
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: «Ніколи не думав, що слова Івана 
Павла ІІ щодо мене виявляться пророчими» 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав розповів, що Папа Іван Павло ІІ 
передбачив для нього багато роботи в Києві. 
Про це Глава УГКЦ розповів в інтерв’ю польському 
журналісту Гжегожу Гурному.«У червні 1999 року, коли 
захистив докторат у Римі, потрапив на аудієнцію до Івана 
Павла II і мав нагоду якийсь час поговорити з ним. Я сказав 
йому: "Святіший Отче, я закінчив той самий університет, що 
і ви, – Ангелікум. Закінчив той самий факультет – моральне 
богослов'я. Тепер я збираюся повертатися в Україну і хотів 
би попросити про благословення на це повернення". Папа 
подивився на мене пильно і запитав: "Ти з Києва чи зі 
Львова?" "Зі Львова", – відповів я. "Ну то їдь до Києва, 
будеш там мати багато роботи", – сказав Святіший Отець. 
Ніколи не припускав, що можуть означати ті слова, які 
виявилися пророчими. Гадав, що стану викладачем 
богослов'я, але ніколи не думав, що буду Главою Української 
Греко-Католицької Церкви в Києві», – розповів Предстоятель 
Церкви.Говорячи про роль святого Івана Павла ІІ, яку він 
відіграв для України та УГКЦ, Блаженніший Святослав 
зазначив, що протягом багатьох років Іван Павло II був 
голосом, який говорив від імені тих, котрі не мали голосу. 
«Він говорив від імені мовчазної Церкви, – зазначив 
архиєрей, – як називали католиків у Радянському Союзі.  
                                                                   (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. Лящук 
9:30 – Св. Літургія – о.  Р. Лобай 
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. 5, 18 - 23.  
 Єв. Мт. 8, 5 - 13. 
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                      ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Многая Літа! БУКК, відділ св. о. Миколая 
пожертвував $90.00 з нагоди 90 ліття п. Ярослава 
Соколика. Бажаємо йому незмірних Божих ласк на 
Многії і Благії Літа! 

 Членкині ЛУКЖК подають недільну каву 
останній раз сьогодні. Недільна кава 
продовжуватиметься у вересні. Складаємо щиру 
подяку всім членкиням, які готують каву, солодке, 
смачні канапки і вареники під час року. Нехай 
Предобрий Господь держить Вас у Своїй опіці на Многії 
і Благії Літа! 

 Церква св. о. Миколая отримала пожертву в сумі 
$23,365.00 із спадку бл. п. Ірени Яріш. Душу Покійної 
поручаємо молитвам наших вірних. Вічна Їй пам’ять! 

 Просимо членкинь ЛУКЖК зійти до церковної кухні, 
щоби відібрати собі примірник Нашої Дороги. 

 Слава Україні і Невмирущим Героям! 
В 71-шу річницю боїв під Бродами, Братство 
Колишніх Вояків  1-ої Дивізії УНА, Станиця 
Торонто має шану запросити усіх взяти участь у 
Соборній Панахиді, за душі полеглих вояків, які 
віддали своє життя в боротьбі за Незалежність України 
та за всіх героїв, які захищали і сьогодні  далі 
захищають людські права і територіяльну цілісність 
нашої України  в середу, 22 липня, о год. 7:30 
вечора у нашій Свято-Миколаївській церкві. Після 
Панахиди, усі запрошені на каву і солодке у церковній 
залі та на програму про долю сучасних героїв України. 

 Цього року Єпархіяльний Марійський Відпуст  
буде проводитися сьогодні на Горі Марії в 
Анкастер. Тема: Рік Богопосвяченого Життя/Рік 
Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького.  
Заохочуємо наших вірних до численної участи в 
Єпархіяльному Торжестві! Прийдіть на Гору Марії і 
просіть заступництва Бл. Йосафати у всіх ваших 
потребах. 
 
 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.  

  
                    ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      

Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
 
 Марія Світа                                                100.00 
 Андрій Дзюбак                                           100.00 
 Михайло Червоноградський                        100.00 
 Богдан і Марта Тихоліс                               200.00 
            (з нагоди вінчання доньки Тамари) 
 Віра Микитин                                              200.00 
  ( з нагоди вінчання хресної доні Тамари Тихоліс) 

   В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоївся у Бозі бл. п. Ярослав Келебай (101р.) 
Душу Покійного  поручаємо молитвам  наших вірних.    
   
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  1  VII    8:00 ранку   бл. п. Миколу і Олександру 
                                                             Зіняк 
  9 VII     5:00 поп.     бл. п. Павла Підлісного (40д.) 
 10 VII    6:00 веч.     бл. п. Григорія (15р.) і  
                                 Марію (25р.) Нестор 
                         (Закінчення)  

  Він був як Мойсей, який говорив до фараона: 

"Відпусти мій народ". Це не випадково, що радянський 

лідер Михайло Горбачов дозволив діяльність Українській 

Греко-Католицькій Церкві у зв'язку з візитом до 

Ватикану та зустріччю з Папою Римським Іваном Павлом 

II. Тоді також почався процес воскресіння нашої 

Церкви. Наступила духовна революція, яка стала 

провісником падіння імперії і появою вільної України. 

Свобода релігії була як пророчий провісник свободи 

цілого народу».Він пригадав, що важливим жестом під 

час візиту в Україну тодішнього Папи Римського було те, 

що він зачислив до лику блаженних багато греко-

католицьких мучеників. «Пам'ятаю, – продовжив Глава 

Церкви, – що люди тоді казали: якщо Папа ступив 

своєю ногою на українську землю, то комунізм сюди 

ніколи не повернеться. Можна сказати, що його приїзд 

до України закріпив релігійну свободу в нашій країні. 

Його заклик "Не бійся!" залишається і далі актуальним 

та сильним в Україні, особливо сьогодні».Верховний 

Архиєпископ відзначив, що цей візит був важливим не 

тільки для католиків, а й для Української Православної 

Церкви. «Іван Павло II приїхав до Києва як паломник 

до місця хрещення Русі, яке стало джерелом 

християнства у Східній Європі. Його слова були 

особливо важливі в контексті пошуку примирення 

між розділеними Церквами Сходу і Заходу», – 

сказав Глава УГКЦ.        Департамент 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. 
 

 



Блаженніший Святослав подякував 
американським католикам за 

підтримку 

24 червня закінчився візит солідарності і 
підтримки щодо України делегації Конференції 
католицьких єпископів США. Архиєпископ 
Луїсвілля Джозеф Курц, Президент 
Американської Єпископської Конференції, 
Архиєпископ Чикаго Блейз Супіч, голова 
підкомітету допомоги Церкві у Східній і 
Центральній Європі АЄК, провели кілька днів в 
Україні, щоб краще ознайомитися з ситуацією. 
 
Вони побували в Харкові, Львові та Києві, 
змогли на власні очі побачити розвиток Церкви 
в Україні, до якого американські католики 
щедро долучаються вже протягом 25 років, 
зустрілися з релігійними і політичними 
лідерами, а також поспілкувалися з 
вимушеними переселенцями в Харкові, 
молодими активістами у Львові, студентами 
Трьохсвятительської семінарії УГКЦ в Києві. 
 
Підсумком візиту стала зустріч з 
Архиєпископом-емеритом Блаженнішим 
Любомиром та Главою УГКЦ Блаженнішим 
Святославом.  
 Глава і Отець УГКЦ подякував усім 
американським католикам за підтримку, а 
представникам делегації за те, що приїхали 
підтримати Церкву і народ у складних 
обставинах війни. «Дякую вам за те, що ви є з 
нами в час страждань і страху. Моральна 
солідарність настільки важлива, як і 
матеріальна підтримка», - зазначив він. 
 
Блаженніший Святослав також зауважив, що 
зараз в Україні унікальний час для 
євангелізації, українці потребують і уважно 
слухають голосу Церкви. «Ми у своїй стратегії 

розвитку кажемо, що жива парафія – це місце 
зустрічі з живим Христом, але ми також 
протягом останнього часу досвідчили, що 
Майдан, лінія фронту – це місця зустрічі з 
живим Богом. У таких моментах суспільство 
відкриває двері для Церкви і Церква має мати 
достатньо умінь, щоб увійти», - наголосив 
архиєрей. 
Верховний Архиєпископ додав, що те духовне 
відродження, яке УГКЦ переживала в Західній 
Україні в 90-х роках, вона зараз переживає в 
Центральній та Східній Україні. 
 
Члени делегації Конференції католицьких 
єпископів США поділилися з українськими 
ієрархами думками та досвідом, який вони 
отримали протягом свого короткого, але 
насиченого візиту до України. 
 
«Ми побачили табір переселенців у Харкові, 
дуже трагічні та складні долі, у них так мало 
умов для існування, проте є взаємна підтримка, 
відкритість і радість. На зустрічі з послом США 
в Україні ми зазначили, що міжнародна 
спільнота може робити більше, адже такого 
одного табору недостатньо», - наголосив 
архиєпископ Блейз Супіч. 

Важливим для делегації було також 

ознайомитися з деталями недавньої української 

історії, щоб розповісти про неї католикам в 

Америці. «Ми пройшли від собору Святої Софії 

до Майдану, і для нас було дуже зворушливо 

побачити на власні очі сліди змагання за 

гідність і свободу», - пояснив архиєпископ 

Джозеф Курц, котрий відвідував Україну 

вперше. 

Мар'яна Карапінка 

 

 
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 

 

 


