
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 

Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Блаженніший Святослав звернувся до Голови 
Верховної Ради України Андрія Парубія та всіх 

народних депутатів через голів депутатських фракцій і 
груп з проханням з врахуванням рекомендацій 

Венеціанської комісії підтримати законопроект № 
7440 «Про Вищий антикорупційний суд» 

«Це наше уклінне прохання зумовлене насамперед тим, що 
через нищівні для державного організму корупційні схеми - 
які зруйнували державні інституції за старої влади та 
продовжують існувати і безкарно здійснювати свою вбивчу 
дію й надалі - існує реальна загроза самому буттю 
незалежної Української Держави», – мовиться у листі до 
політиків. 
Предстоятель УГКЦ з тривогою констатує, що судова 
реформа в Україні проходить дуже повільно й мало успішно. 
«Численні корупційні скандали, вражаюча різниця між 
офіційними доходами та реальними статками 
держслужбовців і виборних можновладців, виявлена під час 
подання електронних декларацій, а також відсутність 
належного поступу встановлення справедливості в нашій 
державі підтверджують нагальну потребу негайного 
формування незалежного Антикорупційного суду», – 
наголошує Блаженніший Святослав. 
«Зволікання ж, маніпулювання, розмови про несвоєчасність 
подібного кроку, спроби викривити чи нівелювати зміст та 
логіку процесу створення Антикорупційного суду, 
небезпідставно сприймається українським суспільством і 
світовим співтовариством як пряме потурання 
корупціонерам», – вважають в УГКЦ. 
Глава Церкви просить про забезпечення швидкого та 
ефективного розгляду законопроекту № 7440, бо, за його 
словами, настав крайній час, щоб покинути особисті та 
вузькопартійні інтереси та зробити цей історичний 
державницький крок, за який нащадки будуть владі вдячні, 
чи, в інакшому разі, проклинатимуть її, живучи в знищеному 
іржею корупції суспільстві та, найімовірніше, уже не у своїй 
незалежній державі.. 

Департамент 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. Качур 
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Лобай 
 

 
 
                    
                Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р.–  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Ді. 20, 16 –  18; 28 – 36. 
 Єв. Йо. 17, 1 – 13 
  Й       
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                  ОГОЛО ЕННЯ 
 

З огляду на це що священники будуть 
служити панахиди на цвинтарях у Неділю 
Зіслання Святого Духа (Зелені Свята), не 
буде Божественної Літургії і Акафісту у цю 
неділю вечером. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 
 o. Роман Лобай – п’ятниця, 25 травня – 

цвинтар York (ранком і в полудне), субота, 
 26 травня – Park Lawn, неділя, 27 травня – Park 
Lawn, понеділок,  28 травня о год. 10:30 ранку –
 Mount  Hope.                                                                                                  

 

o. Олег Качур  -   субота, 26 травня від 
12:00 пол.–Prospect, неділя, 27 травня–   
cв. Володимира (Oakville)                                                                                                                                  
 

o. O. Лящук – субoта, 26 травня – Park Lawn 
неділя , 27 травня –  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 26 травня 
 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 28 травня о год. 10:30 
ранку на Mount Hope. 

 
¾ ЗЕЛЕНОСВЯТО НА  ПАНА ИДА: Управа 

Українського Ветаранського Комітету має  шану 
запросити усіх до участи в Соборній 
Зеленосвяточній поминальній Панахиді за душі 
борців героїв, що віддали своє життя за волю 
України. Панахида буде відслужена в неділю  
27 травня о год. 3:00 поп. перед пам’ятником 
Слави УПА на українському цвинтарі Св. 
Володимира на оселі Київ в Оквіл. 

 
 

¾ Повідомляємо церковну громаду, що в 
сьогодні, 20 травня  о год. 11:30 ранку, 
членкині ЛУКЖК відзначатимуть "ДЕНЬ ЛУКЖК"   
у парафіяльному будинку,  після св. літургії. У 
програмі пані Марія Рипан виголосить доповідь і 
покаже відео про "Блаженнішого Любомира 
Гузара" в першу річницю його смерті. Просимо до 
численної участи членкинь, прихильниць, 
парафіян. Буде легкий обід, тому просимо 
голосити свою присутність до канцелярії на чис. 
тел.  416-504-4774. 

 
¾ Поїздка до Святої Землі з  
о. Богданом Винницьким від 29 жовтня до 8 
листопада 2018р. Просимо зацікавлених 
звертатися на чис. тел. 905-238-6683 Полімех і 
просити Анну. Ціна: $3990. 
 
¾ Членкині ЛУКЖК дуже дякують всім, які 
причинилися до успіху `Гарячих Обідів` дня 29-го 
квітня. Велике спасибі тим, хто підготував, і тим, 
хто споживав. Ввесь дохід призначений на 
стипендію одної студентки Українського 
Католицького Університету у Львові. 

 
¾ Молодіжний хор збирається, щоб провадити 
спів на ВІДПУСТІ, 24 червня на Горі Марії в 
Анкастері.  Якщо ви віком від 10 до 30 років і 
любити співати, приєднайтеся до нас для 
репетиції - 10 червня з 12:00 до 13:00. в церкві 
св. Ілії, 10193 Heritage Rd., Brampton. 

 
¾ Ліґа Українок Канади відділ Торонто запрошує 
на зустріч з Миколою Вороніним- вояком 
української армії-снайпером, поетом, співаком, 
аспірантом Києво-Могилянської Академії. В 
програмі: розмова, презентація віршів Миколи 
Вороніна, пісні у виконанні хору ''Прометей''. В 
неділю 27 травня 2018 р. 3 год. пополудні. Old 
Mill-Brule Ballroom. Квитки 20 дол. та безкоштовне 
паркування в Галини Винник (416) 763-6883 та 
при дверях. 

 

           Ж Е Р Т В О Д А В І  
 

І р и н а  К о г у т           1 0 0  
А н д р і й  Д з ю б а к         1 0 0  
П е т р о  В о в к           2 0 0  
А н о н і м н о            1 0 0  
 

На ремонт огрівання 
 

Богдан і Христина Ковалик      500 
 
Складаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.  Нехай Предобрий  Господь                       
благословить і винагородить! 
   

    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И   
 21  V     9:00 ранку   бл. п. Ірини Базилевич (19р.)  
                                      
           ВІ НАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
 Упокоївся у Бозі бл. п. Мирослав орній (76.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних.  
        

 

Травень – Місяць Пресвятої  Богородиці -
 Пречистої Діви Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, 
починаючи від вівтірка 1-го травня служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
веч. Заохочуємо наших парохіян до молитовної 
участи, щоб спільно виявити любов до Пресвятої 
Богоматері. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і Акафіст 

1-го червня у нашій парохії проводитиметься 
збірка  на пам’ятник який вшановує жертв 
голодомору 1932-33 років. Друга таца на 
кожній літургії буде призначена на цю ціль. 
Памятник знаходитиметься у парку комплексу 
Exhibition Center (2км. на південь від нашої 
церкви) 



РІВНІСТЬ УСІ  ЕРКОВ У СТОСУНКА  З 
ДЕРЖАВОЮ МАЄ БУТИ НЕУ ИЛЬНО ЗБЕРЕЖЕНО, — 
ГЛАВА УГК  ПІД АС ЗУСТРІ І З ГРОЙСМАНОМ 
Патріарх УГК  Святослав ( евчук) 16 травня зустрівся 

з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. 

У ході тривалої розмови Предстоятель заторкнув 

декілька найбільш злободенних тем суспільно-

політичного життя та державно-конфесійних відносин в 

Україні, повідомляє Департамент інформації УГК . 

Першою темою, яку обговорили представники еркви 

та держави, було питання інституалізації єдиної 

Православної еркви України. Патріарх УГК  ще 

раз озвучив офіційну позицію Української Греко-

Католицької еркви щодо цього питання та зауважив, 

що блага справа єднання православних в Україні не 

мала б зійти на манівці через створення церковної 

структури, яка мала б, де-факто, статус державної 

еркви. Рівність усіх ерков і релігійних організацій у 

стосунках з державою та їхній рівний статус має бути 

неухильно збережено, бо це є законно і на користь як 

державі, так і самій еркві. 

Прем'єр-міністр України погодився з цими 

застереженнями та запевнив: «Я завжди говорю про те, 

що дорога до храму має бути вільною — без перешкод 

та обмежень. е та основа, на якій можна будувати все 

інше». 

Наступне питання, яке обговорили співрозмовники — 

проблеми сім’ї та сімейної політики в Україні. 

Блаженніший Святослав озвучив низку злободенних 

проблем, з якими зіштовхуються українські сім’ї та про 

які еркві добре відомо з душпастирської практики. Під 

час обговорення було запропоновано декілька 

конкретних заходів для покращення становища сім’ї, як 

основи суспільства та запевнена всебічна підтримка цих 

дій зі сторони еркви.«Ми хочемо поставити наш досвід 

на служіння нашій державі», — сказав Глава УГК . 

Окрім цих питань було обговорено зміцнення довіри 

наших громадян до державних інституцій, а в цьому 

контексті — нагальна потреба доброго виборчого 

законодавства, питання молодіжної політики держави та 

питання утвердження справедливості, а саме конечна 

потреба створення Антикорупційного суду в Україні. 

На завершення зустрічі Блаженніший Святослав 

подякував главі уряду за цей історичний візит і 

подарував гостеві Богородичну ікону та презентаційне 

видання про Українську Греко-Католицьку еркву. 

 
 

СЕМІНАРИСТІВ ТА ЛЕНІВ МОНА И  ИНІВ І 
ЗГРОМАДЖЕНЬ УГК  В ИЛИ ПРОТИДІЯТИ 
КОРУП ІЇ 
В рамках реалізації пасторальної програми з 
протидії  корупції, затвердженої Синодом 
єпископів Києво-Галицького Архиєпископства 
УГК , у Львівській духовній семінарії та 
Василіанському інституті філософсько-
богословських студій (м.Брюховичі) були 
проведені формаційні тренінги для студентів-
семінаристів, присвячені розгляду теми корупції та 
способів її протидії.  Про це РІСУ повідомили у 
Інформаційній службі ентру протидії корупції 
УГК . 
15 травня, у Василіянському інституті, що в 
Брюховичах, та у Львівській духовній семінарії 
відбулись формаційні тренінги, які провадив 
голова ентру протидії корупції УГК  Петро 
Дарморіс. Під час зустрічей було розглянуто різні 
прояви корупції, де вона «ховається» та за якими 
механізмами працює в нашому суспільстві. Усі 
явища учасники розглядали на конкретних 
прикладах, які трапляються чи можуть трапитися 
у повсякденному житті. 
Особливу увагу під час зустрічі було приділено не 
лише на практичних моментах їхнього 
майбутнього душпастирського служіння, але й 
можливості та засоби для діяльності, які вони 
можуть практикувати в роботі з молоддю, 
мирянськими спільнотами та в осередках, де 
проводять катехизації та здійснюють соціально-
душпастирську практику, будучи студентами. 
Особливу увагу під час тренінгу було присвячено 
критеріям оцінки людського вчинку, з допомогою 
яких дуже просто розрізнити корупцію від 
НЕкорупції. і знання були підкріплені аналізом та 
оцінкою практичних кейсів. 
Такі зустрічі проводитимуться надалі в кожній 
семінарії, єпархії та екзархаті УГК  для 
духовенства та монашества, зосереджуючись на 
їхньому служінні, а також для мирян з метою 
заохотити їх до активної позиції не мовчати на гріх 
корупції, а також активно протидіяти будь-яким 
його проявам. 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

 

http://news.ugcc.ua/news/r%D1%96vn%D1%96st_us%D1%96h_tserkov_%D1%96_rel%D1%96g%D1%96ynih_organ%D1%96zats%D1%96y_u_stosunkah_z_derzhavoyu_maie_buti_neuhilno_zberezheno__glavi_ugkts_p%D1%96d_chas_zustr%D1%96ch%D1%96_z_premierm%D1%96n%D1%96strom_ukraini_82816.html
http://news.ugcc.ua/news/mi_pozitivno_ots%D1%96nyuiemo_zusillya_zadlya_viznannya_iedinoi_pravoslavnoi_tserkvi__glava_ugkts_do_posla_ssha_v_ukrain%D1%96_82511.html
http://news.ugcc.ua/news/mi_pozitivno_ots%D1%96nyuiemo_zusillya_zadlya_viznannya_iedinoi_pravoslavnoi_tserkvi__glava_ugkts_do_posla_ssha_v_ukrain%D1%96_82511.html
http://news.ugcc.ua/documents/zvernennya_sinodu_yepiskop%D1%96v_kgva_shchodo_viborchogo_protsesu_v_ukrain%D1%96_82742.html
http://news.ugcc.ua/documents/zvernennya_sinodu_yepiskop%D1%96v_kgva_shchodo_viborchogo_protsesu_v_ukrain%D1%96_82742.html
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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 

 

 


