
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 

Дух мудрості особи митрополита Андрея 
охоплював чи не всі сфери українського 

національного церковного буття», - 
Блаженніший Святослав 

 
Сьогодні ми переживаємо незабутню подію, яка для всіх нас 
є унікальною можливістю ще раз відкрити для себе того, 
кого називали Велетнем Свято-Юрської гори. Це нагода ще 
раз відкрити для себе постать українського Мойсея, щоб 
почути його слово і піти за ним. 
Про це сказав Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, 
29 липня на представленні ораторії «Я тебе кличу» 
Мирослава Волинського у Львівському національному 
академічному театрі опери та балету імені Соломії 
Крушельницької з нагоди 150-х роковин народження 
митрополита Андрея Шептицького.За словами Глави Церкви, 
ціла низка понять і цінностей, за які ми зараз віддаємо 
життя, належать мудрості й духові митрополита Андрея. «Це 
все те, що ми вкладаємо у поняття «сучасний європейський 
українець», усе те, що ми розуміємо під поняттям 
«українець-греко-католик». Ці поняття мають той зміст, який 
вклав у них праведний митрополит», ‒ пояснив він, цитуючи 
слова Великого Андрея, який сам про себе сказав так: 
«Любов до українського народу зробила мене українським 
патріотом».Продовжуючи, Блаженніший Святослав сказав, 
що Андрей Шептицький сформував й саме поняття 
християнського патріотизму, зокрема українського. Він 
впровадив цей патріотизм у всі виміри і ділянки життя 
українського народу. «Важко сьогодні сказати, чи (ст.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. О. Качур 
11:30 -  Св. Літургія – о. Качур  
  
 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Кор. 3,  9 - 17.  
 Єв. Мт. 14, 22 - 34. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Конґрес Українців Канади, вiдділ Торонто 
організoвує 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, яка відбудеться  
1-3 серпня на Лемківській оселі в Durham ON. Bxід : 
$30.00, діти до 16 років безплатно. За інформаціями: 
www.lemko-olk.com. 

                   М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещенoму Климентієві Йоакимові Ганкевич 
його хресним і рідним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа! 
         
                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Братство Колишніх Вояків 1-ї Дивізії УНА      100.00 
Петро Вовк                                                  300.00 
Кредитова Спілка Будучність                        100.00 
                     (в пам’ять Павла Підлісного) 
                         
   

     В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоївся у Бозі бл. п.  Орист Свищ   (64р.). Душу 
Покійного  поручаємо молитвам  наших вірних.    

      
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
        
    3 VIIІ     6:00 веч.       бл. п. Олега Пшоняка (13р.) 
    4 VIIІ     6:00 веч.       бл. П. Євгенію Бобяк (40д.) 
    4 VIIІ     7:00 веч.       бл. п. Теклю (4р.), Івана, 
                                     Володимира Семенюк 
    5 VIII    5:00 поп.      бл. п. Стефана Бойчука (40д.) 
    5 VIII    6:00 веч.      бл.п. Дмитра Капущака 
    6 VIIІ     9:00 ранку    бл. п. Юстина Лихача 
    6 VIII    10:00 ранку   бл. п. Романа Макіщук  
    7 VIII    5:00 поп.      бл. п. Катерину Черевату (40д.) 
    8 VIII   10:00 ранку   бл. п. Михайла Нагачівця (40д.) 
   10 VIII   6:00 веч.      бл. п. Луку Ружицького 
   22 VIII   9:00 ранку    бл.п. Марію Микитин (10р.) 
   22 VIII  10:00 ранку   бл. п. Івана Бескідного 

    
 

                           (Закінчення) 
 
  існувала така грань українського національного 
церковного буття, де б не було духу мудрості 
особи митрополита Андрея, починаючи з його 
душпастирського служіння та закінчуючи його 
міжнародною дипломатичною діяльністю, ‒ каже 
Глава УГКЦ. ‒ А відтак формуванням, навіть в 
часи окупації України, української національної 
економіки». 
За словами промовця, це свято є також нагодою 
звірити наші кроки із вчинками слуги Божого 
Андрея: «За все те, за що колись любили 
митрополита Шептицького, зараз дорікають УГКЦ. 
Як колись, так і сьогодні УГКЦ не мовчить. Вона є 
завжди пророчим голосом для своїх людей, даючи 
їм орієнтири у складних обставинах свого життя». 
Блаженніший Святослав нагадав, що митрополита 
Андрея часто звинувачували в тому, що він 
займається політикою. На це він відповідав: 
«Насправді йде в політику той, хто мовчить і не 
виступає на захист своїх людей. А завдання 
пастиря ‒ обстояти гідність його людей, спасти 
їхні життя». Тож, посилаючись на ці слова, 
Предстоятель Церкви ствердив, що УГКЦ йде 
дорогою Шептицького. 
«Хочу схилити свою голову і висловити вдячність 
львівській громаді за любов, пошану і синівську 
силу, з якою вона шанує і говорить про 
митрополита Андрея. Адже справді головним 
рушієм спорудження його пам’ятника виступала не 
Церква і Держава, а львівська громада», ‒ 
підсумував Блаженніший Святослав. 
                                        Департамент інформації УГКЦ 

 
Президент України: «Дякую Церкві за її 

роль у єднанні країни» 
 
Президент Петро Порошенко у Львові взяв участь 
в урочистих заходах з нагоди 150-річчя з дня 
народження митрополита Української Греко-
Католицької Церкви Андрея Шептицького. Глава 
держави звернувся до громади, яка зібралася, 
щоб вшанувати пам’ять митрополита Андрея у 
Львівському оперному театрі, із словами великої 
шани до постаті митрополита та подяки до 
Церкви, яка допомагає у складні для України часи 
утримувати єдність у суспільстві. 
Президент зазначив, що зараз Україна зміцнилася 
настільки, що російський агресор не наважується 
атакувати на фронті і намагається підривати 
ситуацію всередині країни. «Наприклад, зіграти на 
патріотичних почуттях під гаслом (ст. 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. 
 

 



«нас зливають – все пропало», чергову спробу 
чого ми зараз спостерігали в Маріуполі. Або 
підбурюють якихось озброєних людей рушити на 
Київ. Або підтримати анархію та отаманщину. 
Сіяти смуту, зневіру, ненависть, роздратування, – 
сказав Президент, наголосивши: – Український 
народ зараз демонструє, що ми єдині, ми 
згуртувалися навколо патріотизму і любові до 
України. Ми не дамо себе підірвати зсередини. Я 
дуже дякую Церкві за те, що вона у процесі 
єдності України і любові до України відіграє свою 
пастирську роль». 
Говорячи про значення постаті митрополита 
Андрея, Президент наголосив, що цьому Великому 
українцеві належить одна з головних ролей у 
державотворенні та консолідації українців в єдину 
націю. «Недарма ще за життя багато хто називав 
його українським Мойсеєм. Так чи інакше, він 
провів галицьке українство через дві світові війни 
і жорна міжвоєнних лихоліть», – сказав 
Президент. «Своє слово про великого владику і 
слугу Божого адресую не лише греко-католикам, а 
всій Україні. Бо Андрей Шептицький належить не 
лише Греко-Католицькій Церкві. Він належить всій 
Україні, усій Європі, усьому світові. Історичне 
значення його діяльності виходить далеко за межі 
релігійної сфери. Могутня постать владики посідає 
гідне місце у всеукраїнському пантеоні 
найвидатніших громадсько-політичних діячів, 
видатних синів і дочок нашої держави», – 
зазначив Петро Порошенко. 
«Як добрий пастир, наставляв свої вівці на путь 
істини та спасіння. Як щедрий меценат, вкладав 
власні кошти в мистецтво, шпиталі, храми, 
сирітські притулки. Як інтелектуал, дбав про 
освіту. Нарешті, діяв як економіст та підприємець: 
ініціював створення селянських кооперативів, 
нафтовидобувних підприємств, будівельних 
компаній, банків. Власними руками творив 
громадянське суспільство, – так би мовити 
українську інфраструктуру, націєтворчу мережу», 
– сказав Глава держави. 
Зазначивши, що Андрею Шептицькому судилося 
опинитися поміж двома тоталітарними монстрами, 
що спершу дружно розмежували свої сфери 
впливу пактом Молотова-Ріббентропа, а згодом  
 
 
 

самі зчепилися в кривавій бійні, Президент 
наголосив, що в тій ситуації митрополит прагнув 
передусім зберегти у своїх вірян людяність, 
спрямувати їх до виконання Божих заповідей. 
«Увесь світ має знати, що в часи Другої світової 
владика Андрей був ледве чи не єдиним 
церковним діячем Європи, хто не побоявся 
написати до Берліна листа на захист євреїв. І то 
були не просто слова, бо він давав гнаним ще й 
захист. Притулок у нього знайшли сотні 
єврейських дітей і цілі родини львівських 
рабинів», – наголосив Петро Порошенко. 
Президент знов згадав пророцтво митрополита 
Андрея, що «Україна увільниться зі свого упадку 
та стане державою могутньою, з'єднаною, 
величавою», яка буде дорівнювати другим високо 
розвинутим державам. 
 

                 

Молитва Про Божу Мудрість 

 

Предвічний Боже, 
Зішли на нас з високого неба, 

Твою Святу Мудрість, 
Просвіти нею наші уми. 
Нехай Божа Мудрість 

Проведе нас дорогами правди, 
Нехай стереже нас 
Від ложі й обману. 

 

Митрополита Андрея 
                                                                    
                                                                          

                                        

                  
       

                       
                            

                                                                    
                                                                          

                                        

                  
       

                       
                            

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 

 

 


