
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: «Шукаймо таких, які б творили 
єдність, а не будували політичну боротьбу на 

протистояннях» 

Під час цієї прощі ми молимося за два Божі благословення: 
припинення кровопролиття в Україні та єдність українського 
народу. Ми свято переконані, що Бог є з нами. Тому віримо і 
знаємо, що Україна є і буде. Однак якою вона буде - 
залежить від кожного з нас. Кожен християнин має володіти 
Божими громадянськими чеснотами, щоб збудувати свою 
хату як християнський дім, як рід вибраний, царське 
священство.Це сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший 
Святослав 26 червня під час проповіді на Всеукраїнській 
прощі до Страдча, що на Львівщині, у День мирянина в 
УГКЦ. 

«У той час, коли ми відчуваємо, що людської сили замало, 
щоб зупинити війну, ми благаємо і молимося сьогодні про 
святу волю Божу за мир для нашої многостраждальної 
української землі», - продовжив проповідник.Блаженніший 
Святослав додав, що молитва на Страдецькій горі за мир для 
України є знаковою. Адже ця гора увібрала в себе всю 
історію страждань українського народу. Ці страждання 
увіковічені у славній Хресній дорозі як страждання і муки 
самого Сина Божого.«Коли ми молимося за єдність 
українського народу, то перебуваємо в особливому діалозі зі 
слугою Божим митрополитом Андреєм Шептицьким, 150-
річчя від народження якого ми святкуємо (стор. 2) 

       
       

          
         

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
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tel.: 416-504-4774 
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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. Р. Лобай 
  
 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Рим. 10, 1 - 10.  
 Єв. Мт. 8, 28 – 9, 1. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понеділок 6 липня - Навечір'я Свята Різдва Св. Івана 
Христителя – Вечірня з Литією о год. 6:00  вечора. 
Вівторок 7 липня - Свято Різдва Св. Івана Христителя. 
Божестевенні Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку. 
    
 Просимо членкинь ЛУКЖК зійти до церковної кухні, 

щоби відібрати собі примірник Нашої Дороги. 

 Щиросердечна подяка усім, які склали пожертви на 
Свято Миколаївську парохію в сумі $1220.00 в пам’ять 
Павла Підлісного. Вічна Йому Пам’ять! 

 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. 

 Конґрес Українців Канади, вiдділ Торонто 
організує відзначення Дня Незалежності України 
в суботу 22 серпня у Centennial Park. Цілий день: 
українська кухня, ярмарок, дитячий куток, шахи. 
Безплатне паркування. 

  
                    ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
 
Люба Пендзей                                            200.00 
               ( в пам’ять Павла Підлісного)  
Люба Ройко                                                300.00 
              (в пам’ять Олекси і Павла Ройко) 
Роман федина                                             100.00 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь              200.00 
Василь і Рома Жила                                     200.00 
 

   В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоївся у Бозі бл. п. Стефан Бойчук (91р.) Душу 
Покійного  поручаємо молитвам  наших вірних.    
   

   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  8  VII     8:00 ранку    бл. п. Ярослава Келебая 

  9  VII     5:00 поп.     бл. п. Павла Підлісного (40д.) 
  10 VII    6:00 веч.      бл. п. Григорія (15р.) і  
                                 Марію (25р.) Нестор 
    

                            (Закінчення) 

цього року», - сказав він. Адже, як відомо, 
митрополит Андрей був «пастирем і батьком 
українського народу упродовж Першої та Другої 
світових воєн». «Митрополит, - вів далі Глава 
УГКЦ, - відчував у своєму серці біль і страждання 
свого народу. Він навчав своїх людей, що 
українська державність – це те, за що варто 
жертвувати своїм життям. Тому ми покликані нашу 
державність зберегти і захистити». 

«Молячись за мир та єдність в Україні, митрополит 
Андрей бачив різного роду незгоди, поділи та 
роздори серед людей. У своєму славному творі про 
українську державність «Як будувати рідну хату» 
він каже таке: “Українська хата може вдержатися 
на єдності”», - зазначив очільник Церкви.Багато 
людей, як твердить Блаженніший Святослав, 
згадують ось таку подію з життя митрополита 
Андрея. Якось один український політик часів II 
Світової війни, який змушений був емігрувати, 
тікаючи від російської навали, пішов порадитися 
до Митрополита з цього приводу. Як відомо, 
причиною слабкості нашої держави в ті часи були 
роздори між різними політичними партіями 
українських визвольних рухів. Тоді митрополит 
Андрей сказав такі слова: «Чоловіче, коли ліс 
горить, навіть звірі не кусають один 
одного».«Глибокими ці слова є і сьогодні. Бо 
Україна тепер потребує єдності не тільки для того, 
щоб протистояти зовнішньому ворогу. Вона 
потребує сьогодні єдності, щоб змінити власну 
країну, тобто здійснити довгоочікувані реформи», 
-сказав він. 
Предстоятель УГКЦ пригадав, що через кілька 
місяців в Україні відбудуться чергові вибори до 
місцевих органів державної влади. Однак, за його 
словами, вже тепер відчутно, як наближення цих 
виборів знову пов’язано із внутрішньою 
боротьбою, роздорами та протистояннями в 
українському народі. «Наші політики розуміють 
саму суть політичного (стор. 3)                                          

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. 
 

 



процесу як політичну боротьбу між ворожими 
таборами. Прикро сьогодні спостерігати, як 
той, хто має дбати про добро українського 
народу… його розколює, - продовжив 
проповідник. - А найсвятіші ідеали свободи, 
незалежності та чесності є предметом боротьби 
і протистояння. Нам так потрібно сьогодні 
молити Господа про внутрішню єдність нашого 
народу!»Глава УГКЦ закликав шукати сьогодні 
«все те, що нас єднає і робить нас єдиним 
монолітом», і не довіряти тим, хто ділить. 
«Шукаймо таких, які б творили єдність, а не 
будували свою політичну боротьбу на 
протистояннях», - закликав він. Наприкінці 
Богослужіння Блаженніший Святослав 
нагородив грамотами волонтерів АТО.       
Департамент інформації УГКЦ 

Предстоятель УГКЦ у Берліні розвінчує 
міфи російської пропаганди 

Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав під час зустрічі 
з паном Крістофом Хойсгеном, радником 
Канцлера Німеччини з питань зовнішньої 
політики та безпеки, у рамках візиту ВРЦіРО до 
Німеччини розвінчав два найбільших міфи 
російської пропаганди.«Першим таким міфом, – 
розповів Глава греко-католиків, – є те, що в 
Україні йде громадянська війна. Ми хочемо вам 
засвідчити, як голос просто українського 
народу, що в нас немає громадянського 
протистояння. Сьогодні все українське 
суспільство, незалежно від етнічного 
походження та релігійної приналежності, єдине 
в бажанні захистити вільну незалежну 
Українську Державу. Ви бачите, що тут є 
представники не тільки християн різних 
конфесій, а і юдеїв, мусульман… І, можливо, 
така нова єдність українського суспільства 
зумовлена тією зовнішньою агресією. Другий 
міф, який сьогодні інструменталізується, 
зокрема російською стороною, полягає в тому, 
що в Україні існує релігійний конфлікт. Ми теж  

 

одностайною присутністю перед вами хочемо 
сказати, що це неправда. Великим благом 
України є те, що нам вдалося зберегти 
релігійний мир. Ми всі сьогодні одностайно 
виступаємо проти інструменталізації релігій 
будь-якими політиками, будь-якою владою, тим 
більше проти використання релігії з метою 
агресії».Блаженніший Святослав, говорячи про 
роль Всеукраїнської ради Церков і релігійних 
організацій, відзначив, що ВРЦіРО – це 
громадська організація. «Ми не представляємо 
ні українську владу, ні політичний 
істеблішмент, ми є, можливо, найбільш 
структурованою частиною громадянського 
суспільства. Наше завдання є донести до вас 
голос простих людей, - тих людей, які більше 
ніж рік тому заявили про свою людську гідність 
і про європейську ідентичність свого народу», 
– запевнив Предстоятель.Ведучи мову про 
проблеми й завдання, які нині стоять перед 
українцями, Глава УГКЦ наголосив, що великим 
викликом нашого суспільства є не лише 
військова агресія, а й необхідність здійснення 
внутрішніх реформ. «Ми також знаємо, що 
умовою підтримки України сьогодні, зокрема з 
боку Європейського Союзу, є проведення 
українською владою цих реформ. Так, у центрі 
уваги є глобальне питання корупції. Ми 
сьогодні хочемо сказати, що прості люди в 
Україні є тією силою, яка буде трансформувати 
і реформувати свою державу. Влада і політики 
приходять і відходять, а український народ, 
який хоче жити у вільній європейській державі, 
залишається. І він є протагоністом, силою, яка 
буде змінювати свою державу», – вважає 
Блаженніший Святослав.Він розповів, що 
представники Церков України розробляють 
окрему програму боротьби з корупцією. «Бо 
корупція – це не лише питання порушення 
закону. На жаль, корупція є частиною 
пострадянської культури. Власне, Революція 
гідності була революція проти пострадянської 
України. І сьогодні справді ми всі разом 
оголосили війну тій корупції, як виховний план 
трансформації українського суспільства», – 
зазначив Глава Церкви. 

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 
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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 

 

 


