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◊ Неділя Всіх Святих Українського Народду. Глас 3 . ◊

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

Ап. Рим.5, 18 – 23.
Єв. Мт. 8, 5 - 13.

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

Глава УГКЦ в Чикаго: «Я вірю, що Чиказька єпархія
стане однією із найбільш динамічних з усіх наших
єпархій у світі»

tel.: 416-504-4774

Ми прагнули, аби всі миряни, священики та монахи
Чиказької єпархії УГКЦ відчули, що ваша Церква вас
любить і про вас дбає. Ми хотіли знайти для вас
найкращого єпископа, якого маємо. Гадаю, уся
Церква, зокрема Чиказька єпархія, була приємно
вражена тим благословенним вибором, який здійснив
Дух Святий, призначивши вам Правлячим архиєреєм
владику
Венедикта.
Ми,
застановляючись
над
кандидатом для єпископського служіння тут, розуміли
великі потреби і виклики, що існують в єпархії.
Промовив 28 червня до мирян та духовенства
єпархії Святого Миколая Отець і Глава УГК

иказької

Блаженніший

Святослав. Зустріч відбулася у культурному осередку, що діє
при

парафії

Святих

Володимира

і

Ольги

в

икаго

(відеотрансляція

у

Фейсбуку: https://www.facebook.com/StsVO/videos/10155459
410460970/). У зустрічі також взяли участь: Архиєпископ
Стефан (Сорока), Митрополит Філадельфійський, владика
Борис (Ґудзяк), Єпарх єпархії Святого Володимира Великого
в Парижі для українців візантійського обряду у Франції,
країнах Бенілюксу та

вейцарії, а також владика Венедикт.

Серед викликів, які існують на території єпархії, як зазначив
Глава

еркви, насамперед є те, що це найбільша за

територією

українська

охоплює територію від

католицька

єпархія

в С

А, яка

икаго до Гаваїв. І ця єпархія має

багато різних вірних, які мають різні потреби. «Очевидно,
тут, у

икаго, ми маємо сильний український культурний

національний осередок (ст.2)

2-го липня 2017р.

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 – o. Р. Лобай
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук
6:00в. – Св. Літургію не служать.
Молитовний День – середа – 6:00в.
Клюб Духовних Дискусій– вівторок –
1:00 поп. після вакаційної перерви

Свята
8:00
9:30

– Св. Літургія
– Св. Літургія

Будні

8:00

– Св. Літургія

6:00

– Вечірня з Литією

Навечір’я свят

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо, що з днем 12-го червня
ми переходимо на літній (вакаційний)
час, який триває до 10 вересня, 2017
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.
УВАГА! З огляду на це, що від довшого
часу ми зауважили, що не парохіяни
ставлять машини на місцях призначених
для вжитку наших парохіян, щоб навести
порядок що до цього питання, парохіяльна
рада вирішила поставити лічники (meters)
на ставлення машин. Пригадуємо, що
церква платить місту вже роками за місця
на ставлення машин.
Наші
парохіяни,
які
є
офіційно
членами і які мають виставлену
виказку/дозвіл (цього року зеленого
кольору) є звільнені від оплати
паркування
підчас
відвідування
парохії.
Радо вітаємо нових парафіян!
Хто
бажає
стати
офіційними
парафіянами нашої церкви просимо
виповнити
анкету
в
канцелярії
і
заплатити річну вкладку $25.00. Тоді
отримаєте
зелену
виказку
для
паркування, конверти на пожертви - за
які канцелярія випише Вам посвідку
для податку (income tax), і церковний
календар на 2017 рік.
Молитовна Група зустрічається щосереди
о год. 6:00 вечора.
Наступна зустріч буде
після вакаційної
перерви.
Клюб Духовних Дискусій (колишній
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка о год. 1:00
поп. Наступна зустріч буде після вакаційної
перерви.
Слава Україні і Невмирущим
Героям!
В 73-тю річницю
боїв
під
Бродами,
організаційний
комітет
Братства
Колишніх
Вояків 1-ої Дивізії УНА, Станиця Торонто і
Українсько-канадський ветеранський фонд при
Шевченківській Фундації мають 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, 19го липня, о год. 7:30 вечора у нашій СвятоМиколаївській церкві. Після Панахиди, усі запрошені
на поминальну мистецьку програму про героїв України
та на каву і солодке у церковній залі .

МНОГАЯ ЛІТА !
Нововінчаним Наталії Лисяк і Михайлові
Душнай, Роксані Стех і Орестові Савка бажаємо
мирного подружнього життя на Многії
і
Благії Літа!
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку
парохіянам. Нехай Предобрий Господь
благословить і винагородить!
Марія Небесьо
500.00
Марія Світа
100.00
Роман і Анна абурські
100.00
( з нагоди шлюбного ювілею – 1р.)
ПО М И Н А Є М О
†
П О М Е Р Л ИХ
8
VII 9:00 ранку бл. п. Володимира (45р.) і
Ліду (10р.) Дилинських
10 VII 9:00 ранку бл. п. Марію (25р.) і
Григорія (17р.) Нестор
14 VII 6:00 веч. бл. п. Богдана Крамарчука (1р.)

(Продовження)
тож
потрібно, аби
владика добре
володів
українською. Однак велика частина є таких, які не
володіють українською, тому потрібно, щоб
єпископ
знав
і
англійську»,
−
зауважив
Блаженніший Святослав.
Крім цього, єпархія має надзвичайно великі місійні
виклики, адже до С А приїздить велика кількість
мігрантів, зокрема з України. Існує й внутрішня
міграція С А: люди рухаються з одного штату до
іншого, з одного міста до іншого. «Ми знаємо,
якого культурного, економічного і церковного
значення має західне узбережжя С А. У цих
штатах формується американська культура, яка не
є надто християнською.
асто цінності, які там
формуються, не є толерантними та відкритими до
того, що проповідує
ристове Євангеліє. Тому
виклики і потреби є надзвичайно великі», −
зауважив Предстоятель еркви.
За
словами
промовця,
владики
Синоду
усвідомлювали, що до такої єпархії потрібно
призначити особу, яка є єпископом не один рік і
вже показала себе добрим адміністратором. «Ми
зрозуміли, що владика Венедикт є тою особою, яку
Бог дарував нашій еркві сьогодні. На Синоді ми
усвідомили, що він є ваш», − додав Блаженніший
Святослав.
Тут Першоієрарх УГК поділився своїми спогадами
про владику Венедикта: «Напевно, багато із вас
пам’ятають ігумена Венедикта зі Свято-Успенської
Унівської лаври. Він був наймолодшим ігуменом в
історії Лаври і зміг не тільки відновити, відбудувати
її, а й згуртувати спільноту, згуртувати душі тих
богопосвячених людей, яких Господь доручив його
опіці. Владика сім років був Єпископом-помічником
в одній із найбільших архиєпархій в Україні −
Львівській. Він показав себе також добрим
адміністратором, який зумів зібрати біля себе
команду людей, (ст.3)…………………..

які

взяли

на

себе

обов’язки

і

рівномірно

їх

розподілили. Владика Венедикт добре знає, що
означає

організувати

адміністративно

великий

єпископський духовний церковний осередок. Він
знає добре англійську мову, а будучи єпископом,
мав

покору

стати

студентом

і

він

завершив

навчання в Бізнес-школі УКУ у Львові».
Як підкреслив Блаженніший Святослав,

иказька

єпархія потребує сьогодні рестарту (перезапуску).
Вона має все: гори, океани, пустелі, обдарованих
людей,

чудове

духовенство.

«Тому,

гадаю,

иказька єпархія − у добрих руках. Я хочу
поставити

перед

всіма

завдання.

Період

відпочинку завершився і розпочався час, аби
закотити рукава і взятися до великої серйозної
праці. Я вірю, що ця єпархія стане однією з
найбільш динамічних з усіх наших єпархії у світі. І
вона тут, на заході Америки, зможе розтопити
серця навіть тих, які, можливо, втратили зв'язок зі
своєю

ерквою,

і

зможе

допомогти

багатьом

людям різних національностей відкрити для себе
присутність Бога між нами. Ми так багато маємо
що сказати світові», − закликав промовець.
А далі він звернувся до владики Венедикта: «Ми
вам довіряємо душі тих людей. Любіть їх, збирайте
їх довкола себе, слухайте їх, загоюйте рани, які ця
спільнота має зі свого минулого, і не допускайте
нових,

шукайте

заблудлих,

будьте

учителем

молоді, надихайте всіх своїм прикладом віри в
Бога. Я переконаний, що святий Миколай, під
покровом якого живе ця єпархія, справді буде
вашим небесним заступником і покровителем».

і слова Митрополит Стефан сказав 28 червня в
культурному осередку, що діє при парафії Святих
Володимира і Ольги в

икаго (відеотрансляція у

Фейсбуку: https://www.facebook.com/StsVO/videos
/10155459410460970/). У зустрічі з мирянами і
духовенством також взяли участь: Блаженніший
Святослав, Отець і Глава УГК , владика Борис
(Ґудзяк),

Єпарх

єпархії

Святого

Володимира

Великого в Парижі для українців візантійського
обряду у Франції, країнах Бенілюксу та

вейцарії,

а також владика Венедикт.
Владика Борис (Ґудзяк), звертаючись до владики
Венедикта,

зазначив:

владикою.

е як я жив в Україні, він був моїм

сповідником.

«Ми

є

близькими

із

е дуже творча особистість. Моліться

з вашим єпископом, який є монахом. Запасайтеся
гумором і наснагою, бо перед вами є прекрасна
пригода, Богом благословенна, підтримана Главою
і Синодом та всією

ерквою».

«Я ніколи не мріяв бути в Америці. І зараз не
розумію, чому Бог мене сюди покликав. Моє

Департамент інформації УГКЦ

завдання

«Якщо між нами буде довір’я, то ми
зробимо багато», − владика Венедикт

можемо

–

розпізнавати

працювати

цю

спільно

Божу
і,

як

волю. Ми
органи

в

організмі, виконувати кожен свою функцію. Якщо
старатимемося працювати однодумно, то зробимо

«Моя вам порада – будьте самі собою,
розкрийте свій особливий дар. Наша Церква
буде сильною, якщо буде віддана місійному
покликанню.
Тому
ви
повинні
стати
місіонером,
аби
служити
вірним,
які
розкидані по всій території єпархії», −
звернувся
до
владики
Венедикта
(Алексійчука) Архиєпископ Стефан (Сорока),
Митрополит
Філадельфійський.
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413

•
•
•

багато речей. Тому зичу всім нам, аби ми почали
цей

проект

довіри.

Якщо

між

нами

буде

реалізований цей проект, то ми зробимо багато
для

Господа,

американській
владика

для
землі»,

еркви

на

−

сказав

цій

славній

наприкінці

Венедикт.
Департамент інформації УГКЦ

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий)
Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460

Я

Stephen Werbowyj LL.M
Barrister / Mediator
Mediation of Estate Disputes

416-233-9461

1199 The Queensway, Toronto

416-839-4179
416-259-8533

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

LYNETT
ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

FUNERAL HOME

Free estimate Best Price Best quality Proudly Serving Catholic Families since 1914
3299 Dundas Street West
(1 Block East of Runnymede)
416-767-1176

647-407-4826

Paul Chumak, J.D., Q.C.
Barrister-at-Law
Кримінальне правo
Порушення правил їзди

Criminal Law
Driving Offences

2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto
(at Rnnymede)
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524

