОРІЮ – “СТЕЖКАМИ ЖИТТЯ”- (А  MUSICAL 
STORY- PASSAGES)  в неділю 9 листопада 2014 – 
4:00  поп. в залі УНО,  – 145 Evans Ave. 
Представлятимуть канадських композитрорів: музичні 
твори Богданки Пагути, ориґінальна композиція про 
Майдан Анни Дрозд та солісти хорів Левада і Оріон 
Торонто. Запрошені гості: Два Кольори, Школа 
Мистецтв “Україна” та інші. Квитки: 905-831-8069, від 
хористів, при дверях - $35.00( включає вино і 
закуски). 

 Ювілейний Комітет при Катедрі Св. 
Йосафата в Торонто запрошує українську громаду 
на святкування 100-ліття заснування церкви Св. 
Йосафата. Парафія є знана з того, що служила 
декільком поколінням українських іміґрантів та їхнім 
дітям духовним та громадським центром впродовж 50 
років. Архиєрейська Служба Божа в неділю 23 
лuстопада 2014р. о год. 10:30 ранку, Ювілейний 
Бенкет о год. 2:00 поп. в залі УНО, 145 Evans Ave., 
Toronto. Kвитки  ($100.00 від особи): 416-535-9192. 
                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
Віктор і Тетяна Семянчин                           100.00 
               (з нагоди хрещення сина Андрія) 
Орися Павич                                             300.00 
Кассандра Балан                                        500.00 
Андрій Дзюбак                                           200.00  
Ігор і Ярослава Підлісний                           250.00 
               (в пам’ять мами Емілії -13р.)                 
               
  

              

ЗБІРКА УКУ – сьогодні!  По кожній Св. 
Літургії, члени БУКК  Св. Миколаївської парохії, в 
притворі церкви, будуть приймати пожертви на 
підтримку Українського Католицького 
Університету. Надіємося на Вашу підтримку 
єдиного та унікального католицького 
університету в східній Европі. Посвідки від 
оподаткування видаватимуться від УКУ в кінці 
року. БУДЬТЕ ЩЕДРІ! 

 
Пані Рома Гайда, Голова Патріярхального 
Товариства у США і редакційної ради часопису 
“Патріярхат” представить журнал Патріярхат 
сьогодні після Св. Літургії о год. 9:30 ранку у 
церковній залі. Просимо прийти і послухати! 

http://www.performance.rcmusic.ca/


ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 

25  Х       8:00 ранку бл. п. Марію і Василя Федак 

25  Х       9:00 ранку бл. п. Дарію Дербіш (40д.) 

25  Х      11:00 ранку бл. п. Юрія Копистянського 

31   Х      10:00 ранку бл. п. Дмитра Сухожак  

                                                              (33р.)                         
  1  ХІ      10:00 ранку  бл. п. Богдана Оленчук  

                                                              (40д.) 

  1  ХІ      11:00 ранку  бл. п. Івана Стефанюк (1р.) 

  7  ХІ       8:00 ранку   бл. п. Юлію Лапчинську 

                                                                     (1р.) 

  7  ХІ      7:00 вечора   бл. п. Ірину Дранка   

14  ХІ      6:00 вечора   бл. п. Дмитра Капущак 

15  ХІ      9:00 ранку    бл. п. Миколу Кінащук (25р.) 

                          (Закінчення)                                 

неточність? Таким було наступне запитання, на 
що Глава УГКЦ відповів: «Критика передусім 
стосується формулювання висловлювань, 
потрібно бути набагато точнішими. Адже, як 
говорить приказка, диявол приховується у 
деталях... Іноді намір отців не вповні 
відповідає сформульованому текстові. І це 
вносить замішання. Тому тепер ми намагаємося 
висловитися у кращий спосіб, щоб, з одного 
боку, добре обдумати запропоновані теми, а з 
іншого – пропонувати Євангеліє, традиційне 
вчення Католицької Церкви в ключі нової 
євангелізації». 
Архиєрей підкреслив, що «доктрина не 
змінюється, доктрина розвивається, тобто 
уточнюється, щоб дати відповідь на виклики». 
Він пригадав, що в історії Церкви 
«доктринальна частина сформувалася як 
відповідь християн на деякі єресі чи погане 
зрозуміння християнської віри». Саме так 
поставав доктринальний корпус. Сьогодні 
існують нові виклики та труднощі «в прийманні 
традиційної доктрини», і це вимагає 
«пояснення деяких моментів церковного 
вчення, щоб надати орієнтири, також і 
практичного характеру, для душпастирства». 
 
«Цей Синод, – наголосив Глава УГКЦ, – не є 
доктринальним, ми зібралися не для того, щоб 
дискутувати над доктриною, а щоб поділитися 
своїм душпастирським досвідом. Ми беремо до 
уваги ці великі страждання і виклики, які 
переживає християнська сім’я в сучасному 
світі».Наступне запитання стосувалося так  
 
 
 
 

званих «неврегульованих ситуацій», тобто тих 
пар, які не можуть бути визнані Церквою як 
подружжя, але щодо яких Церква намагається  
зайняти позицію милосердя і слухання. Чого 
вони найбільше потребують? «Без сумніву, –  
відповів Блаженніший Святослав, – з одного 
боку, ми бажаємо ще раз наголосити на 
доктрині, що сім’я – це вірний, нерозривний і 
сакраментальний союз між чоловіком та 
жінкою. Інші форми співжиття не визнаються 
як подружжя. Але, одночасно, потрібно 
вказати, що якщо, наприклад, чоловік і жінка 
навіть без церковного шлюбу живуть у 
стабільному, плідному і вірному зв’язку, то в 
ньому присутні оті semina verbi, зерна істини, 
котрі потрібно належно оцінити. Можливо, чи 
не вперше, увага пастирів звернена поза 
загороду свого стада, щоб розглянути і ті дуже 
небезпечні ситуації важкого гріха, і ті, які слід 
оцінити, як, скажімо, відправну точку для того, 
аби допомогти цим людям досягнути 
євангельського ідеалу». 
Кореспондент звернув увагу, що в ЗМІ 
прозвучало ствердження про «відкритість до 
гомосексуальних зв’язків». Якою насправді є 
ситуація? «Це не так, – відповів Глава УГКЦ, – 
мова не йшла про відкритість, але говорилося 
про страждання цих людей. Я виступив у залі 
засідань, кажучи, що, дійсно, ми не можемо 
вважати гомосексуальну орієнтацію як добро, 
якому слід надати цінність. Це біль, це велика 
проблема, яка завдає такій людині страждань, 
що не залежать від того, чи ми їх вважаємо 
чимось добрим чи злим. Тому на це треба мати 
чіткий погляд: не можна ототожнювати особу з 
її гомосексуальною схильністю. Потрібно 
бачити особу, брати до уваги її екзистенційну 
актуальну ситуацію, намагаючись зрозуміти, як 
ми можемо просвітити світлом Євангелія її 
життя, яке дійсно випробовуване особистими 
стражданнями». 

 

 

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 


