
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 

«Декада місійності має нагадати всім вірним 
про обов’язок бути місіонерами», ‒ владика 

Йосафат (Мощич)   
 
 

Цього року, від свята Вознесіння ГНІХ (21 травня) до 
Зіслання Святого Духа (31 травня), в УГКЦ уже вдруге 
проходитиме Декада місійності. Її проводять для того, щоб 
наново відкрити й збагнути місійність парафіяльних спільнот 
загалом та кожного віруючого християнина зокрема. 
 
Про Декаду місійності, її мету і особливості ми 
поспілкувалися з владикою Йосафатом (Мощичем), 
головою Ради з питань євангелізації при Главі УГКЦ. 
Декада місійності – це щось нове в нашій Церкві. 
Цього року проводитиметься лише вдруге. Яка 
головна мета заходу? 
 
Це було рішення Синоду нашої Церкви, щоб у рамках 
стратегії «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом» 
провести Декаду місійності від Вознесіння Господнього до 
Зіслання Святого Духа.Цих десять днів – це свого роду 
паломництво. Кожен день Декади має свою тематику, свою 
присвяту.Головною метою Декади місійності є розбудити 
вогонь віри і показати, що всі наші парафії ‒ незалежно від 
того, чи вони міські, чи сільські, чи великі, чи малі ‒ є 
місійними, покликані нести Христову віру у світ. Це 
покликання не лише священика, катехита,   (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. Лящук   
11:30 -  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 

 

 Ап. Євр. 7, 26 – 8, 2.  
 Єв. Йо. 10, 9 – 16. 
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Увага! Mолитовний День переноситься на 
четвер! 

 Сьогодні відділ ЛУКЖК при нашій парафії 
відзначатиме ДЕНЬ ЛУКЖК і 70-ліття 
заснування ЛУКЖК в Канаді. Св. Літургія  
о 9:30 ранку, опісля обід і програма в шкільному 
будинку. Просимо членкинь і прихильниць 
прийти на свято у вишиванках. 
  
 ̀ `Вставай``, Єпархіяльний З`їзд Молоді 

проводитиметься в днях 16 – 18 травня 2015р. в Оттаві. 
Кошт: $300.: за подальшими інформаціями просимо 
дзвонити до Марічки Данкен на чис. тел. 905-681-6519. 

 Kaнцелярія Єпархіяльної Молоді  організує другу 
щорічну Steubenville Conference в днях 7 – 9 серпня в 
Торонті. Наша Єпархія висилає групу молоді: кількість 
місць обмежена. Це нагода краще запізнати свою віру 
і придбати нових друзів. За інформаціями:
 steubie.ucet@gmail.com.    

 ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНА  ПАНАХИДА 
Братство Колишніх Вояків 1-ої Дивізія УНА 
Станиця Торонто запрошує всіх до участи в 
Соборній Зеленосвяточній Панахиді, яка буде 
відслужена в неділю, 31 травня, 2015р. о год. 3:30 
поп. перед пам’ятником полеглим воїнам  
1-ої Української Дивізії УНА на цвинтарі   
Св. Володимира на оселі “Київ” в Оквіл. Просимо 
суспільно-громадських організацій прийти з 
прапорами. Запрошуємо всіх до молитовної участи, 
щоби належно віддати честь нашим героям! 

Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 

 o. Роман Лобай – субота, 30 травня – Park Lawn 
неділя, 31 травня – Park Lawn, понеділок  
1 червня о год. 10:00ранку – Mount Hope.                                                                                                 
o. Олег Качур  -   субота, 30 травня від 12:00 пол.–
Prospect, неділя, 31 травня –  
Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                                  
  о. Олег Юрик - субота, 30 травня від год. 2:00 поп.
 - York,   неділя, 31 травня -   
Св. Володимира (Оakville) 
o. O. Лящук – субoта 30 травня – Park Lawn 
неділя , 31 травня –  Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                     
 
Про час відправи просимо зголошуватися до 
поодиноких отців!                                                                                  
 

Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 
Сиротинського відслужать в суботу 30 травня  
 о год. 10:00 ранку,  над могилою бл. п. о. митрата 
Петра Біланюка о год. 10:20 ранку, а над могилою бл. 
п. митрофорного архимандрита о. Димитрія 
Панькова,  о год. 10:40 ранку на Park Lawn. Панахиду 
над могилою  о. д-р Богдана Липського відлужать в 
понеділок 1 червня о год. 10:00 ранку на Mount Hope. 

 Осередки Спілки Української Молоді 
південного Онтаріо влаштовують традиційне  
СВЯТО ВЕСНИ в неділю 21 червня, на оселі СУМ 
“Веселка” в місцевості Галтон Гилс. Свята Літургія – 
10:00 ранку, організаційна частина, Ход-а-тон для 
збирання коштів у зв’язку з літніми таборами дітей 
переселенців в Україні під назвою “Подаруй дитині 
таборовий день” – 2:00, розвагова частина, гри, 
барбекю. Загляньте на www.cym.org/ca. 

М Н О Г А Я   Л І Т А  

  Нововінчаним Алехандрі Ґолдій і Михайлові 
Джаксон бажаємо мирного подружнього життя 
на Многії і Благії Літа! 

Новоохрещеному Вікторові Левові  Купибіда 
його рідним батькам і хресним батькам 
бажаємо Многії і Благії Літа 
                    ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Василь Жила                             100.00  
Андрій Дзюбак                                                100.00 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
26  V    7:00 веч. бл. п. Агафію Андрусишин (40д.) 
28  V   10:00 ранку бл п. Ярослава Вергановського 
27  V     5:00 поп.  бл п. Івана Стефанюка 
01  VI    10:00 ран. бл. п. Антона Дмитришина (15р.) 
04  VI    10:00 ранку  бл. п. Лідію Вахнянин    

    04  VI    6:00 веч. бл. п. о. Димитрія Паньківа   
                                                                 (7р.) 
  04  VI    7:00 веч.  бл. п. Марію Копистянську 
                   
                        (Продовження) 

 братства чи сестринства, а й кожного охрещеного 

мирянина. Адже Ісус Христос посилав своїх 

апостолів зробити учнями всі народи на Землі. 

Кожен християнин є не тільки учнем Ісуса, а й 

місіонером Божої любові.Маємо поглянути на свою 

парафію, до якої ми належимо і проаналізувати, 

скільки в парафії є практикуючих християн, учнів 

та учениць Ісуса Христа? На Галичині це десь 

чверть від загального числа. А інші де? Як зробити 

так, щоб залучити до парафіяльного життя інших 

людей? Це не зможе зробити сам священик. Йому 

потрібна допомога віруючих мирян. (стор. 3) 

Травень – Місяць Пресвятої Богородиці
 Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
вечора. Заохочуємо наших парохіян до молитовної 
участи щоб спільно виявити любов до Пресвятої 
Богородиці. 
пон.-п’ятн. год. 6:00 вечора – Параклис 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора – Свята Літургія і Акафіст 
 



Що практично людина може робити? 

Передусім потрібно змінити ментальність, 

переосмислити, що віра – це не є приватна справа 

кожного… Якщо людина хрещена, ходить до 

храму, то зобов’язана поділитися своїм даром віри 

з ближніми: з рідними, друзями, колегами по 

роботі, знайомими. 

Кожен із нас не має боятися говорити про Бога. 

Наприклад, ідемо з церкви додому і бачимо хату, з 

якої ніхто не прийшов сьогодні до храму. Можна 

зайти до цієї хати або зателефонувати цим людям 

і делікатно поцікавитися їхнім життям, чому не 

прийшли нині помолитися. 

Гадаю, кожен із нас може пригадати собі, як він 

прийшов до Бога, хто з ним поділився даром віри. 

Це, мабуть, наші батьки, дідусі, бабусі, можливо, 

хресні батьки, інші близькі люди. Ми їм 

завдячуємо тим, що сьогодні живемо вірою в Бога. 

Тож тепер ми покликані передавати свою віру 

ближнім. 

Декада місійності починається від Вознесіння 

Господнього. Перший день проходить під 

гаслом «Запрошення». Що мається на увазі? 

Звичайно, підготовка до Декади відбувається 

заздалегідь. Але напередодні Декади парох 

офіційно запрошує парафіян і нагадує, що від 

завтра триватиме десять днів своєрідного 

паломництва. Священик закликає вірних узяти в 

ньому участь і перетворити парафію на місце 

зустрічі з живим Христом. 

Якщо людина не має можливості приходити 

щодня до церкви впродовж Декади  

 

 

місійності, що їй робити, як долучитися до 

цієї ініціативи? 

Так, звичайно, є парафіяни, які з різних причин не 

можуть щодня приходити до храму і брати участь 

у спільній молитві й роздумах. Однак тоді вони 

повинні, використовуючи спеціально виданий 

«Путівник Декади місійності», молитися вдома в 

колі родини. Або кілька родин можуть зібратися в 

когось удома: хтось бере на себе відповідальність 

і читає Євангеліє, молитву, роздуми митрополита 

Андрея Шептицького, оскільки цей рік у нашій 

Церкві є Роком митрополита Андрея. Важливо 

також старатися виконувати щоденне місійне 

завдання. Це така особлива «домашня робота». 

«Живе.ТБ» упродовж десяти днів із різних 

храмів України проводитиме прямі 

трансляції. Чому виникла така ініціатива? 

Це важливо для популяризації Декади місійності. 

Цікаво також побачити реальне життя поодиноких 

парафій, скажімо, подивитися, якими є наші 

парафії на Буковині, у Галичині, Центральній 

Україні… Крім того, це можливість відзначити 

працю пароха, активність парафіян. А головне - 

люди, які фізично не зможуть взяти участі в 

молитві, увімкнувши «Живе.ТБ» в Інтернеті, 

єднатимуться у спільній молитві й роздумах. 

Розмовляв о. Ігор Яців 

 

 

 
 

 

 
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/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9hbm5vdW5jZXMvdl91Z2t0c192JUQxJTk2ZGJ1ZGV0c3lhX3VuJUQxJTk2a2FsbmFfbWVkJUQxJTk2eW5hX3BvZCVEMSU5NnlhXzczODI4Lmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9hbm5vdW5jZXMvdl91Z2t0c192JUQxJTk2ZGJ1ZGV0c3lhX3VuJUQxJTk2a2FsbmFfbWVkJUQxJTk2eW5hX3BvZCVEMSU5NnlhXzczODI4Lmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9hbm5vdW5jZXMvdl91Z2t0c192JUQxJTk2ZGJ1ZGV0c3lhX3VuJUQxJTk2a2FsbmFfbWVkJUQxJTk2eW5hX3BvZCVEMSU5NnlhXzczODI4Lmh0bWw=


 
Я  
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  

Річна оплата цього місця $450 
тел.: 416-670-4480 

           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 


