
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 

ЄС може існувати без України, але Європа не 
може, бо буде неповна», - Блаженніший 

Святослав 

«Українці прагнуть посісти в Європі чільне місце як 
християнський народ», - сказав Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у 
інтерв’ю польському виданню «В мережі». «Україна 
усвідомлює сьогодні свою європейську ідентичність, своє 
місце в сім'ї європейських народів», – зазначив він.«Коли ми 
говоримо про європейську свідомість України, то маємо на 
увазі передусім певні внутрішні процеси, що відбуваються в 
нашій країні, – наголосив Предстоятель УГКЦ. – Адже 
іскрою, яка викликала Революцію гідності, було рішення 
президента Януковича не підписувати угоду про Асоціацію з 
Європейським Союзом».Сьогодні, за словами Глави УГКЦ, 
Україна бореться за свою європейську ідентичність, за 
незалежність, за право бути собою. У цьому контексті 
розглядається й питання можливого входження в 
майбутньому до Європейського Союзу.Багато іноземців, що 
відвідують Україну, відзначають, що люди в нас готові 
віддавати життя за ті справжні європейські цінності, за які 
самі європейці вже не хочуть сьогодні воювати й навіть 
забувають про них. Ми переконані, зазначив Блаженніший 
Святослав, що християнська Україна «може стати певним 
викликом для пробудження секуляризованої Європи». 
«Україна відкидає фальшиві цінності у вигляді гендерної 
ідеології, хоч це могло б бути перешкодою для приєднання 
до Європейського Союзу. «Але Євросоюз – це ще не Європа, 
– зауважив Предстоятель УГКЦ. – ЄС може існувати без 
України, але Європа не може існувати без України, бо буде 
неповна».Блаженніший Святослав підкреслив, що УГКЦ 
«завжди була Церквою свого народу і завжди була зі своїм 
народом». «У час, коли наша Вітчизна є........... (стор. 2) 
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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. О. Юрик 
 6:00 – Св. Літурґія – о. О. Юрик 
 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Ді. 2, 1 - 11.  
 Єв. Йо. 7, 37 – 52; 8, 12.. 
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``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 сьогодні 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! 

 КУМФ зарошує на відкриття виставки Івана 
Салевича (живопис і графіка) в  неділю 31 травня 
о год. 3:00 поп. в Галерії КУМФ, 145 Evans Ave.,  
Suite 101. 

 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. 

 Xори Левада і Оріон (УМА) Торонто під 
мист. кер. Ігоря Магеги запрошують усіх на 
унікальну артистичну презентацію – МУЗИЧНУ 
ІСТОРІЮ – “СТЕЖКАМИ ЖИТТЯ”- (А  MUSICAL 
STORY/CABARET- PASSAGES- the classic story of 
an immigrant boy)  в неділю 14 червня – 4:00  поп. 
в залі церкви св. Йосифа, Оаkville, 300 River Oaks Blvd. 
East. Представлятимуть канадських/торонтонських 
композитрорів: музичні твори  Богданки Пагути, 
Ігора Магеги,  ориґінальна композиція про Майдан 
Анни Дрозд та солісти хорів Левада і Оріон Торонто. 

Запрошені гості: Дует Кольори, Явір, Резонанс та інші. 
Квитки: 416-233-9700, 905-831-8069, від хористів, 
при дверях - $40.00 (включає вино і зимні і гарячі 
закуски). Молодь до 18 років – $25.00. 

 
                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Роман Федина                            100.00  
Maрія Світа                                                         150.00     
 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
 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 (20р.) 
 06  VI    9:00 ранку бл. п. Стефанію Литвин (40д.) 
 10  VI    7:00 веч.   бл. п. Марію Тарнавську (1р.) 
 11  VI    6:00 веч. бл. п. Евгена, Стефанію, Корнеля 
                                                        Ващук  
 13 VI    10:00 ранку  бл. п. Катерину Бойчук (40д.) 

 
              В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоївся у Бозі бл. п. Йосиф Гошуляк (92р.) . 
Душу Покійного  поручаємо молитвам  наших вірних.    
 
                      (Закінчення) 
 
об'єктом агресії з боку військ сусідньої держави, – 
сказав він, – коли точиться війна і щоденно гинуть 
українські солдати та цивільне населення, ясна 
річ, ми зі своїм народом. Греко-Католицька Церква 
завжди була для нашого народу вчителькою, 
хранителькою, провідником і голосом правди. Тож 
коли ми стали жертвою несправедливої агресії, то 
мусимо про це відверто, щиро й голосно говорити, 
звертаючись особливо до міжнародної громадської 
думки». 

Департамент інформації УГКЦ 

 

 

Повідомляємо, що з днем 13-го 
червня ми переходимо на літній 
(вакаційний) час, який триває до 6 
вересня, 2015 року включно. 
Божественні Літургії  в неділі  
служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку. 
Вечірні в суботу не будуть служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літний сезон. Просимо Вас 
дотримуватися цього порядку. 
 

 

http://www.cym.org/ca


Папа: «Нова євангелізація полягає в 
усвідомленні милосердної любові Бога, 
щоб ставати засобом спасіння для 
ближніх» 

Сьогодні люди очікують від Церкви, що вона 
вмітиме супроводжувати їх свідченням віри, яка 
вчиняє солідарними з усіма, зокрема – з 
найсамотнішими й відкиненими. Думками про це 
Святіший Отець Франциск поділився з проводом, 
членами та радниками Папської ради сприяння 
новій євангелізації, приймаючи їх у п’ятницю, 29 
травня 2015 року, наприкінці їхньої пленарної 
зустрічі, яка відбувалася на тему «Взаємозв’язок 
між євангелізацією та катехизацією».Від 
Української Греко-Католицької Церкви участь у 
роботі Папської ради сприяння новій євангелізації 
бере владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду 
Єпископів УГКЦ.Особливу подяку цьому відомству 
Глава Католицької Церкви склав за роботу в 
рамках підготовки до надзвичайного Ювілею 
Милосердя, ввірену, за його словами, цій Раді для 
того, щоб «стало ще очевиднішим, що дар 
милосердя є звіщенням, яке Церква покликана 
передавати через своє діло євангелізації в наш 
період великих змін».За словами Наступника 
святого Петра, згадані зміни є нагодою «збагнути 
знаки часу», які Господь посилає Церкві для того, 
аби вона «була здатною нести Ісуса Христа людям 
наших днів». Адже хоч місія є однією й тією самою 
протягом двох тисяч років, «мова, якою 
звіщається Євангеліє, вимагає оновлення» для 
того, «щоб бути зрозумілими для наших 
сучасників» і для того, «щоб католицька традиція 
зуміла промовити до культур сучасного  
світу».«Наш час – це період великих викликів, 
яких ми не повинні боятися приймати. Насправді 
лише мірою того, як їх прийматимемо, 
ставатимемо здатними давати послідовні відповіді, 
опрацьовані у світлі Євангелія. Саме цього люди 
сьогодні очікують від Церкви: щоб вона вміла 
прямувати вперед поруч із ними, супроводжуючи 
їх свідченням віри, яка вчиняє солідарними з 
усіма, особливо з найсамотнішими та відкиненими. 
Скільки ж то бідних, також і бідних у вірі, очікують 
Євангелія, яке визволяє! Скільки ж то чоловіків та  
 
 
 

жінок на екзистенціальних периферіях, 
породжених нашим споживацьким атеїстичним 
суспільством очікують нашого близькості та 
солідарності!» – наголосив Святіший Отець, 
підкреслюючи, що нова євангелізація полягає 
саме в «усвідомленні милосердної любові 
Небесного Отця, щоб ставати засобом спасіння 
для ближніх».У цьому контексті Папа звернув 
увагу на те, що згадане усвідомлення пов’язане з 
темою катехизації, як «простору, в якому життя 
християн стає зрілим через досвід Божого 
милосердя». Не абстрактне поняття милосердя, 
але «конкретний досвід», завдяки якому 
розуміємо свою слабкість і силу, отримувану з 
висоти. А головним діячем євангелізації є Святий 
Дух, «Який відкриває серця віруючих та 
перемінює їх таким чином, аби вони були 
здатними перетворити досвід отриманого 
прощення в любов до ближніх».Отож, за словами 
Наступника святого Петра, питання про те, як 
виховувати у вірі, є дуже важливим, відповідь на 
нього вимагає «сміливості, винахідливості та 
рішень ступати на стежки, якими, можливо, ще 
ніхто не проходив». «Катехизація, як складова 
частина євангелізаційного процесу, потребує 
виходу за межі простої шкільної сфери, навчаючи 
віруючих вже з дитинства зустрічатися з Христом, 
живим і діяльним у Його Церкві», – підсумував 
Святіший Отець, це раз підкресливши, що «виклик 
нової євангелізації та катехизації обертається 
навколо цієї фундаментальної точки: як зустріти 
Христа, яким є найкраще місце, що Його знати та піти 
за Ним». 

Радіо Ватикан 

 

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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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
   

                     Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                            Call NOW AND SAVE!!! 
                              647-407-4826 

           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 

 

 


