
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 

Глава УГКЦ: «Покликання християн сьогодні – 
оздоровлювати наше суспільство від суспільних 

недуг» 
 

Як важливо, аби в сьогоднішньому світі, у 
сьогоднішній Україні кожен християнин відчув себе 
покликаним до служіння Богові і людям. Сьогодні 
Господь Бог у руки нас, християн, вкладає завдання 
свідчення, проголошення Христового Євангелія. Це 
сьогодні наc, християн, Господь посилає 
оздоровлювати наше суспільство, в якому ми живемо, 
зцілювати його від суспільних недуг, сповнювати його 
надією і силою Божого слова. Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних у 
свято Пресвятої Євхаристії в Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 18 червня 2017 року. 
 
Говорячи про зміст сьогоднішнього Євангелія про Божий 
поклик, проповідник відзначив, що Святі Отці кажуть, що 
найперше Господь Бог покликав кожного з нас до життя, від 
небуття до буття. І саме в тому покликанні, у тому дарі 
життя Господь дає нам певний зміст. І лише тоді, коли ми 
зустрінемося з нашим Спасителем, коли наші дороги 
перетнуться, ми можемо відкрити сенс особистого 
покликання.«Особливою рисою цього покликання є те, що 
саме Христос є ініціатором того поклику. «Не ви мене 
вибрали, а Я вас вибрав», - каже Христос», – просить 
застановитися Блаженніший Святослав. «Вершиною, змістом 
того поклику, – підкреслив Глава Церкви, – є те, щоб ми 
рухалися і чинили те діло, яке Він прийшов чинити. У наші 
руки Він вкладає так багато різних дарів і посилає нас 
вигоювати рани людини в сьогоднішньому світі заради того 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
 6:30 -    Утреня – о. O. Лящук  
 8:00 –   Св. Літургія –  o. Р. Лобай  
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 6:00в. – Св. Літургію не служать.   
 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп. після вакаційної перерви 
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Рим.5, 1 – 10. 
 Єв. Мт. 6, 22 - 33. 
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Повідомляємо, що в понеділок 12 червня розпочався 
піст Верховних Апостолів Петра і Павла 
( Е ІВ А), який триває до 11 липня включнo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¾ Дорогі Парафіяни! 
 З тієї приични, що у нашому храмі перебувають мощі 

вященомучиника  иколая арнецького, в 
понеділок 26 червня о год. 7:00в. служитиметься 
Вечірня з Литією. У вівторок 27 червня служитимуться 
Святі Літургії о год. 8:00р. і 6:00в. 

¾ ленкині Ж  подають недільну каву 
останній раз сьогодні 25 червня. Недільна кава 
продовжуватиметься у вересні. Складаємо щиру 
подяку всім членкиням, які готують каву, солодке, 
смачні канапки і вареники підчас року. Нехай 
Предобрий Господь держить Вас у Своїй опіці на 
Многії і Благії Літа! 

¾       олитовна Група зустрічається щосереди  
о год. 6:00 вечора.  аступна зустріч буде  
після вакаційної  перерви.  
  

¾ люб Духовних Дискусій (колишній 
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 
поп. аступна зустріч   буде після вакаційної 
перерви. 

¾     ього року Єпархіяльний арійський 
Відпуст    проводиться сьогодні 25 червня на Горі 
Марії в Анкастер. ема:Maрія, Благословенна 

атір 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. росимо їжу приносити з собою. 

а продаж їжі не буде! 

¾ Доповідь д-р. юбомира уцюка “Heroes 
of Their Day: Canada’s Ukrainians in War” 
відбудеться в середу 28 червня о год 7:00в. в 
Інституті св. Володимира, 620 Spadina Ave. 

¾ лава країні і евмирущим       Героям! 
В 73-тю річницю боїв під Бродами, 
організаційний комітет Братства олишніх 
Вояків  1-ої Дивізії А, таниця оронто і 

країнсько-канадський ветеранський фонд при 
евченківській ундації мають шану запросити 

усіх взяти участь у оборній анахиді, 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, 19-
го липня, о год. 7:30 вечора у нашій  Свято-
Миколаївській церкві. Після Панахиди, усі запрошені 
на поминальну мистецьку програму про героїв України 
та на каву і солодке у церковній залі . 

   
               Ж Е В Д А В І  
     кладаємо щиросердечну подяку парохіянам. 

ехай редобрий Господь  благословить і  
винагородить! 
              Анна Тескій                                    100.00 
              Марія Тарнавська                           250.00 
              Наталія Лисяк                                250.00 
                      
            И  А Є       †           Е   И  

        
        28     VI   7:00 веч.    бл. п. Володимира, Марію, 
                                                              Мирославу Кудла 
          1     VII  8:00 ранку  бл. п. Миколу (9р.) і  
                                           Олександру (4р.) Зіняк 
          8     VII  9:00 ранку  бл. п. Володимира і Ліду 
                                           Дилинських 
         10    VII  9:00 ранку  бл. п. Марію (25р.) і  
                                          Григорія (17р.) Нестор 
         14    VII  7:00 веч.    бл. п. Богдана Крамарчука (1р.) 
 
                               ( родовжeння) 
 суспільства, в якому живемо. Посилає нас звіщати 
Добру новину, бо ми живемо у світі, сповненому 
поганих новин, - Добру новину, що Бог є з нами. 
Він є сенсом нашого життя і покликання. Він є той, 
що надає змісту навіть нашим щоденним трудам і 
клопотам». 
Сьогодні ми святкуємо свято Пресвятої Євхаристії – 
свято найбільшого дару, який Бог дав людині. 
«Ісус Христос, зустрівши нас з вами, подарував 
нам самого себе. Навіки залишив себе як дар у 
тайні своєї пречистої животворящої Крові і свого 
Тіла. І Він покликає до окремого виду служіння 
тих, які отримують ласку дару священства», – 
сказав Предстоятель. (ст. 3) 
                     

овідомляємо, 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. 

 

ВАГА! 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. 

аші парохіяни, які є офіційно 
членами і які мають виставлену 
виказку/дозвіл (цього року зеленого 
кольору) є звільнені від оплати 
паркування підчас відвідування 
парохії.  



(Закінчення) 
Проповідник переконує, що слово Євангелія про 

покликання звернене до кожного з нас. «Сьогодні 
кожен має відкрити в собі, що він є покликаний 
бути християнином – свідком Божої присутності 
там, куди Господь Бог нас посилає. Бо йти за 

Христом означає бути християнином», – вважає 
Блаженніший Святослав. 

Під час Літургії Блаженніший Святослав уділив 
ієрейські свячення двом дияконам і дияконські 
свячення шістьом піддияконам. 
Наприкінці проповіді Глава Церкви відзначив, що 
сьогодні ми також святкуємо День батька і 
привітав усіх татусів. «Бути батьком – це 
надзвичайне життєве покликання. Це є 
покликання дарувати життя, виховувати дітей, це 
є покликання дарувати себе своїй дружині, 
зростати і наповнювати цей світ любов'ю», – 
сказав архиєрей. 
За його словами, сьогодні кожна сім'я, кожна 
дитина потребує присутності люблячого батька. 
«А як у сьогоднішньому світі потребують члени 
родини, аби дороги батьків, дружин, дітей 
перетиналися. Як сьогодні українська родина 
потребує разом іти за Христом у цьому житті: 
разом молитися, ділитися своєю вірою і разом 
зростати у покликанні бути християнином», – 
наголосив духовний батько греко-католиків. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

9 червня відбудеться Чин інтронізації 
Правлячого єпископа Чиказької єпархії 

владики Венедикта (Алексійчука) 
 
29 червня 2017 року, у день свята Святих 
верховних апостолів Петра і Павла (за 
григоріанським календарем), у катедральному 
соборі Святого Миколая в Чикаго, США, 
відбудеться Чин інтронізації Правлячого єпископа 
Чиказької єпархії владики Венедикта 
(Алексійчука). 
 
Введення на престол єпархії Святого Миколая з 
осідком у Чикаго здійснить Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав. 
Як відомо, 20 квітня 2017 року владику Венедикта 
(Алексійчука) призначено Правлячим єпископом  
 
 
 

єпархії святого Миколая у Чикаго. Ця новина 
сколихнула середовище мирян в Україні, які часто 
дослухалися до слів владики. У соціальних мережах 
люди висловлювали своє засмучення тим, що «до 
Америки забирають нашого владику». 
Напередодні переїзду та інтронізації владики 
Венедикта журналісти «Живого телебачення» два дні 
(25 та 26 травня 2017 року) супроводжували єпископа 
у його робочих і особистих поїздках… 
Журналісти обрали два випадкові дні з календаря. 
Камера постійно увімкнена. Напружений графік. Маса 
людей. Львів – Унів – Рівне. Офіційне і особисте. 
Духовне і мирське. Абсолютно різні середовища і 
усюди на владику чекають і усюди вважають «своїм». 
«Де тебе Бог ставить, – каже владика Венедикт про 
своє призначення, – там і треба посвячувати своє 
життя. Дуже важливо розпізнати це». 
Єпископа служити там, де ставить Господь, дуже 
надихнула одна родина. Батьки померли, залишивши 
трьох синів, двоє з яких були неповносправні. І один 
брат ціле своє життя доглядає за своїми двома 
братами. Він не створив власної родини, не дбав про 
власні інтереси. «Зараз Бог ставить мене служити в 
Америці. Я не знаю, чому саме там. Я ніколи не 
прагнув бути в США і навіть не мріяв про це. Більше 
того, ніколи не був у Чикаго, не знаю цієї єпархії, 
людей, священиків… Але вірю Богові, який ставить 
мене в те місце, у те середовище. І ця довіра 
дозволяє мені відважно робити цей крок», – сказав 
новопризначений Правлячий єпископ Чиказької 
єпархії. 
Владика Венедикт відзначає, що духовний фундамент 
для єпископства дало йому одинадцять років 
перебування в Унівському монастирі. «Я не уявляю, 
як я міг би виконувати своє єпископське служіння, не 
будучи в Лаврі?!», – зазначив владика. 

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 
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