
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 

 

В УГКЦ вважають, що давній ворог 
польського і українського народів прагне 

сьогодні роз’ятрити рани минулого 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав та єпископи УГКЦ у Польщі: 
владика Євген (Попович), Архиєпископ і Митрополит 
Перемишльсько-Варшавський, владика Володимир (Ющак), 
Єпископ Вроцлавсько-Гданський – напередодні річниці 
Волинської трагедії звертаються до вірних та всіх людей 
доброї волі з проханням про молитву за жертв польсько-
українського протистояння. 

«Майже 30 років, – мовиться у Зверненні ієрархів УГКЦ, – 

люди доброї волі з обох наших народів хочуть достукатися 

до сердець усіх поляків та українців, щоб відкрити їх до 

прощення і примирення. Сьогоднішній момент у політичній 

історії Польщі і Європи видається особливо несприятливий 

для тих, хто не ідеалізує свого минулого. Давній ворог 

польського і українського народів, що може панувати над 

нами лише розділяючи нас, прагне роз’ятрити рани 

минулого, спровокувати новий виток напруги і ненависті між 

нами та зруйнувати наше спільне європейське майбутнє». 

                                                (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 -   
8:00 – Св. Літургія –  
9:30 – Св. Літургія –  
11:30 -  Св. Літургія –  
 
 
 Молитовний День -  у вересні 
Клюб Духовних  Дискусій – у вересні 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Рим. 5, 1 – 10. 
 Єв. Мт. 6, 22 – 33. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Понеділок 11 липня - Навечір'я Свята Свв. апп. Петра і 
Павла - Вечірня о год. 6:00  вечора. 
 
Четвер 12 липня - Свято Свв. Апп. Петра і Павла. 
Божестевенні Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00в. 
 

 Слава Україні і Невмирущим Героям! 
В 72-гу річницю боїв під Бродами, 
організаційний комітет Братства 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, 20 липня, о год. 7:30 вечора у нашій 
Свято-Миколаївській церкві. Після Панахиди, усі 
запрошені на каву і солодке у церковній залі та на 
поминальну мистецьку програму про героїв України. 

 Програма  “Back to school’ –  
Plast Huculak Centre, 516 The Kingsway 

2 тижні  приємної і веселої  гри  в українській 
атмосфері, щоб відновити знання  української абетки, 
читання і писання відповідно до  рівня знань і 
можливостей вашої  дитини. Досвідчені вчителі  і 
цікава навчальна програма.  Для  зручності і користі 
ми будемо мати  окремі дні для різних рівнів 
Початковий рівень    22,23,24 серпня, 1,2 вересня. 
Молодша група ( SK-3 класи)    9:00-1:00 
Старша група ( 4-7 класи)          1:30-5:30 
Вищий рівень   25,26,29,30,31 серпня  
Молодша група ( SK-3 класи)    9:00-1:00 
Старша група ( 4-7 класи)          1:30-5:30 
Ціна :  один день 4 години - $35, 3 дні $90, 
5 днів $140. Для  одної родини 10% знижки. За 
подальшими інформаціщями просимо звертатися на 
www.facebook.com/ukrainian 
languageprograme  or website: irynamykytyuk.com. 

 20 серпня 2016 р. Конґрес Українців 
Канади, відділ Торонто організовує 
святкування 25-тої річниці Дня Незалежності 
України у Сентенніал Парку. Тема концерту:  
125 ліття поселення Українців в Канаді.  

                        

                  МНОГАЯ  ЛІТА  ! 
Нововінчаним Вікторії Шабат і Павлові Дакоста     
бажаємо мирного подружнього життя на   Многії  і 
Благії Літа! 

                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
 
Стефанія Панас                                     200.00 
 (в пам’ять чоловіка Адама і донечки Варвари) 
о. Олександер і доб. Олена Лящук         100.00 
Віталій і Марта Семущак                        170.00 
Люба Келебай                                       500.00 
             (в пам’ять Ярослава Келебая)  
Юрій і Марла Дашко                               100.00 
Михайло і Стефанія Нагачівець               100.00 
Марта Реплянська                                  120.00                               
 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
 14  VII   10:00 ранку  бл. п. Єву і Осипа Яців 
                                   бл. п. Марію і Григорія Скаб 
 23  VII   9:00  ранку    бл.п. Марійку Пеняк (40д.) 
  1   VIII  8:00  ранку   бл. п. Марію Кудлу 
  2   VIII  5:00 поп.      бл. п.  Данила (49р.), 
                              Марію (5р.)і Ореста (1р.) Свищ 
 10  VIII  6:00 веч.      бл. п. Луку Ружицького (5р.) 
 18  VIII 10:00 ранку   бл. п. Анастазію Лагодич і 
                                                     Люцію Ґраціяні   
                          (Закінчення)  

  «Саме тому в цей Святий рік Божого милосердя 
прагнемо, щоб, за словами святого Папи Івана 
Павла ІІ, милосердне «прощення, отримане і 
дароване, було тим лікувальним бальзамом», 
котрий може оздоровити нашу історичну пам’ять 
та загоїти рани минулого», – закликають отці 
Церкви.Ієрархи Церкви нагадують, що українські 
діячі запропонували встановити спільний день 
пам‘яті за жертвами нашого минулого і віри в 
неповторення зла і просять, щоб у неділю, 10 
липня, під час вшанування жертв Волинської 
трагедії 1943 року відправити панахиду за всіх, 
хто протягом століть загинув внаслідок польсько-
українського протистояння.«Хай правда про 
Божий образ, якого не може знищити найтяжчий 
гріх, дає силу кожному християнину перемагати 
ненависть у собі. Хай надія на Боже милосердя 
спонукає всіх до наслідування Чоловіколюбця», – 
побажали Глава та єпископи УГКЦ.                               
 
                                            Департамент інформації УГКЦ 

 
 

Повідомляємо, що з днем 19-го червня 
ми перейшли на літній (вакаційний) 
час, який триває до 11 вересня, 2016 
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. 

 

http://www.facebook.com/ukrainian%0blanguageprograme
http://www.facebook.com/ukrainian%0blanguageprograme
http://irynamykytyuk.com/
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL3VrcmFpbnRzJUQxJTk2X3pha2xpa2FsaV9wb2x5YWslRDElOTZ2X3ZzdGFub3ZpdGlfc3AlRDElOTZsbml5X2Rlbl9wYW15YXQlRDElOTZfemhlcnR2X3BvbHNrb3VrcmFpbnNrb2dvX2tvbmZsJUQxJTk2a3R1Xzc2ODU2Lmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL3VrcmFpbnRzJUQxJTk2X3pha2xpa2FsaV9wb2x5YWslRDElOTZ2X3ZzdGFub3ZpdGlfc3AlRDElOTZsbml5X2Rlbl9wYW15YXQlRDElOTZfemhlcnR2X3BvbHNrb3VrcmFpbnNrb2dvX2tvbmZsJUQxJTk2a3R1Xzc2ODU2Lmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9uZXdzL3VrcmFpbnRzJUQxJTk2X3pha2xpa2FsaV9wb2x5YWslRDElOTZ2X3ZzdGFub3ZpdGlfc3AlRDElOTZsbml5X2Rlbl9wYW15YXQlRDElOTZfemhlcnR2X3BvbHNrb3VrcmFpbnNrb2dvX2tvbmZsJUQxJTk2a3R1Xzc2ODU2Lmh0bWw=


Звернення Блаженнішого Святослава та 
єпископів УГКЦ у Польщі з проханням про 
молитву за жертв польсько-українського 

протистояння 

Просимо, щоб у неділю, 10 липня, під час 
вшанування жертв Волинської трагедії 1943 року 
відправити панахиду за всіх, хто протягом століть 
загинув внаслідок польсько-українського 
протистояння. 

ЗВЕРНЕННЯ 
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 
ТА ЄПИСКОПІВ УГКЦ У ПОЛЬЩІ 

ДО ВІРНИХ І ВСІХ ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ ВОЛІ 
З ПРОХАННЯМ ПРО МОЛИТВУ ЗА ЖЕРТВ  

ПОЛЬСЬКО–УКРАЇНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ 

Всечесні отці! Преподобні сестри! Дорогі брати і 
сестри! 

Другого червня 2016 року група українських 
релігійних, культурних і політичних діячів та 
Глави Українських Церков звернулися з відкритим 
Зверненням до проводу Польської Держави, 
духовних і культурних діячів та всього польського 
суспільства, в якому, згадуючи Волинську 
трагедію, смерть невинних братів і сестер, 
написали: «Убивство невинних людей не має 
виправдання… Просимо прощення і рівною мірою 
прощаємо злочини і кривди, вчинені щодо нас, – 
це єдина духовна формула, що повинна бути 
мотивом кожного українського і польського серця, 
яке прагне миру й порозуміння… Доки житимуть 
наші народи, доти нам болітимуть рани історії. Але 
житимуть наші народи лише тоді, якщо, попри 
минуле, навчимося ставитися один до одного як 
рівні побратими».Уже багато років католицькі 
ієрархи польського і українського народів 
зустрічаються, підписують спільні декларації, щоб 
минуле, зокрема трагічні часи Другої світової 
війни, не стали каменем спотикання на дорозі до 
християнського співжиття наших народів. Восени 
1987 року, коли у Східній Європі ще панував 
тоталітарний комуністичний режим, у Римі 
зустрілися римо-католицькі єпископи з Польщі і 
греко-католицькі ієрархи з діаспори, оскільки 
Церква в Україні перебувала ще в підпіллі. Примас 
Польщі кардинал Юзеф Глемп сказав тоді: «Ми є 
винуватцями перед Богом, бо ми грішні; ми 
винуватці перед братами, бо замало в нас любові. 
Ми винуватці перед вами - брати-українці, бо не 
вміли втілювати в життя  
правди, яка випливає зі святого Хрещення» 
(Промова в українській Колегії святого Йосафата, 
17 жовтня 1987 року).Кожна Церква, вірна своїй 
місії, мусить беззастережно прийняти вчення 
Спасителя, що перед тим як приносити жертву  

Богові, потрібно спершу миритися з братом, який 
відчуває себе скривдженим (див. Мт. 5, 23-24). 
П’ятнадцять років тому, 27 червня 2001 року у 
Львові, перед Божественною Літургією за участю 
Папи Івана Павла ІІ, під час якої проголошено 
блаженними 28 синів і дочок нашої Церкви, 
Блаженніший Любомир Гузар, будучи вірним 
Христовому навчанню, скерував до Святішого 
Отця ось ці історичні слова: «Може, комусь буде 
видаватися дивним, незрозумілим і суперечливим 
у такий момент прославлення Української Греко-
Католицької Церкви згадування про те, що історія 
минулого століття нашої Церкви знала й темні і 
духовно трагічні моменти. Вони полягали в тому, 
що деякі сини й дочки Української Греко-
Католицької Церкви, на превеликий жаль, свідомо 
і добровільно заподіяли кривду своїм ближнім із 
рідного чиінших народів. За них усіх у твоїй 
присутності, Святіший Отче, від імені Української 
Греко-Католицької Церкви прошу прощення в 
Господа, Творця і Батька нас усіх, як також у тих, 
кого ми, сини і дочки цієї Церкви, у будь-який 
спосіб скривдили».Дорогі в Христі! Майже 30 
років люди доброї волі з обох наших народів 
хочуть достукатися до сердець усіх поляків і 
українців, щоб відкрити їх до прощення і 
примирення. Сьогоднішній момент у політичній 
історії Польщі і Європи видається особливо 
несприятливий для тих, хто не ідеалізує свого 
минулого. Давній ворог польського і українського 
народів, що може панувати над нами лише 
розділяючи нас, прагне роз’ятрити рани минулого, 
спровокувати новий виток напруги і ненависті між 
нами та зруйнувати наше спільне європейське 
майбутнє. Саме тому в цей Святий рік Божого 
милосердя прагнемо, щоб, за словами святого 
Папи Івана Павла ІІ, милосердне «прощення, 
отримане і дароване, було тим лікувальним 
бальзамом», котрий може оздоровити нашу 
історичну пам’ять та загоїти рани 
минулого.Очікуючи відповіді на звернення 
українських діячів, які запропонували 
встановлення спільного дня пам‘яті за жертвами 
нашого минулого і віри в неповторення зла, 
просимо, щоб у неділю, 10 липня, під час 
вшанування жертв Волинської трагедії 1943 року 
відправити панахиду за всіх, хто протягом століть 
загинув внаслідок польсько-українського 
протистояння.У заупокійних молитвах нашої 
традиції є такі слова: «Я образ несказанної Твоєї 
слави, хоч і ношу язви гріховні. Ущедри Твоє 
створіння, Владико, і очисти Твоїм милосердям, і 
бажану батьківщину подай мені, і вчини мене 
знову жителем раю».Хай правда про Божий образ, 
якого не може знищити найтяжчий гріх, дає силу 
кожному християнину перемагати ненависть у 
собі. Хай надія на Боже милосердя спонукає всіх 
до наслідування Чоловіколюбця.  + СВЯТОСЛАВ, 
 
 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  

   

                               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 

 

 


