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◊ Неділя 6-тa після Пасхи. Сліпородженого .

Святі Тайни
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед
Пресв. 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

Люди вміють почати війну, але покласти край
війні може тільки Господь Бог», – Глава УГКЦ
в Перуджі (Італія)

◊ 21-го травня 2017р.

Ап. Діяння 16, 16 - 34.
Єв. Ів. 20, 11 – 18.

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428

18 травня в катедральному соборі Перуджі (Італія)

оffice@saintnicholas.ca

Блаженнніший Святослав разом з українськими
мігрантами молився Молебень за мир в Україні. В
молитві взяв участь кардинал Гвалтьєро Бассетті,
Архиєпископ Перуджі, та п. Тетяна Іжевська, посол
України при Апостольській столиці.

Парафіяльна Канцелярія

Зустріли Главу УГКЦ українські діти та місцевий капелан
української громади о. Василь Гушуватий. Молебень до
Пресвятої Богородиці разом з архиєреєм співслужили о.
Володимир Волошин, пасторальний координатор українців
греко-католиків в Італії, о. Іван Стефурак, секретар владики
Діонісія

(Ляховича),

Апостольського

візитатора

для

українців-католиків в Італії та Іспанії і капелан української
громади м. Терні, о. Тарас Максимів, капелан українських
громад Фоліньйо та Губбіо.
У

своєму

духовному

Блаженніший

Святослав

слові

до

зазначив:

українських
“Минулої

мігрантів
неділі

ми

www.saintnicholas.ca
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. О. Качур
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук
6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай
Молитовний День – середа – 6:00в.
Клюб Духовних Дискусій– вівторок –
1:00 поп.

Свята

святкували 30-ліття об’явлення Пресвятої Богородиці в с.
Грушів,

яке

стало

благовіщенням

розпаду

радянської

тоталітарної влади. Цього місяця ми також святкуємо 100-

8:00
9:30

ліття об’явлення Богородиці в м. Фатіма, де Мати Божа
просила молитися за навернення Росії. Сьогодні в цій

свою злобу вміють почати війну, але покласти край війні
може тільки Господь Бог, бо лише Він є джерелом миру”,
(стор. 3)

Будні

8:00

– Св. Літургія

6:00

– Вечірня з Литією

старовинній катедрі ми стоїмо біля стіп Пресвятої Богородиці
і молимося до неї за мир в Україні”. “Дуже часто люди через

– Св. Літургія
– Св. Літургія

Навечір’я свят

ОГОЛО

ЗЕЛЕНОСВЯТО НА
ПАНА ИДА
Братство Колишніх Вояків 1-ої Дивізія УНА
Станиця Торонто запрошує всіх до участи в
Соборній Зеленосвяточній Панахиді, яка
буде відслужена в неділю, 4 червня, 2017р. о
год. 3:30 поп. перед пам’ятником полеглим
воїнам 1-ої Української Дивізії УНА на цвинтарі
cв. Володимира на оселі “Київ” в Оквіл. Просимо
суспільно-громадських організацій прийти з
прапорами. Запрошуємо всіх до молитовної
участи, щоби належно віддати честь нашим
героям.

ЕННЯ

Молитовна Група зустрічається щосереди
о год. 6:00 вечора.
Наступна зустріч буде
24 травня.
Клюб Духовних Дискусій (колишній
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка о год.
1:00 поп. Наступна зустріч буде 23
травня.
Заохочуємо приєднатися до групи і приємно
провести час!
Травень – Місяць Пресвятої Богородиці Пречистої Діви
Марії.
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00
вечора починаючи від понеділка 1-го травня.
Заохочуємо наших парохіян до молитовної участи,
щоб спільно виявити любов до Пресвятої
Богороматері.
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і Акафіст

Конґрес Українців Канади, відділ
Торонто запрошує всіх взяти участь в
офіційній церемонії закладення меморіального
комплексу
вшанування
пам’яті
жертв
Голодомору в Торонто, яка відбудеться в
неділю, 28 травня 2017 року, о год. 4:30 поп.
на території «Exhibition Place» біля «Princes’
Gates», на захід від Strachan St. і на північ від
Princess Blvd. Надіємося на чисельну підтримку.

У неділю, 28 травня 2017 о
год. 11:30 ранку відділ ЛУКЖК відзначатиме
ДЕНЬ ЛУКЖК у парафіяльному будинку. Св.
Літургія о год. 9:30 ранку. У програмі буде
відео про "El Camino Trail" в Еспанії. Просимо
членкинь до чисельної участи, а прихильниць
ЛУКЖК зголосити свою присутність до Віри
Гомонко 416-240-9048.

Відправи на Кладовищах – Зелені

МНОГАЯ ЛІТА !
Нововінчаним Роксоляні Корбуті і
Данилові Роел бажаємо мирного
подружнього життя на Многії і Благії
Літа!
ПО М И Н А Є М О

Свята

22
23
24

o. Роман Лобай – п’ятниця, 02 червня – цвинтар
York (ранком і в полудне), субота, 03 червня – Park
Lawn, неділя, 04 червня – Park Lawn, понеділок
05 червня о год. 10:30 ранку – Mount
Hope.

25
27
27

o. Олег Качур субота, 03 червня від 12:00
пол.–Prospect,
неділя,
04
червня
–
cв. Володимира (Oakville)
o. O. Лящук – субoта 03 червня – Park Lawn
неділя , 04 червня –
cв. Володимира (Oakville)
Sanctuary Park і на інших цвинтарях міста Торонто за
домовленням.

Про час відправи просимо зголошуватися до
поодиноких отців!
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана
Сиротинського відслужать в суботу 3 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. 10:30 ранку на Mount Hope.

27
12

†

ПОМЕРЛИ

V 9:00 ранку
V 7:00 вечора
V 9:00 ранку

бл. п. Стефана Климціва
бл. п. Івана Дувалка (40д.)
бл. п. Володимира Лєхмана
(40д.)
V 7:00 веч.
бл. п. о. Ярослава Левицького
V 8:30 ранку
бл. п. Івана і Анну Панькуш
V 10:00 ранку
бл. п. Катерину (2-га річ.) і
бл. п. Стефана (2-га річ.) Бойчук
V 4:00 поп.
бл. п. Ірину (4-та річ.) і
бл. п. Романа (8-ма річ.) Вжесневських
VI 9:00 ранку бл. п. Олександру Тарнавську

.
ЖЕРТВОДАВ І
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам.
Нехай Предобрий Господь благословить і
винагородить!
Михайло Війтюк
100.00
Олег і Іванна Мандюк
100.00
Надя Борис
100.00
( з нагоди Торж. Першого Причастя внука Яреми)
Олександра Ковалик
200.00
Марія Світа
100.00

ВІ НАЯ ПАМ’ЯТЬ
Упокоїлися у Бозі бл. п. Марко Тацінґер (47р.),
Наталія Гук (88р.) і Емілія Баб’як (74р.). Душі
Покійних поручаємо молитвам наших вірних. Вічна
Їм Пам’ять!

(Закінчення)

будівництво,

органи

нам

не

експертиз

українським мігрантам “усі труднощі долати з

собор.

вірою у перемогу добра над злом”.

забудовник

Після Богослужіння Блаженніший Святослав також

залишились тільки словами».

подякував

В оприлюдненій позиції УГКЦ також зазначається,

Гвалтьєро

Бассетті

за

Навіть

на

влади,

що

столичної

зменшить

поверховість,

скандальним

вдячності він подарував кардиналу ікону Матері

дійсності: «Ми ще раз заявляємо, що наша Церква

Божої та побажав опіки Богородиці над усією

не виступає як окрема сторона конфлікту, а

архієпархією Перуджі.Звертаючись до Глави УГКЦ,

вважає себе частиною місцевої громади й тому не

кардинал

працю

може бути окремим суб’єктом домовленостей. Ми

українських мігрантів: “Як пастирю цих жертвених

рішучо відкидаємо спроби протиставити Церкву

людей, хочу висловити слова моєї вдячності за

місцевій

дар

органами

їхнього

суспільстві

свідчення
та

віри

сумлінної

в

італійському

праці”.Додамо,

що

домовленість

також

його чуйність до їхніх проблем на чужині. На знак

велику

про

–

що

відзначив

закиди

будівель

батьківську опіку над українськими мігрантами та

Бассетті

різні

заяви

впливу

жодних

наголосив Глава УГКЦ у своїй проповіді і побажав

кардиналу

евентуального

надали

забудовником

громаді.

На

всіх

державної

не

зі

відповідають

наших

влади

Церкви

зустрічах

ми

з

послідовно

виступали за те, що будь-які перемовини слід

українська громада в Перуджі діє вже 15 років, на

вести з представниками усієї громади».

постійне служіння у громаді більше як рік тому

В офіційній заяві також повідомлено, що земельна

було призначено священика з України.

ділянка,

Секретаріат Глави УГКЦ у Римі

УГКЦ проситиме інші країни захистити
Патріарший собор від руйнації
Ми ще раз наголошуємо, що наша позиція
випливає з бажання захистити Патріарший
собор УГКЦ, який будували, жертвуючи свої
кошти, греко-католики всього світу, від
негативного впливу та руйнувань, причиною
котрих є відсутність дотримання законності в
будівельній діяльності.

рамках

на

якій

здійснювався

підготовки

до

благоустрій,

Євробачення-2017,

в
не

належить УГКЦ, а є у власності державного банку
«Ощадбанк». Не зрозумілою для УГКЦ є також
ситуація, яким чином скандальний забудовник, і
до

викупу

сьогодні,

ділянки

проводить

під

двома

будівельні

будинками,
та

і

ландшафтні

роботи на земельній ділянці, яка є у власності
згаданого банку.
Церква далі обстоює позицію, згідно з якою має
бути

збережене

цільове

призначення

земель

довкола Патріаршого собору УГКЦ, з урахуванням
Про це йдеться в офіційній заяві Української
Греко-Католицької

Церкви

щодо

руйнувань

Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ
в Києві через недотримання законності сусіднього
скандального будівництва та належного контролю
з боку влади.
Представити офіційну позицію Церкви щодо цієї
ситуації нас змушує відновлення скандального
будівництва
поблизу

на

Микільській

Патріаршого

Слобідці

собору

в

Києві,

Воскресіння

Христового.Зокрема, в заяві йдеться про те, що,
відновивши будівельні роботи, забудовник не вів з
представниками УГКЦ переговорів щодо усунення
можливого руйнівного впливу будівель на
Патріарший

собор:

«Державні,

контролюючі

о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413

вимог

щодо

збереження

пам’ятки

ландшафту

«Історичний ландшафт Київських гір і долини р.
Дніпра»,

з

врахуванням

прибережної

захисної

смуги в 100 метрів.
Окрім цього, в заяві висловлено стурбуваність з
приводу того, що в Україні, на жаль, Закон поки
що

не

працює

для

всіх

однаково,

через

це

«стометрова прибережна зона» замість того, аби
стати аксіомою, стає підставою дискусій. Враз із
цим зазначається, що УГКЦ буде просити захисту
в країн, громадяни та структури яких інвестували
свої кошти в будівництво Патріаршого собору
УГКЦ

і

бажають

захистити

свої

інвестиції,

оберігаючи собор від руйнувань.
Прес-служба Київської архиєпархії УГКЦ

•

о. Олександер Лящук – 416-639-0240

•

Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978

