
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 у Польщі: «Папа Франциск, як 
послідовник Христа на землі, має особливу 
благодать Святого Духа, яка не допустить 

продовження цієї війни» 

Україна стала жертвою несправедливої агресії свого великого 
сусіда. Незважаючи на зусилля міжнародного співтовариства 
та Мінські угоди, в Україні так і не було «режиму 
припинення вогню» й останнім часом багато важкої зброї та 
техніки було введено на українську території. Тільки за 
останні 24 години вбито 8 українських солдатів, а 12 – 
поранено. Про це заявив на прес-конференції у Варшаві 
Блаженніший Святослав, Глава й Отець УГКЦ, 9 червня, як 
повідомляє польська Iнформаційна агенція  KAI.Він 
наголосив, що УГКЦ намагається «служити своїй нації і бути 
голосом тих, хто страждає, щоб казати правду про війну 
проти України, яка є "війною дезінформації"». «Через 
пропагандистські зусилля наших північних сусідів існує 
багато неправди у ЗМІ», – каже він.На його переконання, 
християни повинні сприяти миру і прагнути примирення, 
тому УГКЦ щодня молиться за мир в Україні.Глава Церкви 
зазначив, що молячись під час свого візиту до Польщі перед 
зображенням Богоматері на Ясній горі, яка є не тільки 
польською королевою, але й матір’ю України, він молився за 
мир у країні. А також за те, щоб ця агресія не поширилася 
на інші райони держави й не заторкнула польську націю. 
«Можна сказати, що ситуація в Україні в цей час охоплює і 
Європу. Тому незалежність України є питанням безпеки 
Європи та миру в Європейському Союзі», – наголосив 
Верховний Архиєпископ УГКЦ.Він додав, що Папа Франциск 
добре поінформований про те, що відбувається в Україні. 
Тому зустріч Понтифіка з Президентом Росії Володимиром 
Путіним,  10 червня, – це «один із способів  (ст. 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. Р. Лобай 
9:30 – Св. Літургія – о.  О. Лящук  
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Лящук 
  
 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Рим. 2, 10 – 16.  
 Єв. Мт. 4, 18 - 23. 

   
 
       
       
    

  
 
118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXVIІ ч.  24          ◊  Неділя 2-га по Зісланні Св. Духа. Глас 1.  ◊              14 червня 2015р.                                                                                    

 

       
   

 

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наша парохія буде приймати Ікону з мощами 
Блаженної Матері Йосафати Гордашевської, 
засновниці чину Сестер Служебниць Непорочної 
Діви Марії в середу 24 червня. O год. 6:00 вечора 
буде відправлений Молебень до св. Йосафати а 
теж буде нагода прикластися до  ікони і в 
молитовному почитанні звеличити її. 

 ̀ `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.    

 Цього року Єпархіяльний Марійський Відпуст  
буде проводитися в неділю 28 червня на Горі 
Марії в Анкастер. Тема: Рік Богопосвяченого 
Життя/Рік Слуги Божого Митрополита Андрея 
Шептицького. Свячення Води і Сповідь о год. 9:00 
ранку; Архиєрейська Служба Божа, Владика Кир 
Стефан Хміляр,  о год. 10:00 ранку; Адорація 
Євхаристійних Дарів і Молитовна Служба Зцілення  
о год. 1:30 поп.; Представлення життя Сл. Б. Митр. А. 
Шептицького, о. П. Ґаладза;” Вставай” – Програма для 
Молоді і дітей о год. 2:00 поп.; Moлебень в честь Бл. 
Йосафати і Суплікація о год. 3:00 поп.;  Молитва і 
почитання подорожуючої Ікони з Мощами Блаженної 
Йосафати Гордашевської.  Заохочуємо наших вірних 
до чисельної участи в Єпархіяльному Торжестві! 
Прийдіть на Гору Марії і просіть заступництва Бл. 
Йосафати у всіх ваших потребах. 
 
 З цеї нагоди від Суспільної Служби 
Українців Канади є замовлений автобус, 
який буде від’їжджати від Bloor i Jane о год. 
7:30 ранку. Всіх зацікавлених просимо 
зголошуватися заздалегідь за квитками до 
канцелярії ССУК на число тел. 416-763-4982. 

 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) сьогодні 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. 

   М Н О Г А Я   Л І Т А  

Новоохрещеному Николаєві Івасеві Васієнто його 
рідним батькам і хресним батькам бажаємо Многії 
і Благії Літа 
                    ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
 
 Степан і Ольга Качмар                                  200.00 
                    (з нагоди 50 ліття вінчання) 
   
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 16 VI   10:00 ранку  бл. п. Йосифа Гошуляка   
 20 VI   10:00 ранку  бл. п. Михайла Рожика (40д.)                                                              
 22 VI     6:00 веч.    бл. п. о. Юліяна Микитина (36р.) 
 27 VI    10:00 ранку  бл. п. Катерину Олійник (1р.) 
 27 VI    11:00 ранку  бл. п. Марію Маслей 

            В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлися у Бозі бл. п. Тарас Яковенко (65р.) і 
Марія Збуда (82р.) Душі Покійних  поручаємо 
молитвам  наших вірних.    
 
                            (Закінчення) 
 
зупинити цю війну».«Я не знаю, як 
відбуватиметься ця розмова, але в листі до 
Святішого Отця я попросив його бути голосом 
жертв цієї війни та тих, хто страждає, як батька, 
який прагне захистити своїх дітей. Ми бачимо, що 
зараз як міжнародна дипломатія, так і  міжнародне 
право не в змозі зупинити агресію. Проте ми, 
католики, вважаємо, що Святіший Отець, як 
послідовник Христа на землі, має особливу 
благодать Святого Духа, яка не допустить 
продовження цієї агресії та війни», – сказав 
Очільник УГКЦ.             Департамент інф. 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


Комунікат за результатами зустрічі 
представників Католицької Церкви 

Польщі та України 

Цього року виповнюється десята річниця 
історичного моменту, коли у Варшаві та Львові – 
19 і 25 червня 2005 р. – із нагоди Року Євхаристії 
єпископи Української Греко-Католицької Церкви та 
Римо-Католицької Церкви Польщі оприлюднили 
спільне Пастирське послання з нагоди акту 
взаємного прощення і примирення.У посланні 
єпископи закликали піднятися вище політичних 
поглядів та історичних подій, вище релігійних 
обрядів та національностей – української й 
польської, аби на весь голос промовити слова: 
«Ми прощаємо і просимо прощення».Українці та 
поляки у своїй історії мають багато прикладів 
добросусідського співіснування, спільних 
героїчних вчинків, але, на жаль, пам'ять набагато 
краще зберігає тривожні спогади протистояння, 
ніж гармонійну співпрацю. Обидва народи 
пережили страшні трагедії ХХ ст., зазнавши 
великих страждань від тоталітарних режимів – 
нацистського, комуністичного і крайнього 
націоналізму. Українці та поляки часто допомагали 
одні одним пережити ці важкі випробування. Ми 
висловлюємо наше щире співчуття родинам тих, 
хто загинув або постраждав внаслідок війни. Ми 
хочемо зробити все, що в наших силах, аби 
сприяти миру в міжлюдських і міжнародних 
відносинах. Для цього ми дивимося з 
християнського погляду як на трагічне минуле, 
так і на нинішню драматичну ситуацію на Сході 
України, уповаючи на милість Божу, а в молитві до 
Господа Бога просимо, щоб залікував рани історії 
народів Центральної та Східної Європи.Важливе 
завдання, яке стоїть перед нашими Церквами, – 
забезпечення того, щоби, будуючи сучасні 
відносини між народами й думаючи про спільне 
майбутнє, ми опиралися тільки на позитивний 
духовний досвід й автентичність Євангелія. Ми 
прагнемо, аби справу у примиренні народів – 
польського й українського – було продовжено 
через конкретну співпрацю, взаємоповагу, 
розуміння і взаємну підтримку між представниками  
 
 
 
 

наших народів і Церков, щоби в такий спосіб 
засвідчити єдність у різноманітті й дати відповідь 
експансії секуляризму та військовій агресії, яка 
йде зі Сходу.Висловлюємо велику надію на те, що 
програма, розроблена контактними групами між 
Римо-Католицькою Церквою Польщі, Українською 
Греко-Католицькою та Римо-Католицькою 
Церквою в Україні, реалізується у партнерстві між 
парафіями двох країн у прямих контактах, обміні 
візитами та пастирським досвідом.Важливою 
справою також є прагнення справедливої 
реституції щодо церковного майна і врегулювання 
питань власності щодо святинь. 
 
Хай Ісус Христос допоможе польському й 
українському народам зміцнити добросусідські 
відносини так, аби ми могли ділитися нашим 
духовним багатством на славу Божу! 

Архиєпископ Станіслав Гадецький, Митрополит 

Познанський, 

Голова Польської Єпископської Конференції 

Блаженніший Святослав (Шевчук), 

Глава й Отець Української Греко-Католицької Церкви, 

Архиєпископ Мечислав Мокшицький, 

Митрополит Львівський, 

Голова Конференції римо-католицьких єпископів 

України 

Архиєпископ Іван (Мартиняк), 

Митрополит Перемишльсько-Варшавський 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/aHR0cDovL29sZC51Z2NjLm9yZy51YS91a3IvZG9jdW1lbnRzL2FwcGVhbDIwMDUvcGFpeGUv
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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 

                              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 

 

 


