
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 

Глава УГКЦ закликав вірних у день пам’яті 
рівноапостольного князя Володимира 

відновити свої хресні обіти 

Закликаю всіх упродовж цього тижня, особливо 28 липня, у 
день Святого князя Володимира, прийти до наших храмів і 
за звичаєм відновити ті обіцянки, які ми через вуста наших 
хресних батьків дали в день нашого Хрещення.  

Сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 

Блаженніший Святослав під час Літургії 24 липня в 

Патріаршому соборі Воскресіння Христового.Архиєрей 

відзначив, що щороку, коли ми святкуємо пам'ять 

рівноапостольних княгині Ольги та князя Володимира, то 

завжди відновлюємо хресні обіти. 

«На запитання, чи ти відрікаєшся від сатани, і всіх ангелів 

його, і всього служіння його, і всієї сили його, ми є 

запрошені разом із нашими святими рівноапостольними 

княгинею Ольгою і князем Володимиром сказати: так, 

відрікаюся. А на запитання, чи поєднуєшся з Христом і 

обіцяєш служити Йому, ми запрошені сказати: так, я 

поєднався з Христом і готовий служити Йому», – сказав 

Предстоятель УГКЦ.   (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 -  о. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Качур 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
 
 
 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. 12, 6 – 14. 
 Єв. Мт. 9, 1 – 8. 
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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! 
 
Катруся Воловець                                    200.00 
          (в пам'ять родичів Агафії і Семена) 
БУКК, відділ церкви св. о. Миколая          100.00 
            (в пам’ ять Богдана Крамарчука)                        
 
     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 Ориста (1р.) Свищ 
  4   VIII  7:00 веч.     бл. п. Теклю, Володимира, 
                                 Івана Семенеюк 
  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.) 
 17  VIII  9:00 ранку    бл. п. Володимира Сахрин 
 

 18  VIII 10:00 ранку   бл. п. Анастазію Лагодич і 
                                                     Люцію Ґраціяні 
 20  VIII  10:00 ранку  бл. п. Катерину Вапняк 
                                                                  (40д.) 
 20  VIII   5:00 поп.     бл. Богдана Крамарчука 
                                                                  (40д.)   
                             (Закінчення)    

   «Тоді побачимо, – продовжив Блаженніший 
Святослав, – що підставою, глибинним 
фундаментом боротьби, яку сьогодні веде 
український народ, є ніщо інше, як глибока 
боротьба між добром і злом. Щоб мати силу 
вистояти і перемогти, щоб не дати злу заволодіти 
нашою землею, ми мусимо черпати сили з нашого 
Хрещення. І тоді благодать буде нашою 
перемогою над злом в особистому житті і в 
нашому сучасному історичному 
моменті».Нагадаємо, Чин відновлення хресних 
обітів у день Святого рівноапостольного князя 
Володимира у 2006 році в Українській Греко-
Католицькій Церкві запровадив тодішній Отець і 
Глава УГКЦ Архиєпископ-емерит Блаженніший 
Любомир. Відтоді щороку в усіх храмах в Україні 
та в усьому світі вірні після Літургії відновлюють 
свої хресні обіти.       Департамент інформації УГКЦ 

Глава УГКЦ висловив свою солідарність з 
усіма журналістами, які не бояться 

говорити правду 

До всіх вас я б хотів звернутися словами святого 
Папи Івана Павла II: «Не бійтеся!» Гадаю, цей 
злочин справді мав на меті налякати всіх тих, які 
говорять правду про болючі і невигідні складні 
питання нашого життя і ширшого контексту 
відносин між державами. Зокрема, коли мова йде 
про відкриту агресію проти України. Такі слова 
сказав Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, в інтерв’ю Департаменту інформації 
Церкви стосовно вбивства журналіста Павла 
Шеремета.«Сьогодні, у день, коли з ним 
прощаються в Києві, з одного боку, ми молимося 
за вічний упокій слуги Божого Павла, а з іншого – 
висловлюємо нашу солідарність з усіма 
журналістами. До тих, хто його сьогодні 
супроводжує в останню путь, прагну сказати 
слова: «Не бійтеся говорити правду, бо тільки тоді 
ми зможемо побороти і перемогти тих, хто підняв 
руку на життя Павла Шеремета», – закликав 
Предстоятель УГКЦ.Глава УГКЦ висловив своє 
сподівання на незалежне і швидке розслідування 
цього вбивства. «Убивці повинні бути названі і 
покарані. Інакше – такий тероризм і розхитування 
ситуації продовжиться», – сказав Блаженніший 
Святослав.Він також висловив своє глибоке 
співчуття родині «невинно вбитого журналіста 
Павла»                                                                  
Департамент інформації УГКЦ 

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://ugcc.ua/official/official-documents/instruktsiya/chin_v%D1%96dnovlennya_prirechen_u_svyatomu_hreshchenn%D1%96_77215.html
http://ugcc.ua/official/official-documents/instruktsiya/chin_v%D1%96dnovlennya_prirechen_u_svyatomu_hreshchenn%D1%96_77215.html
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvcGF2bG9fenVzdHIlRDElOTZuZV9zdm9nb192Yml2dHN5dV8lRDElOTZfeW9nb19vYnZpbnV2YXRpdF9wZXJlZF9ib3poaW1fb2JsaWNoY2h5YW1fX2JsYXpoZW5uJUQxJTk2c2hpeV9zdnlhdG9zbGF2Xzc3MTkzLmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvcGF2bG9fenVzdHIlRDElOTZuZV9zdm9nb192Yml2dHN5dV8lRDElOTZfeW9nb19vYnZpbnV2YXRpdF9wZXJlZF9ib3poaW1fb2JsaWNoY2h5YW1fX2JsYXpoZW5uJUQxJTk2c2hpeV9zdnlhdG9zbGF2Xzc3MTkzLmh0bWw=


Блаженніший Святослав: «Не можна 
бути трішки на боці зла і трішки на боці 

добра» 

Боже Слово сьогодні кличе зробити свій, але 
правильний вибір – бути разом із Христом. Бо 
остаточно ми можемо бути собою, не втратити 
власної гідності лише тоді, коли в особистому 
житті станемо на бік добра, бо немає іншої сили, 
яка може перемогти зло. Про це говорив сьогодні 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді 
до вірних 24 липня в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового в Києві.Проповідник 
зауважив, що слухаючи сьогодні євангельське 
читання про побут і дії Ісуса Христа в 
Гадаринському краї, ми стаємо свідками відвічного 
протистояння, глибокої і остаточної боротьби між 
добром і злом – протистояння між Ісусом Христом, 
який є повний Духа Святого, та іншими людьми, 
які повні іншого духа і виходять начебто з нутра 
землі. Ісус Христос зустрічає диявола на його, 
можна сказати, власній території. У деталях опису 
цього протистояння євангелист Матей дає нам 
наче глибоку відповідь на наші особисті питання і 
наш пошук…«…Можемо сказати, – розповів 
Блаженніший Святослав, – що боротьбою між 
добром і злом завжди є боротьба за свободу 
людини, за її гідність. Бо остаточно це чудо 
(вигнання з одержимих людей бісів. – Ред.), яке 
Ісус Христос чинить сьогодні перед нашими 
очима, – чудо звільнення, визволення. Це чудо 
повернення людині її гідності та свободи. Зло 
завжди поневолює. Каже нам Христос, хто чому 
піддається, той стає тому невільником: хто чинить 
гріх, стає невільником гріха».Як зауважує 
Предстоятель, Ісус Христос засвідчує нам, що Він 
прийшов, аби бути визволителем, дати свободу 
всім тим, які безкомпромісно стануть на Його бік, 
стануть на бік добра, свободи. 

«Бо справжня свобода – це ніщо інше, як свобода 

від зла, здатність бути вільним і чинити все те, що 

є добрим в очах Божих. У цьому євангельському 

читанні начебто кожному з нас Ісус Христос 

представляє два різних вибори, які ми повинні  

 

 

сьогодні самі зробити. Христос каже, що не можна 

двом панам служити. Не можна бути трішки на 

боці зла і трішки на боці добра. Кожен із нас має 

прийняти особисте рішення», – наголосив Глава 

Церкви. Проповідник відзначив, що сьогодні наша 

Церква урочисто святкує пам'ять блаженної 

рівноапостольної княгині Ольги. «По-особливому, 

–  каже він, – відчуваємо її тут, на святих 

Київських горах. Вона, можливо, свого часу мала 

силу і сміливість іти проти течії тогочасної 

культури і звичаїв. Вона рішуче стала на бік 

добра, на бік Христа, зробила свій життєвий вибір, 

прийнявши Святе Таїнство Хрещення. Спогадуючи 

сьогодні життєве рішення княгині Ольги, ми чуємо 

її заклик до нас сьогодні бути переможцями з 

Христом, бути на боці добра, бути собою, бути 

християнами в наш час. Вона відкриває нам 

потужне джерело нашої сили й перемоги», – 

вважає Блаженніший Святослав.Архиєрей 

нагадав, що коли ми святкуємо пам'ять наших 

рівноапостольних просвітителів княгині Ольги і 

князя Володимира, ми завжди відновлюємо хресні 

обіти. «Я закликаю всіх, зокрема в день пам’яті 

святого князя Володимира, прийти до наших 

храмів і за звичаєм відновити ті обіцянки, які ми 

через вуста наших хресних дали в день нашого 

Хрещення», – закликав духовний лідер греко-

католиків.«Підставою, глибинним фундаментом 

боротьби, яку сьогодні веде український народ, є 

ніщо інше, як глибока боротьба між добром і злом. 

Щоб мати силу вистояти і перемогти, щоб не дати 

злу заволодіти нашою землею, ми мусимо черпати 

сили з нашого Хрещення. І тоді благодать буде 

нашою перемогою над злом у нашому особистому 

житті і в нашому сучасному історичному моменті», 

– переконаний Глава УГКЦ. 

                                  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 

 

 


