
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 

Ми – поляки і українці, є братами», – Голова 
Польської Єпископської Конференції у Зарваниці 

 

Ми – поляки і українці, є братами. Першочерговим у 
цьому братерстві є єдність у вірі, яку ми прийняли 
практично одночасно. Цього року ми святкували 1050-
ту річницю Хрещення Польщі, а ви нещодавно 
святкували 1025-річчя Хрещення Русі. І це братство 
стосується не тільки минувшини, воно стосується 
теперішнього і майбутнього. 
 
Сказав Митрополит Познанський Станіслав Гондецький, 
Голова Польської Єпископської Конференції, під час 
Загальнонаціональної прощі до Зарваниці 16-17 липня. Про 
це повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії.Митрополит Познанський також розповів про 
спільну з Блаженнішим Святославом оборону правд 
католицької віри на Синоді Єпископів Католицької Церкви, 
під час якого розглядалися проблеми сім’ї. «Перебуваючи на 
Синоді Єпископів Католицької Церкви, який був 
присвячений питанням сім’ї, ми разом із Блаженнішим 
Святославом були в одній робочій групі, ми разом по-
лицарськи боронили правди католицької віри. Я 
захоплювався тим, що Його Блаженство не тільки виявися 
дуже обізнаним у цих питаннях, а й що він мусів боронити 
присутність Святого Духа на цьому Синоді. Маєте не тільки 
Верховного Архиєпископа, але Великого (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. О. Лящук 
8:00 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 -  Св. Літургія – о. Рю. Лобай 
 
 
 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. 10, 1 – 10. 
 Єв. Мт. 8, 28 – 9, 1. 
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http://www.tze.org.ua/arkhiv/2230-%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D1%94-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-,-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%94%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96.html
http://www.tze.org.ua/arkhiv/2230-%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D1%94-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-,-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%94%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96.html
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 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! 
 
Марта Реплянська                                    100.00 
Петро Вовк                                              200.00                         
 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
  1   VIII  8:00  ранку   бл. п. Марію Кудлу 
  2   VIII  5:00 поп.      бл. п.  Данила (49р.), 
                              Марію (5р.)і Ореста (1р.) Свищ 
  5   VIII  9:00 ранку   бл.Івана Бескідного (3р.) 
  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   
      

                   

 
     В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоївся у Бозі бл. п. Богдан Крамарчук (87р.). 
Душу Покійного  поручаємо молитвам наших вірних. 
 

                 (Продовження) 

Архиєпископа. Можете пишатися ним», – сказав 
владика Станіслав. 

Звертаючись до нього, Предстоятель УГКЦ 
зазначив: «Ваша присутність між нами є пророчим 
знаком, що Католицька Церква Польщі і Греко-
Католицька Церква в Україні хочуть разом вести 
наші народи дорогою примирення. Бо це є та 
дорога, якою можуть і повинні йти християни 
Європи в третє тисячоліття». 

Відтак було зачитано лист польського єпископату 
до поляків з нагоди річниці Волинської трагедії: 

«У чергову річницю Волинської трагедії, символом 
якої є події, що сталися 11 липня 1943 року, ми 
прагнемо закликати наших земляків до прощення і 
поєднання. 

Ми знаємо, «жертвами кровопролиття та етнічних 
чисток стали десятки тисяч невинних людей, 
зокрема жінки, діти і старші». Поляки і українці 
рятували сусідів і родичів, які перебували в 
небезпеці. Християнська оцінка Волинської 
трагедії вимагає засудження і перепрошення. 
Вважаємо, що насилля за жодних обставин не 
може бути методом вирішення конфліктів і не 
може бути виправдане ні політичним, ні 
економічним, ні релігійним інтересом» (З 
Декларації Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого 
Святослава, Перемишльського Митрополита і 
Архиєпископа (латинського обряду) Юзефа 
Міхаліка, Львівського Митрополита і Архиєпископа 
Мечислава Мокшицького (латинського обряду) та 
Митрополита і Архиєпископа Перемишльсько- 
Варшавського УГКЦ Іван Мартиняка від 2013 р.). 
 Усвідомлюємо, що лише правда може зробити нас 
вільними, - правда, яка нічого не прикрашає і не 
оминає, яка нічого не замовчує, але веде до 
прощення і відпущення гріхів.  
  (ст.3)……………………… 

Повідомляємо, що з днем 19-го червня 
ми перейшли на літній (вакаційний) 
час, який триває до 11 вересня, 2016 
року включно. Боже ственні 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/news/prezid%D1%96ya_polskoi_iepiskopskoi_konferents%D1%96i_zaklikaie_do_polskoukrainskogo_primirennya_77056.html
http://news.ugcc.ua/news/prezid%D1%96ya_polskoi_iepiskopskoi_konferents%D1%96i_zaklikaie_do_polskoukrainskogo_primirennya_77056.html


Навіть від найболючішої правди минулого не 
потрібно тікати. Її потрібно дослідити, а це 
повинні зробити історики. 

Пророче значення для нас мають пророчі слова 
св. Івана Павла ІІ, сказані у Львові в 2001році: 
«Нехай завдяки очищенню історичної пам’яті всі 
будуть готові поставити вище те, що єднає, а не 
те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє, 
сперте на взаємоповазі, на братерській спільності 
та співпраці, на автентичній солідарності».Від 
імені президії Єпископської Конференції Польщі 
висловлюємо радість щодо будь-яких старань, 
спрямованих до прощення провин поодиноких 
людей і народів. Християнське прощення є 
безумовною цінністю, яка готова пробачити навіть 
найбільші беззаконня, як вбивства невинних 
людей, примусові виселення і т.п.Святий Іван 
Павло ІІ, звертаючись до українців і поляків, 
писав: «Як Бог простив нам у Христі, так і віруючі 
повинні вміти прощати отримані кривди і просити 
прощення за власні прогрішення, щоб зробити 
свій внесок у побудову світу, який би шанував 
життя, справедливість, злагоду і мир». 
Християнське прощення не означає баналізацію 
злочину, не означає виправдання винуватців або 
їх забуття. Це дуже важливий крок з огляду на 
моральність та добросусідське життя майбутніх 
поколінь, які не несуть відповідальності за вчинки 
своїх предків. Тому ми пригадуємо слова греко-
католицьких і римо-католицьких єпископів Польщі 
та України: «Піднесімося понад політичні погляди 
та історичні обставини, понад наші церковні 
обряди, навіть понад нашу національну 
приналежність – українську і польську. 
Пам’ятаймо насамперед, що ми – діти Божі. 
Звернімося до Отця нашого з благанням: прости 
нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 
нашим. А щоб молитва наша була цілком щирою, 
скажімо один одному слова: прощаємо і просимо 
прощення. Адже вони вже показали свою силу у 
справі примирення». 
Нехай станеться це перед лицем Бога, в Тройці 
Єдиного, та Богородиці у святих для наших 
народів місцях - на Ясній горі та в Зарваниці, у 
Варшаві і в Києві, у Кракові і у Львові. Нехай  

 

наша спільна молитва буде молитвою чистих 
сердець, молитвою людей доброї волі. 

Архиєпископ Станіслав Гондецький, Митрополит 
Познанський, 
Президент Конференції Католицьких Єпископів Польщі 
Архиєпископ Марек Яндрашевський, Митрополит 
Лодзький, 
заступник Президента Конференції Католицьких 
Єпископів Польщі 
Єпископ Артур Межінський, 
Генеральний секретар Конференції Католицьких 
Єпископів Польщі 

 Варшава, 24 червня 2016 року 
  Департамент інформації УГКЦ 

Глава УГКЦ: «Молимося за Польський 
Сейм, щоб політики не знищили справу 
польсько-українського примирення» 

Особливо молимося за Польський Сейм, щоб цього 
тижня політики не знищили якимись 
невластивими словами справу польсько-
українського примирення, яку наші Церкви вже 
століттями разом творять і йдуть уперед. Про це 
сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під 
час прощі до Зарваниці.Участь у цьогорічній прощі 
взяв Митрополит Познані Станіслав Гондецький, 
Голова Польської Єпископської Конференції. 
Звертаючись до нього, Предстоятель УГКЦ 
зазначив: «Ваша присутність між нами є пророчим 
знаком, що Католицька Церква Польщі і Греко-
Католицька Церква в Україні хочуть разом вести 
наші народи дорогою примирення. Бо це є та 
дорога, якою можуть і повинні йти християни 
Європи в третє тисячоліття».«Тисячі людей 
дякують вам, Ваша екселенціє, за братерство і 
єдність», - додав Блаженніший Святослав.Також 
участь у прощі взяв владика Вільгельм з Австрії, 
Правлячий єпископ дієцезії Граца, і владика Леон 
Дубравський, Єпископ Кам'янець-Подільської 
дієцезії.У цьогорічній загальнонаціональній прощі 
взяло участь 140 тисяч вірних.  

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 

 

 


