
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 

 Блаженніший Святослав: «Зараз нові вибори 
призвели б до того, що популізм нас просто б 
затопив і знищив» 
 
Зараз усі говорять, що Україну накриває хвиля популізму. 
Нові вибори призвели б до того, що цей популізм нас просто 
б затопив і знищив. Більш обачливі інтелектуали вважають, 
що не варто йти на цей ризик. 
 
Таку думку висловив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженіший Святослав в інтерв’ю 
італійському виданню «SettimanaNews». 
«Слід визнати, що протестні настрої існують і досі 
виявляються в різних заходах. Але, на мою думку, виходити 
на вулиці зараз не доречно. Саме тому ми започаткували 
Національний форум, щоб скерувати цю суспільну енергію в 
конструктивне русло», – вважає Предстоятель. 
Блаженніший Святослав відзначив, що зараз в Україні 
поширеною є спокуса анархії. «Після того як Янукович дав 
наказ стріляти у власний народ, настала повна недовіра до 
всіх політиків: тих, що були раніше; тих, що є зараз; і тих, 
які прийдуть у майбутньому. Тому ми, як релігійні лідери, 
вважаємо своїм обов’язком організувати певні ініціативи 
громадянського суспільства, щоб скерувати цю енергію і цю 
навіть «ревність» у правильне русло», – сказав він. Глава 
УГКЦ розповів, що разом із Патріархом Філаретом вони 
започаткувалиНаціональний форум «Трансформація 
України»,   (продовження 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 -  o. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай     
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
 6:00  -  Св. Літургія – о. О. Качур 
 
Середа -6:00в. – Молитовний День 
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних  Дискусій 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Ді. 9, 32 - 42. 
 Єв. Йо. 5, 1 - 15. 
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 Сьогодні після Божественної Літургії  
 о   год. 11:30 ранку, п. Роман Жила виголосить   
доповідь про Евтаназію у світлі науки католицької 
церкви (в англійській мові) у церковній залі.  Просимо 
наших парохіян прийти і послухати інформацію, яка 
стосується цієї актуальної теми. 

 Цього року Єпархіяльний Марійський Відпуст  
буде проводитися в неділю 26 червня на Горі 
Марії в Анкастер. Тема: Рік Милосердя. Свячення 
Води і Сповідь о год. 9:00 ранку; Архиєрейська 
Служба Божа, Владика Кир Стефан Хміляр,  о год. 
10:00 ранку; проповідь виголосить о. Роман Рицар і 
співатиме хор церкви св. О. Миколая Торонто; 
Адорація Євхаристійних Дарів і Молитовна Служба 
Зцілення  о год. 1:30 поп.; Програма для Молоді і 
дітей о год. 2:00 поп.; Moлебень до Ісуса Христа з 
нагоди Року Милосердя о год. 3:00 поп.  Заохочуємо 
наших вірних до чисельної участи в Єпархіяльному 
Торжестві! Прийдіть на Гору Марії помолитися і 
просити допомоги у всіх ваших потребах. 
 
 Громадське Об’єднання «Всесвітній день 
вишиванки» спільно з корпорацією «МІСТ» 
запрошує  вас долучитися до святкування 
Дня вишиванки у Торонто сьогодні: вишиваний 
автопробіг о год. 1:00 поп. (зустріч біля Rockpile 5555 
Dundas St. W.), у вишиванках хода о год. 2:30 поп.  

(зустріч біля Оld Mill), офіційна частина після 
завершеня ходу біля пам’ятника Лесі Українки о год. 
4:00 поп., флешмоб “Українці Єдині” o год. 4:30 поп. 
(Hillside Gardens High Park), святкова вечірка о год. 
8:00 веч. в Золотому Леві. За додатковими  
інформаціями просимо звертатися до  Володимира 
Палагнюка за чис. тел. 416-526-9398. 
 
 ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНА  ПАНАХИДА: Управа 

Українського Ветаранського Комітету має  шану 
запросити усіх до участи в Соборній 
Зеленосвяточній поминальній Панахиді за душі 
борців героїв, що віддали своє життя за волю 
України. Панахида буде відслужена в неділю  
19 червня о год. 3:30 поп. перед пам’ятником 
Слави УПА на українському цвинтарі Св. Володимира 
на оселі Київ в Оквіл. 

Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 

 o. Роман Лобай – субота, 18 червня – Park Lawn 
неділя, 19 червня – Park Lawn, понеділок  
20 червня о год. 10:00ранку – Mount Hope.                                                                                                 
o. Олег Качур  -   субота, 18 червня від 12:00 
пол.–Prospect, неділя, 19 червня –  
Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                                  
  о. Олег Юрик - субота, 18 червня рано - York, 
обід- Sanctuary Park i за домовленням на 
цвинтарях міста Торонто,   неділя, 19 червня -   
Св. Володимира (Оakville) 
o. O. Лящук – субoта 18 червня – Park Lawn 
неділя , 19 червня –  Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                     
 
Про час відправи просимо зголошуватися до 
поодиноких отців!                                                                                  
 
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 
Сиротинського відслужать в суботу 18 червня 
 о год. 10:00 ранку,  над могилою бл. п. о. митрата 
Петра Біланюка о год. 10:20 ранку, а над могилою 
бл. п. митрофорного архимандрита о. Димитрія 
Панькова,  о год. 10:40 ранку на Park Lawn. Панахиду 
над могилою  о. д-р Богдана Липського відлужать в 
понеділок 20 червня о год. 10:00 ранку на Mount 
Hope. 

 БУКК, відділ св. о. 
Миколая запрошує усіх на 
висвітлення фільму 
ПОВОДИР “The Guide” 
(режисер і сценарист Олесь 
Санін) в п’ятницю  
27 травня о год. 7:00 веч. у 
церковній залі. “Повдодир, або 
Квіти мають очі” – український 
історичний фільм, в oснову 
сюжету якого покладено мандри 

Радянською Україною американського хлопчика та 
українського сліпого музики напередодні та підчас
 Голодомору. У головних ролях: Джамала, А. Грін, С. 
Болкан, Д. Баррелл.  Вступ за добровільними 
 датками. 
 

 

Травень – Місяць Пресвятої Богородиці Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
вечора починаючи від Світлої Середи 4 травня. 
Заохочуємо наших парохіян до молитовної участи, 
щоб спільно виявити любов до Пресвятої 
Богородиці. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і Акафіст 
 
 

 

У неділю, 29 травня 2016 відділ ЛУКЖК 
відзначатиме ДЕНЬ ЛУКЖК. Св. Літургія о 9:30, 
опісля обід у шкільному будинку. У програмі буде 
відео про "Медичну місію в Україні" з 
учасниками місії (лікар і медсестри). Просимо 
членкинь до участи, а прихильниць ЛУКЖК 
зголосити свою присутність до канцелярії  
416-504-4774, або до Тані Когут 416-231-2687. 

 

У неділю, 29 травня 2016 o год. 11:30 ранку у 
нашій парафії буде відео-презентація про 
"Медичну місію в Україні" з учасниками місії, які 
оперують ранених військових в Україні. Будуть 
присутні: головний хірург д-р Олег Антонишин,  
і медсестри команди Канадсько-Української 
Фундації (КУФ). Запрошуємо парафіян, гостей і 
членкинь ЛУКЖК подивитися на відео, 
поспілкуватися з доповідачами. 

 



 Літературно Артистичне Товариство в 
Канаді запрошує усіх на концерт “Наш 
Шевченко. Шлях до Свободи” сестер Тельнюк та 
оркестри  Торонто в суботу  28 травня 2016р. 
о год. 7:00 веч. в Trinity St. Paul United Church, 427 
Bloor St. W. . Квитки $75 і $50, сеньори і студенти 
$30., діти до 12 років безкоштовно. 

 Благодійний бенкет, презентація унікальної 
книги – “Літопис самовидців. Дев’ять місяців 
українського спротиву”, aвтором ідеї та 
упроядником якої є Оксана Забужко, відбудтеься під 
почесним патронатом Ген. Кон. України та Посольства 
України в Канаді в неділю 29 травня о год. 4:00 поп. в 
King’s Garden Banquet Hall, 15 Canmotor Ave.  Квитки 
на концерт і бенкет – $125.00. 

                            ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Павло Ґрод                                           100.00 
Стефан Муж                                          200.00 
Ірина Пальчук                                       500.00 
                  (в пам’ять Софії Війтюк) 
 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
27 V  10:00 ранку бл. п. Ярослава Вергановського 
                                                               (8р.) 
28 V   9:00 ранку   бл.п. Софію Лисий (40д.) 
28 V   10:00 ранку  бл. п. Данусю і Дмитра 
                                               Боровець  
30 V   7:00 веч.     бл. п. Ірину і Романа 
                                                  Вжесневських 
31 V   7:00 веч.     бл. п. Павла Підлісного (8р.) 
11 VI  5:00 поп.    бл.п. Олександру Тарнавську 
                                                             (2р.) 
16 VI  10:00 ранку бл. п. Ніну і Володимира         
                                                 Москалюк 
 

        В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлися у Бозі бл. п. Oльга Томків (95р.) , 
Мирослава Городецька (89р.) і Петро Гоцко 
(90р.). Душі Покійних  поручаємо молитвам наших 
вірних. 

                          (Закінчення)  

який отримує дедалі більший кредит довіри. Він 
має певні аналогії із польською «Солідарністю» і, 
властиво, є закликом до солідарності. 
«Багато людей відгукнулися позитивно на цей  
 

заклик, беручи на себе деякі обов’язки. Ми 
створили наглядову раду, до якої не входять 
політики. Учасниками є віруючі різних конфесій і 
релігій, а також невіруючі. Цікаво, що до групи 
розробників Форуму увійшов також Голова 
представництва Європейського Союзу в Україні Ян 
Томбінський, який добре знає історію 
«Солідарності». Представники західних урядів 
також побачили в цьому Форумі гідного та 
розумного співрозмовника. Вони розуміють, що 
люди при владі будуть лише певний час, а потім їх 
замінять, натомість Церкви залишаться», – 
розповів Предстоятель УГКЦ. 
Блаженніший Святослав зазначив, що засідання 
цього Форуму відбуваються раз на квартал і на 
них також запрошують представників неурядових 
організацій. «Як було і на Майдані, люди 
організовуються спонтанно, за власною 
ініціативою. Ми маємо лише запропонувати їм 
можливість познайомитися і діяти разом», – 
пояснив він. 
«Нас надихнула «Солідарність». Ми хочемо 
створити спільний проект європейської країни і 
дати життя новому суспільному договорові. Майже 
рік ані політики, ані влада не хотіли нас слухати. 
Але тепер керманичі розуміють, що для того, аби 
мати довір’я народу, їм потрібно прийняти і 
втілити цей проект. За останні два місяці і 
Президент, і представники нового Уряду помітили 
цей проект і розпочали діалог із нашою групою. 
Нещодавно один із членів наглядової ради був 
призначений на посаду міністра культури. Люди 
нарешті зрозуміли, що не існує «доброго царя» і 
що майбутнє нашої країни залежить не від 
світових потуг, не від доброти чи злоби політиків, 
а від нашого внеску», – розповів Блаженніший 
Святослав. 
                                     Департамент УГКЦ 
 

 

 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                        •        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 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca 

 
 
 

Вільне Місце 

   

                               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 

 

 


