
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: «Потрібно будувати українське 
суспільство не на ненависті, а на любові» 

Ми сьогодні повинні захищатися не тільки від зовнішнього 
ворога, а й вистерігати себе, за словами митрополита 
Андрея, від усіх тих, хто хоче на ненависті будувати 
українське суспільство. На цьому сьогодні, 5 липня, 
наголосив Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних у 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового, що в Києві на 
Лівому березі Дніпра.Говорячи про любов і ненависть, 
проповідник відзначив, що Христос є воплоченою Божою 
любов’ю. «Любов протиставляє себе ненависті. Любов є тою 
силою, яка рятує, спасає. Любов є тою силою, яка дає 
життя. Любов є тою силою, яка повертає гідність. Любов є 
силою, яка визволяє і дає свободу. Любов, яка дає життя, 
спасає і визволяє, протиставляється, кидає виклик ненависті 
– силі, яка руйнує, забирає свободу, губить і приносить 
смерть», – сказав Блаженніший Святослав.За його 
переконанням, слово про зустріч між ненавистю і любов’ю 
має надзвичайно велике значення… Святі отці й учителі 
Церкви, каже Предстоятель УГКЦ, завжди навчали, що 
ненависть – завжди висушує людську душу, нищить того, 
хто носить у своєму серці цю руйнівну силу. Апостол Павло 
каже: не дай себе перемогти злу, а перемагай зло добром. А 
Ісус Христос, як воплочена Божа любов є тою силою, яка 
надає можливість людині відроджувати і відновлювати свої 
сили.          (стор. 2) 

 

ST. NICHOLAS 
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оffice@saintnicholas.ca  
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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. 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. 2 Кор. 11, 21 – 12, 9.  
 Єв. Мт. 16, 13 - 19. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Щиросердечна подяка усім, які склали пожертви на 

Свято Миколаївську парохію в сумі $1050.00 в пам’ять 
Стефана Бойчука. 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. 

 Об’єднання Лемків Канади запрошують на 
30-ту Лемківську Ватру в Канаді в днях 1-3 
серпня на Лемківській оселі в Durham ON. Bxід : 
$30.00, діти до 16 років безплатно. За інформаціями: 
www.lemko-olk.com. 

                     ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Марта Семущак                                        150.00 
Стефанія Нагачівець з родиною                150.00 
            (в пам’ ять мужа і батька Михайла) 
Роман федина                                          100.00 
Уляна Романюк                                         300.00 
Михайло і Марія Гоголь                            100.00 
              (в пам’ять Михайла Нагачівця) 
Мирослав Тарапацький                            200.00 
Спадок Йосифа Томича                            198.08 

     В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоївся у Бозі бл. п. Михайло Нагачівець (90р.) 
Душу Покійного  поручаємо молитвам  наших вірних.    
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
   14 VII    8:00 ранку      бл. п. Анну Петик 
    1 VIII   9:00  ранку    бл. п. Любу (19р.) і 
                                     Анну (4р.) Шіляк 

    1 VIII  10:00 ранку    бл. п. Івана Стефанюка 
    1 VIII   6:00 веч.       бл.п. Ярослава Келебая (40д.) 

                           (Закінчення) 

Не брутальна сила може принести мир на землю, – 
переконує Глава Церкви. – Не можна за 
допомогою якогось суспільного договору, що 
забирає в людини свободу, принести мир на 
землю. Лише Божа любов, визволяючи, приносячи 
людині гідність і свободу, може бути фундаментом 
і основою справжнього миру. Тому слуга Божий 
митрополит Андрей Шептицький, з дня 
народження якого цього місяця святкуватимемо 
150-річчя, каже так: ненависть ніколи нічого не 
збудувала, ненависть тільки руйнує. Навіть 
більше, митрополит Шептицький, наче 
вдивляючись у наш час, промовляє: вважайте за 
найнебезпечніших ворогів тих, хто воює з 
ненавистю і ненависть поширює. Ми сьогодні 
повинні захищатися не тільки від зовнішнього 
ворога, а й вистерігати себе, за його словами, від 
усіх тих, хто хоче на ненависті будувати 
український світ чи українське суспільство. 
Ненависть ніколи нічого не збудує, а лише 
зруйнує те, ким ми є і що маємо. Лише любов 
робить людину здатною перемагати. Лише любов 
будує, а ненависть руйнує».Глава Церкви 
пригадав, що на сьогодні припадає річниця 
звільнення українського Слов’янська – міста, яке 
стало «символом агресії, новітнього змагання 
українського народу за свободу, нашого спільного 
болю і страждання, а також передвісником 
перемоги добра над злом».«Ми сьогодні в молитві 
згадуємо наших братів і сестер з цього 
багатостраждального міста, яке стало першим 
суб’єктом цієї агресії. Поминаємо воїнів, які 
віддали своє життя за свободу цього 
міста…»Проповідник навів красномовний приклад 
свідчення любові одного протестантського пастора 
зі Слов’янська. Бойовики вбили його двох синів. 
«Розповідаючи про трагедію, яка сталася з його 
родиною, казав так: я не маю в своєму серці 
жодної ненависті на тих, хто таке вичинив з моїми 
синами. Навіть більше, я їх шкодую, тому що вони 
є жертвами, невільниками ненависті власного 
гріха», – розповів архиєрей.«Просімо сьогодні 
нашого Спасителя, –  закликає Глава УГКЦ, – щоб 
Він допоміг нам будувати нашу вільну (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. 
 

 



Україну на любові, а не на ненависті. 
Остерігаймося кожного, хто ненавистю 
прикриває якусь новітню ідеологію, 
використовує її для політичної боротьби. 
Сьогодні бачимо, як популізм агресії та 
ненависті веде наших добрих дітей до різних 
екстремізмів. Молімося за мир Христовий для 
нашого краю, для нашого народу». 

Департамент інформації УГКЦ 

Розвиток мережі єпархіальних 

представників Комісії УГКЦ  

8 липня 2015 року у Львові відбулася чергова 

зустріч місцевих представників Комісії УГКЦ 

«Справедливість і мир». Головною темою було 

обговорення та практичне впровадження 

ініціатив щодо розвитку єпархіальної мережі 

цієї Комісії в Україні. Цей напрямок співпраці з 

місцевими представництвами та спільної 

координованої діяльності по-особливому зараз 

знаходить свою актуальність у контексті 

розвитку праці Комісії у різних регіонах України 

та в силу суспільно-політичної ситуації в 

країні.Важливим стало зосередження учасників 

зустрічі на фундаментальних засадах, 

ідентичності і місії, як також обґрунтуванні та 

ширшому розголошенні необхідності існування 

Комісії УГКЦ «Справедливість і мир». Адже ще 

Другий Ватиканський Собор запропонував 

створити інституцію, завданням якої було б 

стимулювати суспільне служіння (літургію 

дияконії) Церкви. Папа Римський Павло VI 6 

січня 1967 року створив папську Комісію 

«Справедливість і мир» (motu propri Catholіcam 

Christi Ecclesiam). А у своєму документі 

«Populorum Progressio» він зазначив, що  

 

програма діяльності цієї Комісії відображається 

в її назві - справедливість і мир. У 1988 році 

апостольська конституція «Pastor bonus» 

закріпила статус цього органу як папську раду 

у рамках Римської курії (ст. 142-144).У 1998 

році Блаженніший кардинал Любомир (Гузар) 

створив в УГКЦ Комісію «Справедливість і 

мир». З того часу Комісія провела певну роботу 

в ділянці формування та реалізації соціальних 

ініціатив та пов’язаних із ними програм 

УГКЦ.Окремим напрямком діяльності Комісії є 

видання українською мовою, зокрема документ 

Папської комісії «Справедливість і мир» 

«Виклик аграрній реформі: за кращий розподіл 

землі», «Соціально зорієнтовані документи 

Української Греко-Католицької Церкви (1989-

2008). Джерела християнського суспільного 

вчення та служіння», «Покликання лідера 

бізнесу», «Папа Бенедикт XVI. Місце Бога у 

світі. Влада, політика, право», документ 

«Виховання мирян до суспільно-політичного 

життя» і ін..А координація суспільно-

зорієнтованого служіння УГКЦ, участь у 

публічних сферах українського життя: 

культури, економіки, політики, міжнародного 

життя, допомога Патріархові та Синоду у 

реалізації всеукраїнських та 

загальноцерковних соціальних програмах 

становить основу місії та діяльності Комісії 

УГКЦ «Справедливість і мир». Тому робота над 

створенням мережі єпархіальних представників 

Комісії в Україні послужить саме координованій 

реалізації соціально-скерованих проектів, 

акцій, практичних ініціатив як важливе і 

актуальне завдання. 
Інформаційна служба Комісії УГКЦ «Справедливість і мир» 

 

 

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 

 

 


