
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 

Україна зробила свій вибір на користь 
європейської сім'ї народів ще в часи святого 

князя Володимира», – Глава УГКЦ 

Очевидно, що рухаючись до Європи, ми повинні в Європу 

щось принести. Україна буде цікавою для європейської 

цивілізації, коли збереже свою самобутність, коли прийде 

туди не як бідний прохач, але як народ із багатою 

культурою, із багатою духовною спадщиною. Бо, насправді, 

ми маємо що сказати світові і маємо чим із ним поділитися. 

Про це сказав Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, в 

інтерв’ю для американського видання «Ukrainian People», 

відповідаючи на запитання про те, чи євроінтеграція має 

стати головним і незмінним зовнішньополітичним 

пріоритетом України.Предстоятель УГКЦ зазначив, що де-

факто, події на Майдані, Революція гідності стали виразним 

свідченням європейських вартостей. «Сьогодні дуже часто 

виявляється, що Європа забула про своє коріння. Важко 

повірити, щоб якийсь європеєць був здатний віддати своє 

життя за «європейські цінності», а Україна щодня жертвує 

своїми найкращими синами і дочками», – сказав 

Блаженніший Святослав.Він пригадав, що Україна зробила 

свій вибір на користь європейської сім'ї народів ще в часи 

святого князя Володимира,      ………………………. (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, 18 – 23. 
 Єв. Мт. 8, 5 – 13. 

   
 
       
       
    

  
 
118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXVIІI  ч.28       ◊ Неділя 4-тa  по Зісланні Святого Духа.  Глас 3 .   ◊           17  липня 2016р.                                                                                    

 
            

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvYmxhemhlbm4lRDElOTZzaGl5X3N2eWF0b3NsYXZfa296aGVuX3pfdmFzX192JUQxJTk2ZGNodXZheXRlX3NlYmVfbmFfcGVyZWRvdiVEMSU5NnlfdWtyYWluYV9pZV8lRDElOTZfdWtyYWluYV9idWRlXzc3MTIwLmh0bWw=


                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 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.  

                             ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
 
Maрія Галка і Стефанія Канаріо               200.00 
       (в пам’ять чоловіка і батька Йосифа) 
 

Люба Ройко                                            300.00 
                (в пам’ять Олекси і Павла) 
Віталій і Марта Зіняк-Семущак                 100.00 
Андрій Дзюбак                                         100.00 
Роман Хабурський і Анна Команецька       300.00 
д-р Христина Держко                               500.00 
                         
                          МНОГАЯ ЛІТА ! 
Нововінчаним Христині Лозинській  і Маріові 
Лопез,    бажаємо мирного подружнього життя на   
Многії  і Благії Літа! 
 
      
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
  23  VII   9:00  ранку    бл.п. Марійку Пеняк (40д.) 
  23  VII   5:00 поп.     бл. п. Кир Ізидора  
                                                Борецького (13р.) 
  1   VIII  8:00  ранку   бл. п. Марію Кудлу 
  2   VIII  5:00 поп.      бл. п.  Данила (49р.), 
                              Марію (5р.)і Ореста (1р.) Свищ 
  6   VIII  8:00 ранку   бл. п. Любу і Анну Шіляк 
 10  VIII  6:00 веч.      бл. п. Луку Ружицького (5р.) 
 18  VIII 10:00 ранку   бл. п. Анастазію Лагодич і 
                                                     Люцію Ґраціяні   
      

(Закінчення) 

   коли прийняла християнство. «Я б не 
протиставляв ті дві дійсності: утвердження своєї 
незалежності, а відтак, скажімо, нашого 
цивілізаційного руху в європейську сім'ю народів. 
Бо це два етапи того самого процесу. Ми можемо 
залишитися вільною незалежною країною і 
протистояти загрозі асиміляції зі Сходу лише тоді, 
коли ми будемо справді повноцінним членом сім'ї 
європейських народів», – наголосив Блаженніший 
Святослав.Він навів такий приклад: «Очільники 
Російської держави заперечують існування 
українського народу як такого, його культури, 
самобутності, а відтак заперечують його право на 
існування в окремій державі. Якщо Україна і ми, 
як народ, будемо поглинуті цією спільнотою, цим 
євроазійським простором, то ризикуємо зникнути 
як народ, як нація, як культура». 

В інтерв’ю Блаженніший Святослав також 
розповів, що ще перед Революцією гідності 
представники всіх Церков і релігійних організацій 
України, включно з Московським патріархатом, 
підписали листа-звернення про євроінтеграційні 
прагнення українського народу. 

  

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://ugcc.ua/official/official-documents/zvernennya/zvernennya_2013/zvernennya_tserkov_%D1%96_rel%D1%96g%D1%96ynih_organ%D1%96zats%D1%96y_do_ukrainskogo_narodu_67584.html
http://ugcc.ua/official/official-documents/zvernennya/zvernennya_2013/zvernennya_tserkov_%D1%96_rel%D1%96g%D1%96ynih_organ%D1%96zats%D1%96y_do_ukrainskogo_narodu_67584.html


 
 



Глава УГКЦ про «рецепт» щасливого 
подружжя 

Святе Таїнство Подружжя – це не якісь юридичні 
кайдани, які накладаються на руки тих, хто кохає 
одне одного. Це сила Духа Святого, який підсилює 
людську здатність любити. Те, що людина не може 
поєднати, поєднує сам Бог. 
 

Про це сказав Блаженніший Святослав, Глава 

УГКЦ, в інтерв’ю для американського видання 

«Ukrainian People», відповідаючи на запитання 

про важливість шлюбу і збереження сім’ї. 

«Господь Бог бачив неміч людини й те, що навіть 

людське кохання може бути тимчасовим, миттєвим 

почуттям. Людська сила не завжди є достатньою 

для того, щоби навіки поєднати двох. Саме через 

те сім’ю, як нерозривну і плідну єдність чоловіка 

та жінки, Ісус Христос підніс до рівня Святого 

Таїнства», – пояснив Предстоятель УГКЦ. 

Тоді Блаженніший Святослав розповів про три 

етапи підготовки до щасливого, міцного 

подружжя. 

«Перший – це виховання дитини в повазі до 

іншого. Інакше, без поваги, вона не буде вміти 

любити іншу людину. 

Другий етап – статеве виховання. Коли хлопець і 

дівчина починають дозрівати і усвідомлювати себе 

чоловіком і жінкою, дуже важливо навчити 

дитину, підлітка відкрити таємницю своєї 

статевості, зрозуміти, що означає цей дар і як 

правильно допомогти цьому дару розквітнути. 

Це питання дуже делікатне і не може відбутися 

без особистої участі батьків, тому що на найбільш 

інтимні запитання мають відповідати дитині тато і  

мама. Школа і Церква можуть тільки допомогти їм, 

але батьки не можуть бути усунуті від цього 

процесу. 

Третій етап – безпосередня підготовка до шлюбу. 

Воно починається тоді, коли хлопець і дівчина 

намагаються усвідомити: чи мій обранець є дійсно 

тією людиною, якій я хочу віддати своє життя і з 

якою я хочу провести все своє життя аж до 

смерті? Це етап розуміння особи, яка має стати 

даром для мене і для якої я повинен стати даром 

всього життя. Якраз на цьому, третьому етапі 

важливо поцікавитися: чим Церква може мені 

допомогти?» – розповів Глава УГКЦ. 

На завершення Блаженніший Святослав зазначив: 

«якщо ми не будемо легковажити цим питанням, 

коли перестанемо сприймати подружжя на рівні 

сентиментальному або лише меркантильному, а 

справді сім’я буде для нас таїнством любові, що 

єднає навіки, - тоді ми можемо бути щасливими». 

                               Департамент інформації 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  

   

                               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 

 

 


