
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 

Саміт G20 буде проходити «під пильним 
поглядом» капеланів УГКЦ 

 
У Гамбурзі, де цієї п’ятниці розпочався саміт «Великої 
двадцятки», розмістили плакати з портретами 
українських військових, капеланів, волонтерів, 
медиків, котрі протистоять російській агресії в зоні 
проведення АТО. Серед шістдесяти учасників проекту 
бачимо обличчя трьох військових капеланів УГКЦ: о. 
Ігоря Федоришина, о. Тараса Коцюби і о. Андрія 
Зелінського. 
 

 
«Ці мужні люди об’єднані проектом "Уважно подивіться на ці 
обличчя" – "Look closely at their faces", що був започаткований 
Українським кризовим медіа-центром, Посольством України у 
США та фотографом Романом Ніколаєвим (Roman 
Nikolayev) у вересні 2016 року», ‒ зазначають автори. 
На їхнє переконання, цей проект має дуже важливу мету – 
нагадати лідерам вільного світу, що Україна у 1994 році 
отримала гарантії безпеки, згідно з Будапештським 
меморандумом, коли віддала третій за величиною у світі 
ядерний арсенал. А тепер мужньо протистоїть російській 
агресії.Докладніше про кожного учасника проекту можна 
прочитати на сайті herofaces.org.        Департ. інформації УГКЦ 

 
  

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 –  o. O. Лящук 
 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 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Рим.10, 1 – 10.  
 Єв. Мт. 8, 28 – 9, 1. 
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         ОГОЛОШЕННЯ 

 
 
 
 
 
 
   
 

¾  
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Вівторок 11 липня - Навечір'я Свята Свв. апп. Петра 
 і Павла - Вечірня о год. 6:00  вечора. 
 
Середа 12 липня - Свято Свв. Апп. Петра і Павла. 
Божестевенні Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 
6:00в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                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. 

 
¾       Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора.  Наступна зустріч буде  
після вакаційної  перерви.  
  

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

¾ 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, 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 . 

 
 МНОГАЯ ЛІТА ! 

Новоохрещеноми Йосифові Гавенда, його рідним 
і хресним батькам бажаємо  Многії і Благії

 Літа! 
     
 

               Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку
 парохіянам.   Нехай Предобрий Господь  
благословить і    винагородить! 

     Віталій і Марта Семущак                            150.00 
     Люба Келебай і Wayne Evans                     500.00 
     Юрій і Марія Кшик                                     300.00 
     Володимир і Катерина Вальницькі              100.00 
     Роман Харак                                               200.00 
                      
          ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

         10    VII  9:00 ранку  бл. п. Марію (25р.) і  
                                          Григорія (17р.) Нестор 
         14    VII  6:00 веч.     бл. п. Богдана Крамарчука (1р.) 
         29    VIII  8:00 ранку бл. п. Любу (21р.) і Анну (6р.)  
                                                                        іляк 
 

«Ми маємо купу упереджень, але вони 
розвіюються, коли ми спілкуємося», ‒ 

отець Тихон Кульбака 
 

Отець Тихон Кульбака, переселенець із Донецька, 
а нині ‒ священик у греко-католицькому храмі у 
Львові: про взаєморозуміння, вирішення 
конфліктів між переселенцями та локальними 
громадами, а також возз’єднання України. 

*** 
— А тепер настав час помолитися за мир в Україні і 
навернення Росії до Бога, — промовляє до своєї 
пастви священик, і всі парафіяни, яких повний 
храм та двір, починають співи. 
Отець Тихон Кульбака править служби в храмі 
Блаженного священномученика Миколая 

арнецького вже третій рік та наставляє своїх 
прихожан на порозуміння та взаємоповагу. 
У серпні 2014 року він переїхав до Львова з 
окупованого Донецька. До того — організував у 
місті на Сході молитовний майдан. Опісля — були 
полон і тортури з боку окупантів за це. 
Одразу відрізнити його від інших львівських 
священнослужителів непросто. Утім, каже о. Тихон, 
прихожани знають його історію. 
— Священики монастиря Святого Альфонса мене 
представили парафіянам. Але вже тоді вони трохи 
знали про мене. Були випадки, коли я ходив 
Львовом, мене зупиняли абсолютно незнайомі 
люди і казали: «Отче, як ми раді, що ви живі й 
здорові». Я питав, хто вони, а вони казали: «Ви 
нас не знаєте, але ми вас знаємо». 
  (ст. 3)………………                      

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.  



                                (Закінчення) 
 
 Спільна молитва 
Так, прихожанка церкви Лідія зауважує, що 
ходить до храму Блаженного священномученика 
Миколая Чарнецького зокрема й через отця 
Тихона та його проповіді. Жінка зізнається, що і 
на сповідь любить ходити до нього. 
— Я завжди ходжу сюди на службу, тому що в 
нього дуже гарні проповіді, гарно поставлена 
дикція, він мудрий отець, — зауважує Лідія. — 
Великої різниці між ним та місцевими я не бачу, бо 
це абсолютно не заважає молитися, спільно 
просити в Бога все, що ми просимо. Він порушує 
сучасну ситуацію у своїх проповідях, посилається 
на приклади спілкування з нашими воїнами. 
Відчувається, що в нього серце болить за те, що 
зараз робиться в Україні, хоча він зі Сходу. 
А прихожанка Наталя відзначає, що ця церква 
добра тим, що в ній немає місця матеріальному, 
але є — для духовного. 
— Я на тиждень можу почерпнути відповідь, що я 
правильно зробила, що ні. Тут кожен раз ми 
молимося за те, щоб Росія навернулася до Бога і 
щоб закінчилася війна. Тут вони працюють тільки 
для людей, — додає прихожанка. 
Отець Тихон Кульбака запевняє: він ніколи не 
зіштовхувався з негативними реакціями з боку 
прихожан на свій бік, коли ті дізнавалися, що він 
переселенець. Але зауважує, що він і не їхав з 
таким посилом до міста Лева. Священик 
сподівався отримати щось  від цієї громади, чого в 
нього немає і поділитися з ними тим, чого немає в 
них. 
Мусимо взаємно збагатитися 
— Я завжди був налаштований на те, що ми 
мусимо взаємно збагатити одне одного. 
Відмінності, які є, не привід для розділень. Це 
привід для того, щоб вчитися одне в одного. Якщо 
на цьому будемо робити акцент, тоді проблем 
просто не буде. 
Священик переконаний: у тому, що українці різні, 
і є краса, та з усмішкою називає усіх «хендмейдом 
Божим». 
— Бог індивідуально кожного з нас так зліпив,  
 
 

щоб ми були не схожі одне на одного. Для чого? 
Щоб надихати одне одного, щоб вчитися. Тому для  
 
України це колосальна можливість місцевим 
громадам чогось навчитися і чогось навчити, 
спілкуючись із переселенцями. 
А для того щоб досягти цього, священнослужитель 
чимало говорить із парафіянами про 
взаєморозуміння, життя, його труднощі та 
проблеми. 
— Я поставив собі за мету бути таким 
майданчиком, за допомогою якого можна було б 
знайти порозуміння нашій громаді переселенців і 
львівській громаді. Це працює. Коли я львів’янам 
говорю про те, що переживають наші переселенці, 
і кажу: «Я є цей переселенець», вони абсолютно 
по-інакшому це сприймають. 
Треба спілкуватися 
Паства, приходячи на службу, сповідь, розмови зі 
священиком, не чує від нього мови ворожнечі та 
намагання щось довести. Отець Тихон каже, що 
через звичайне спілкування хоче допомогти 
зрозуміти: переселенці — такі самі люди, як і 
львів’яни. Вони переживають ідентичні проблеми, 
біль. 
— Я розумію, що є дуже багато упереджень, — з 
обох боків, — які виникли на тлі якихось 
поодиноких фактів. А людям притаманно з мухи 
робити слона. Тому треба спілкуватися. Не треба 
мудрих речей, необхідні прості. Вони змінюють 
серця і ставлення людей. 
 

 

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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