
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 у Краматорську: «Парафії УГКЦ 
Східної України є дорогоцінними перлинами 

в короні Вселенської Церкви» 
 
Боже Слово, яке ми щойно почули, говорить про 
Царство Небесне, яке є скарбом, тобто чимось 
найціннішим із того, що людина може здобути в 
земному житті. Царство Небесне - це присутність між 
нами вже сьогодні живого Бога, від якого залежить 
наше теперішнє і майбутнє. Христос каже, що це 
дійсність, яка вже є і її не треба чекати в майбутньому. 
Царство Небесне вже є між нами, однак його потрібно 
знайти. Той, хто знаходить цей скарб, розуміє, що все 
інше, що він до цього часу мав, нічого не варте, 
порівняно з тою перлиною, якою є Царство Небесне. 
 
На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав під час Архиєрейської Божественної Літургії 14 
липня в храмі Святого пророка Іллі в Краматорську. Участь у 
Богослужінні також взяли: кардинал Леонардо Сандрі, 
префект Конгрегації Східних Церков, Архиєпископ Клаудіо 
Гуджеротті, владика Степан, Екзарх Донецький, духовенство 
та вірні.«Усе падає! Той світ, в якому живемо, руйнується. 
Змінюється влада, змінюються ідеології... Кожен думає, що 
робити і що є найціннішим з того, що маємо. Багато людей, 
можливо, через неймовірні страждання, завдані цією війною, 
зрозуміли, що найбільшим скарбом для нас є Бог. Як багато 
людей, які приходили до цього храму, шукаючи порятунку, 
знайшли не тільки гуманітарну допомогу, а й скарб Царства 
Небесного, присутнього між нами», - мовив далі 
проповідник. Глава УГКЦ пригадав, що попереднього разу, 
коли він перебував із душпастирським візитом у цій парафії, 
його питали, чому в  Україні йде війна. …………..  (ст. 2)    
 
 

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. 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 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Рим.12, 6 – 14.  
 Єв. Мт. 9, 1 - 8. 

   
 
       
       
    

 
  
 
118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXIX  ч .28           ◊ Неділя 6-та по Зісланні Св. Духа .  Глас 5  .  ◊             16-го липня 2017р.                                                                                    
                            
            

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



 
         ОГОЛОШЕННЯ 

 
 
 
 
 
 
   
 

¾  
¾  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                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 !  

 
Нововінчаним  Любомирі Костів і Орестові 
Вапляк    бажаємо мирного подружнього життя 
на    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! 

      Iгор і Тереса Стех                             300.00 
              (з нагоди вінчання дочки Роксани) 
      Андрій Дзюбак                                  100.00 
      Ірина Когут                                       140.00 
      Богдан Костів                                    100.00 
      Петро Вовк                                        200.00 
      Марія Крамарчук                                250.00 
                   (в пам’ять чоловіка Богдана)    
      
          
        ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

          
          24    VII  7:00 веч.    бл. п. Кир Ізидора Борецького 
                                                                                 (14р.) 
          29    VII  8:00 ранку бл. п. Любу (21р.) і Анну (6р.)  
                                                                        Шіляк 
           3    VIII 6:00 веч.     бл. п. Михайла Проця (1р.) 
           5    VIII 9:00 ранку  бл. п. Івана Бескідного (4р.) 
 
                             
                             (Продовження) 
           Питали про те, де є Бог, коли вбивають нас. 
«На це запитання ми знаходимо відповідь у 
нинішньому Божому Слові. Господь Бог не просто 
нас чує і є з нами. Він присутній в особі кожного 
пораненого, переселенця, потребуючого. Він 
присутній у людині, яка страждає. Ми ніколи не є 
покинутими, а Бог, який, воплотившись, став 
людиною, продовжує страждати і радіти з людиною 
аж до кінця віків. Бог не просто з нами солідарний, 
а зазнає наші болі і терпить нашими терпіннями. У 
нашому земному шляху ми повинні Його знайти. 
Коли Його знаходимо, то розуміємо, що все інше в 
житті - нічого не варте, порівняно із скарбом, який 
для нас є Царство Небесне», - пояснив він. 
Блаженніший Святослав додав, що кардинал 
Леонардо, як посланець Папи Римського, присутній 
у цій громаді цього дня, аби показати любов і 
підтримку Святішого Отця Франциска до тих, які 
найбільше відчувають себе покинутими і забутими. 
«Присутність цього гостя показує, що Господь і 
Папа боліють нашими болями, страждають нашими 
стражданнями і є голосом стражденних в Україні 
перед могутніми світу цього. Цей візит – жест 
підтримки і любові Папи до УГКЦ. Його Еміненція 
хотів бути з вами, аби в цій мандрівці Україною 
торкнутися її ран. Усе, що він побачив, передасть 
Святішому Отцеві. Він перекаже, що Царство 
Небесне, як дорогоцінна перлина, (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.  



є в Краматорську. І УГКЦ, зокрема її парафії на 
Сході, є дорогоцінними перлинами в короні 
Вселенської Церкви», - продовжив він. Потім 
Предстоятель Церкви додав, що гість із Ватикану 
разом із ним самим цього дня будуть мати 
можливість молитися і спілкуватися зі 
священиками, зокрема з тими, які «щодня 
вбирають в себе болі і страждання людей». 
«Вдячний вам за ваше геройське пастирське 
служіння, за те, що під час окупації, коли вам 
загрожувала смерть щодня, ви не залишили своїх 
людей, а були для них добрими пастирями, які 
готові своє життя віддати за своїх овець», - 
підсумував він. 
Владика Степан, дякуючи кардиналові за 
присутність, висловив сподівання, що після 
відвідин парафій УГКЦ на Сході, представник 
Ватика більше зрозуміє її потреби. «Нехай Господь 
нас береже і через Святішого Отця  посилає нам 
не тільки матеріальну допомогу, а й 
благословення», - звернувся він до кардинала. 
Кардинал Леонардо подарував пам’ятну медаль 
Року Божого милосердя Папи Римського владиці 
Степану. «Складаю щиру подяку Блаженнішому 
Святославу за те, що ми змогли відвідати це місто, 
яке було вражене болями війни. Я перекажу всі 
вітання, почуття і переживання усіх вірних 
Святішому Отцеві. Ваша перлина - ваша віра, що 
вас супроводжує. Потрібно віднайти себе в Церкві 
і бути завжди із Богом, відчувати попри всі 
труднощі ту Божу руку, яка нас ніколи не залишає 
впродовж життя. Переказую і запевняю усім вам 
найглибші почуття любові і поваги Папи 
Франциска, який є близьким до вас і ваших 
терпінь та страждань», - звернувся він до 
духовенства та вірних, а після цього уділив всім 
папське благословення.За словами о. Василя 
Іванюка, пароха храму Святого пророка Іллі в 
Краматорську, кардинал відвідав БФ «Карітас-
Краматорськ» і храм, аби побачити, 
поспілкуватися і мати розуміння тої дійсності, яка 
є насправді на Сході.  «Звичайно, за один день ми 
не можемо передати всю атмосферу, що панує. 
Однак ми прагнули донести йому, що українська 
нація – глибоко віруюча і патріотична», - 
прокоментував священик.             Деп. Інф. УГКЦ  
 
                                 

Папа Франциск передав особисту 
пожертву на побудову собору УГКЦ у 

Харкові 
 
Щиро дякую за слова привітань і за 
відновлення синівської єдності та вірності 
Римському Архиєрею. Будьте певні, що 
неодмінно передам усе це Святішому Отцю. 
 

Такими словами звернувся кардинал Леонардо 
Сандрі, префект Конгрегації для Східних Церков, 
до Блаженнішого Святослава в Харкові.   
«Насправді тут зростає і міцніє віра, яка передана 
нашими пращурами і  яка сьогодні до нас дійшла 
та дивиться в майбутнє. Ця віра не зламається 
перед жодними труднощами і випробуваннями. 
Тут є надія! Я вірю і молюся, як і Папа, що ця 
спільнота є живою громадою, яка працює для 
розбудови миру та єдності, зокрема з братами 
православними. Єдність християн – запорука 
глибокої чуйності до найбільш потребуючих, до 
старших людей, дітей і стражденних осіб. Це є 
знаком надії доброго майбутнього. Залишаю 
подарунок владиці Василю, який є вашим 
очільником і провадить Церкву живих цеглин 
громади Харківського екзархату», – вів далі гість 
із Ватикану. Кардинал подарував єпископу 
пам’ятний знак – Папську медаль і матеріальну 
пожертву на будову собору та розвиток екзархату. 
«Сподіваюся, що за допомогою телебачення і фото 
ми зможемо побачити вже завершення 
будівництва собору, його освячення, навіть у 
Римі», – сказав наприкінці префект Конгрегації 
для Східних Церков. Після цього кардинал 
Леонардо Сандрі уділив папське благословення. 
Відтак відбулося освячення  надбанних хрестів 
собору. 

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 

 

 


	Глава УГКЦ у Краматорську: «Парафії УГКЦ Східної України є дорогоцінними перлинами в короні Вселенської Церкви»

