
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: «Очікуємо, що Польща буде нашим 
стратегічним партнером і адвокатом у ЄС» 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав висловив побажання, аби 
новообраний Президент Польщі Анджей Дуда підтримував 
дружні, добросусідські відносини з Україною. Про це 
Предстоятель Церкви сказав в інтерв’ю Католицькій 
інформаційній агенції, яке він дав під час свого візиту до 
Польщі 8‒9 червня цього року.«Очікуємо, – сказав 
Блаженніший, – що Польща буде нашим стратегічним 
партнером і адвокатом у Європейському Союзі». 

«Сильний біль наповнив наші серця, коли в 2010 році 

сталася авіакатастрофа у Смоленську, в якій загинули 

представники польської еліти разом із президентом Лехом 

Качинським. Дуже важливо довідатися всю правду щодо цієї 

катастрофи. Також мусимо сказати всю правду про те, що 

відбувається в Україні. Тільки правда може зцілити й 

об'єднати нас», – відзначив Глава Церкви. 

Предстоятель УГКЦ запросив пана Президента якомога 

швидше відвідати Україну. «Цього року Єпископські 

конференції Польщі та Німеччини відзначатимуть 50-річчя 

обміну посланнями примирення і прощення між двома 

країнами.   ( 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. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о.  Р. Лобай 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
  
 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Рим. 5, 1 – 10.  
 Єв. Мт. 6, 22 - 33. 
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   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. 

   ВІТАЄМО сьогодні з Днем Батька всіх татів, 
хресних батьків і духовних отців! Бажаємо незмірних 
Господніх благодатей. Нехай Предобрий Господь 
держить Вас у Своїй опіці на Многії і Благії Літа! З цієї 
нагоди ЛУКЖК дарує борщ і канапку після кожної  
Св. Літургії у церковній залі. 

   В середу 10 червня відправили поминальну 
 Св. Літургію і панахиду за упокій душі Олександри 
Тарнавської. Вічна Їй Пам’ять! 

 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 цiєї 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 сьогодні, 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. 

 Український танцювальний ансамбль 
“Легенда” з Австралії запрошує всіх на свій виступ – 
український народний балет “Казка”, який відбудеться   
в понеділок 29  червня в Hammerson Hall, Living Arts 
Center в Miссіссаґа. Квитки: дорослі $35., студенти 
$25., діти до 12 років $20.  

   М Н О Г А Я   Л І Т А  

Нововінчаним Тамарі Тихоліс і  Юліянові Ладвіґові 
бажаємо мирного подружнього життя на Многії і 
Благії Літа 
                    ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
 
 Ігор і Галина Магега                                   200.00 
                     (в пам’ять Ольги Магеги) 
Люба Тарапацька                                        250.00 
                 (в пам’ять Катерини Бойчук) 
Роман Харак                                                160.00 
Оля Яремович                                              100.00 
                   (в пам’ять Павла Підлісного) 
   
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  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 
  1  VII    8:00 ранку   бл. п. Миколу і Олександру 
                                                             Зіняк 
  9 VII     5:00 поп.     бл. п. Павла Підлісного (40д.) 
                         (Закінчення) 

  У контексті цієї історичної події ми повинні 

дивитися і на польсько-українські відносини», – 

вважає Блаженніший Святослав.«Ми повинні, – 

продовжив Глава УГКЦ, – дивитися не тільки на 

минуле, а й будувати майбутнє. Мусимо в цьому 

дусі зробити в Польщі та Україні черговий крок 

вперед, щоби справа примирення була не лише 

ініціативою кількох єпископів із двох боків, а й 

пробудила в наших відносинах "спільний рух", аби 

ми зрозуміли, що вільна Україна має вирішальне 

значення для вільної Польщі й навпаки. Сьогодні 

йдеться про нашу і вашу свободу!». 
Департамент інформації УГКЦ 

Повідомляємо, що з днем 13-го 
червня ми перейшли 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


 Глава УГКЦ до семінаристів: «Кличучи 

вас до священства, Бог кладе у ваші руки 

найбільший дар Церкви - Пресвяту 

Євхаристію» 

14 червня Глава й Отець УГКЦ очолив 

Архиєрейську Божественну Літургію в 

Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ 

у Києві в межах прощі семінаристів духовних 

семінарій УГКЦ з усієї України.Із Верховним 

Архиєпископом УГКЦ співслужили владика 

Володимир (Війтишин), Митрополит Івано-

Франківський, та владика Йосиф (Мілян), 

Єпископ-помічник Київської архиєпархії. 

Проповідуючи, Глава Церкви зазначив, що слово 

про боговибраність проходить червоною ниткою 

через усі книги Святого Письма. «Від початку, 

щоби приготовити людину до повноти її спасіння у 

Христі, Господь вибирає народ, з яким потім 

укладає Заповіт. Цей старозавітній народ Господь 

обрав як народ святий, в якому має об’явитися 

повнота Божої істини, світло Його Закону, на 

якому спочине повнота Божих благословенств», – 

сказав він.Так само  Ісус Христос вибирав перших 

апостолів, увійшовши в їх щоденне робоче 

буденне життя. «Він приходить на берег моря, де 

вони працюють як рибалки, і там, виходячи з 

їхньої особистої життєвої ситуації, робить 

боговибраними. Таким способом покликаючи їх до 

особливої апостольської місії, роблячи їх 

"рибалками людей"», – додав 

проповідник.Приготовляючи апостолів до цього 

нового служіння, Господь робить їх учасниками 

нової місії, бо, обираючи людину, Бог долучає її до 

своєї особистої дії – «навчати та проголошувати 

Євангеліє і загоювати усяку недугу в народі». 

«Господь покликає до цієї місії дуже дивних  

 

 

людей. Наприклад,  апостол Петро, за 
інтелектуальним рівнем був найслабшим серед 
усіх учнів, а Господь робить його скелею, на якій 
будує Церкву», – сказав він. Пояснюючи спосіб 
вибору Христових учнів, апостол Павло навчав: 
«Господь вибрав немудре світу цього, щоб 
засоромити премудрих. Він вибрав слабких світу 
цього, щоб засоромити сильних». Бо сила Божа 
виявляється в немочі.Глава Церкви пригадав, що 
цього дня Церва святкує свято Пресвятої 
Євхаристії – урочистого поклоніння Тілу і Крові 
Господа. Проповідник переконаний, що кожен із 
нас став боговибраним ще  в момент хрещення. 
«Ми стали боговибраним народом у момент 
нашого хрещення, ще в часи князя Володимира 
Великого, – продовжив він. – Однак наша 
особлива місія, до якої покликає нас наше 
боговибранство, – це святість». Але неможливо 
сповняти цю місію без таїнства Євхаристії. Бо 
Святе Причастя є метою та вершиною 
християнського життя. Без нього немає Церкви, 
немає справжнього духовного життя. УГКЦ 
вистояла саме завдяки тому, що в тюрмах і 
концтаборах священики щодня звершували Святу 
Літургію.Ми можемо зростати в нашому 
боговибранстві, коли отримуватимемо цю Божу 
поживу: «Кожен із вас покликаний, як і колись 
апостоли, піти за покликом Божим до святості, яку 
Він нам дає в таїнстві Пресвятої 
Євхаристії».Звертаючись до присутніх 
семінаристів, Предстоятель УГКЦ сказав: «Господь 
вибрав вас, бо Він вас полюбив і особисто 
приготовив. Покликаючи вас до священства, Він у 
ваші руки покладе цей найбільший дар своєї 
Церкви, бо ви будете служителями таїнства 
Пресвятої Євхаристії. Самі з цього дару користайте 
щодня і, як служителі, ви маєте ним кормити всю 
Церкву».Після Літургії Блаженніший Святослав 
вручив присутнім семінаристам пам'ятки 
прочанина. 

                                      Департамент 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 
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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 

 

 


