
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 

Святіший Отець: «Не перестаю молитися за 
мир для дорогої української землі» 
 

 
 
«Українські прочани, які брали участь у 
міжнародному військовому паломництві до Люрда, 
Христос воскрес! Не перестаю випрошувати в Господа 
миру для дорогої української землі», – ці слова сказав 
Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції, що 
відбулася 24 травня 2017 р. на площі Святого Петра у 
Ватикані. 
Як ми вже повідомляли, від 19 до 21 травня 2017 року в 
Марійському відпустовому центрі Люрді у Франції 
відбувалося вже 59-те за порядком Міжнародне військове 
паломництво. Цьогорічна його тема була: «Даруй нам мир». 
Від 1996 року регулярну участь у цих прощах також бере 
українська делегація, а після завершення паломництва його 
члени відвідують Рим і Ватикан. У програмі відвідин завжди 
передбачена участь у загальній аудієнції. 
У Люрді під проводом владики Михайла (Колтуна), керівника 
Департаменту УГКЦ у справах душпастирства силових 
структур України, побували представники Міністерства 
оборони України та Генерального штабу, учасники АТО, 
офіцери, курсанти, солдати Збройних сил України, 
прикордонних військ та Національної гвардії України, 
капелани. У делегації є поранені військові. 
   
 
 

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. Лобай 
 6:00в. – Св. Літургію НЕ СЛУЖАТЬ! 
 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп. 
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Діяння  20, 16 – 18; 28 - 36 
 Єв. Ів. 17, 1 – 13. 
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¾  
¾  
 
¾ Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора.  Наступна зустріч буде  
31 травня.  
  
¾ Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 

сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч буде 30 травня. Заохочуємо 
приєднатися до групи і приємно провести час!   

 
¾ 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. 
 
¾ Повідомляємо, що у 9-ту річницю відходу 

у вічність Митрофорного  Архимандрита 
Всесвітлішого о. Димитрія Панькова, відслужaть 
Св. Літургію і Панахиду у вівторок, 6 червня о год. 
6:00 веч. Просимо  до молитовної участи, щоб 
спільно виявити нашу пошану до довголітнього 
пароха і священика нашої Свято-Миколаївської 
парохії. 

Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 
 

 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.                                                                                                  

 
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. 

 

 
 

¾ ЗЕЛЕНОСВЯТО НА  ПАНА ИДА 
Братство Колишніх Вояків 1-ої Дивізія УНА 
Станиця Торонто і Український Ветеранський 
Комітет 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. 

¾     ього року Єпархіяльний Марійський 
Відпуст   буде проводитися в неділю 25 червня 
на Горі Марії в Анкастер. Тема:Maрія, 
Благословенна Матір Божа. Цього року святуємо 
125 ліття Згромадження Сестер Служебниць в Україні, 
115 ліття перебування Сестер в Канаді і 70 ліття в 
Анкастері. У програмі:  Сповідь- 1:00 поп., 
Молебень до Прес. Богородиці- 2:00поп., 
Архиєрейська Св. Літургія (Владика Стефан Хміляр і 
Владика Браєн Байда) – 3:00 поп. , Суплікація. 
Заохочуємо наших вірних до чисельної участи в 
Марійському відпусті! Прийдіть на Гору Марії 
помолитися і просити допомоги у всіх ваших 
потребах. Просимо їжу приносити з собою. На 
продаж їжі не буде! 

 
¾ 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 Ave. і на північ від 
Princess Blvd. Надіємося на чисельну підтримку. 

 
 МНОГАЯ  ЛІТА ! 

     Новоохрещеним Катерині Завісляк і 
Александрові Романові Потічному, їх 

рідним батькам і хресним батькам    
бажаємо    Многії  і Благії Літа! 

 
           ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И  

29      V    7:00  веч.    бл. п. о. Ярослава Левицького 
                                                                      (22р.) 
30      V    7:00 веч.     бл.  п. Павла Післісного (2р.) 

    12      VI   9:00 ранку  бл. п. Олександру Тарнавську 
    21      VI   5:00 поп.    бл. п. о. Юліяна Микитина (38р.) 

 
.  

Ж Е Р Т В О Д А В І  
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 

Нехай Предобрий Господь  благословить і  
винагородить! 

      Ольга Фалінська                                         100.00 
      Андрій Дзюбак                                            100.00 
      Павло і Ірина Чумак                                    250.00 
      Данута і Славомир Кренца                          200.00 
      Богдан і Людмила Кінащук                          500.00 
      (з нагоди закінчення медичних студій сина Олега) 

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 

   
 



На свято Вознесіння ГНІХ в УГКЦ 
розпочнеться Декада місійності 

 
25 травня на свято Вознесіння ГНІХ 
розпочнеться Декада місійності. Упродовж 
десяти днів Церква запрошує всіх вірних 
вирушити дорогою духовної віднови і 
підготуватися до урочистого святкування 
П’ятдесятниці, щоб подякувати Богові за 
великий дар Святого Духа. 
 
Протягом днів Декади кожен християнин 
запрошений  читати "Путівник Декади місійності" і 
ще раз пережити основні правди віри про те, що 
Бог любить кожного і запрошує до особистих 
відносин із Ним, відкриває правду про гріх і кличе 
до навернення, дарує спасіння і обдаровує силою і 
благодаттю Святого Духа та об’єднає нас усіх у 
спільноту Церкви. Про це повідомила Олеся 
Колос, секретар Ради з питань євангелізації при 
Главі УГКЦ.Цього року Декада місійності має в собі 
дві особливості. Насамперед, у її програмі 
передбачено різні заходи євангелізаційного 
характеру, а саме: поєднання традиційної молитви 
на Вервиці із розважанням над біблійними 
уривками та молитва в стилі Тезе; духовні зустрічі 
для дорослих і молоді; поради щодо молитовного 
читання Слова Божого за методом Lectio Divina, 
що дає можливість згодом запровадити в парафії 
біблійні групи; практичні поради щодо 
пожвавлення парафіяльного життя; програму 
нічних чувань «Від Воскресіння до П’ятдесятниці», 
які можна провести окремою спільнотою чи разом 
у парафії напередодні цього великого 
свята.Другою особливістю програми є активне 
залучення мирян до співпраці із парохом, 
духовенством і монашеством для проведення 
заходів Декади місійності в сім’ях, спільнотах, 
молитовних групах і, зокрема, в парафіях. Кожен 
вірний запрошений стати місіонером Декади 
місійності, тобто засвідчити свою віру в Бога в 
себе в парафії, на роботі та серед друзів, а також 
провести кілька заходів із програми Декади. З 
цією метою члени Ради з питань євангелізації при 
Главі УГКЦ провели вишколи для всіх охочих (13  
та 20 травня цього року). 
Переглядаючи ці відеозаписи з вишколу, кожен  
 
 

може дізнатися про те, що таке нова 
євангелізація, молитовний спосіб читання Святого 
Письма за методом Lectio Divina (це дає 
можливість згодом практикувати його самостійно, 
у сім’ї чи в спільноті), а також ознайомитися з 
роллю мирян у Церкві тощо.Додаткову інформацію 
можна отримати за електронною 
адресою missioner-ugcc@ukr.net. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
Єпископи УГКЦ висловили співчуття і 
солідарність з родинами та близькими 
загиблих внаслідок теракту в Манчестері 
 
Від імені глобальної спільноти УГКЦ та 
Постійного Синоду УГКЦ, який цього тижня 
зібрався у Фрайзингу (Німеччина), 
висловлюю сердечні співчуття й солідарність 
з усіма жертвами безглуздого 
терористичного акту в Манчестері (Велика 
Британія). Молимося за всіх людей, родини 
та спільноти, які вражені цією трагедією. 
Пише Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, у Листі-співчутті до його еміненції Вінсента 
Ніколаса, Архиєпископа Вестмінстерського, 
Президента Католицької Єпископської Конференції 
Великої Британії та Уельсу, владики Джона 
Арнольда, Єпископа Салфода, владики Гліба 
(Лончини), Єпарха єпархії Пресвятої родини в 
Лондоні. 
Як ідеться в листі, страшний вибух, що забрав 
життя 22 невинних дітей і молодих людей та 
залишив так багато покалічених і поранених, 
приголомшив усіх: «Діти і молодь – майбутнє 
світу! Терористична атака, спрямована на дітей та 
молодь, прагне паралізувати наше майбутнє. Це 
від диявола! Таке посягання на людську гідність 
невинних людей відображає зло і гріх, на яке 
здатні люди».У листі єпископи зазначають, що в 
останні три роки українці переносять постійне 
насилля від безглуздого вторгнення, яке руйнує 
життя мільйонів і є реальною загрозою миру і 
безпеки в світі. «Переходячи від Великодня до 
Вознесіння, очікуючи на Зішестя Святого Духа, ми 
знаходимо нашу надію в Ісусові Христові, який 
«своєю смертю смерть подолав». Наша Церква 
молиться за вічний спокій невинних душ», − 
пишуть єпископи.         Департамент інформації УГКЦ 
  
 о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 

о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                         
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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