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◊ Неділя 3-тя після Зіслання Святого Духа. Глас 2.◊

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 запропонував у Польщі скористатися
відзначенням 75-річчя Волинської трагедії для
діалогу і примирення
У мене була щира і тепла зустріч із польською
інтелігенцію у Вроцлаві. Деякі з великим страхом
говорили про те, як цього року розвиватимуться польськоукраїнські відносини. Адже маємо важливі ювілеї: 75-річчя
Волинської трагедії та 100-річчя відродження і незалежності
Польщі та України. На жаль, це призвело до польськоукраїнської війни у
столітті…
Про це розповів Отець і Глава Української Греко-Католицької
еркви
Блаженніший
Святослав
в
інтерв’ю
польській Католицькій агенції інформаційній.Предстоятель
УГК зазначив, що взяв участь у церемонії нагородження
імені Яна Новака-Єзеранського, яку цього року отримав
відомий ізраїльський політик
евах Вайс. «Багато що було
сказано про польсько-єврейські відносини. Я дійшов до
висновку,
що
між
ними
та
польсько-українськими
стосунками є багато подібного... Примирення - це процес, в
якому ми переживаємо кращі й гірші періоди.
евах Вайс
сказав, зокрема, коли країни протягом стількох століть
живуть пліч-о-пліч, конфлікти неминучі, особливо під час
війни», – розказав Глава еркви і додав, що, живучи в
мирний час, ми повинні зробити все, щоб не дійти до
конфліктів, а залікувати рани, нанесені раніше. Архиєрей
нагадав твердження Вайса, що ювілеї придумали політики,
але тільки для того, щоб протиставляти точки зору в
суспільстві.
е неприпустимо. Блаженніший Святослав
заявив, що «хотів би скористатися майбутніми ювілеями
для діалогу і примирення, а не як можливістю плекати
негативну пам'ять». «Потрібно передусім плекати позитивну
пам'ять. Наприклад, чому б нам не відзначати разом
річницю « уда на Віслі» 1920 року, велику солідарність
поляків і українців під час Помаранчевої революції або 40річчя обрання на Апостольський Престол Івана Павла II,
(ст.2)

17 червня 2018р.

Ап. Рим. 5, 1-10.
Єв. Мт. 6, 22 -33.
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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. Качур

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

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією
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овідомляємо, що з днем 17-го червня
ми переходимо на літній (вакаційний)
час, який триває до 9-го вересня, 2018
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.

В День Батька бажаємо всім татам
незмірних Божих ласк на
ногії і Благії
іта! З нагоди День Батька
Ж подає
каву і солодке всім татам безкоштовно!
олодіжний хор збирається, щоб провадити
спів на ВІДПУСТІ, 24 червня на Горі Марії в
Анкастері. Якщо ви віком від 10 до 30 років і
любите співати, приєднайтеся до нас для репетиції
- 10 червня з 12:00 до 13:00. в церкві св. Ілії,
10193 Heritage Rd., Brampton.
ього року Єпархіяльний арійський
Відпуст під гаслом “ Блаженні Вбогі Духом”
проводитиметься в неділю 24 червня на Горі
арії в Анкастер. Молебень до Божої Матері
о год 1:00 поп., Панахиди о год. 1:45,
Архиєрейська Божественна Літургія, Владика Кир
Стефан Хміляр,
о год. 3:00 поп. Проповідь
виголосить
о. др.
ихайло
вятковський,
канцлер Вінніпезької Єпархії. Також в програмі:
Адорація Євхаристійних Дарів, освячення води,
благословення прочан, можливість до Сповіді.
Заохочуємо наших вірних до чисельної участи в
Єпархіяльному Торжестві! Прийдіть на Гору Марії
помолитися і просити допомоги у всіх ваших
потребах. Просимо привезти їжу на “пікнік”.
абір
Бандури
“ ітня
Зустріч”
проводитиметься в днях 19-26 серпня 2018р. на
оселі УНО Сокіл, Hawkestone, Ontario. Просимо
зацікавлених заповнити реєстраційні анкети до
1-го липня. За інформаціями просимо звертатися
на: zustrichbanduracamp@gmail.com, 416-509-4359
(Oксана
Зелінська-Шевчук),
905-973-6468
(Олександер Петлюра).
ансіони ім. Івана
ранка щиро
запрошують на День відкритих дверей і BBQ в
неділю 17-го червня, День Батька від 1:00-5:00
год. поп. Буде смачна їжа і цікава програма для
дітей, татів і всієї родини за адресою 3058 Winston
Churchill Blvd., Missisauga. Вступ за добровільними
датками.
ітні курси в Інситуті
ептицького: За
інформаціями просимо звертатися на емейл
brian.butcher@utoronto.ca або на чис. тел. 416-9267133. Реєстрація до 15 червня 2018!

Запрошуємо на презентацію нового фільму
«Hunger for Truth: The Rhea Clyman Story».
Фільм буде висвітлений два рази:в неділю, 17
червня 2018 o год. 7:00 веч. і в четвер, 21
червня 2018 o год. 7:30 веч. в Kingsway Theatre 3030 Bloor St. West (west of Royal York). Квитки
($10.)
продаються
на
інтернет
сторінці
Eventbrite.ca "Hunger for Truth Film".
ГАЯ
І А!
овоохрещеним Maряні ароліні Ґейні і
аркові Дубовінському, їхнім рідним і
хресним батькам бажаємо
ногії і Благії
іта!

ЖЕ
В ДАВ І
кладаємо щиросердечну подяку
ехай редобрий Господь
парохіянам.
благословить і винагородить!
Стефанія Нагачівець
500.
Андрій Щука
100.
Оксана Николин і Назар
100.
Гарванко
а емонт огрівання
Христина Желтвай
500.
Христина Желтвай і Орест Ковальський
500.
Адоніс Яців і Софія Івашків
1001.
†
Е
И
бл. п. Катерину і Стефана
Бойчук
28 VI 6:00 веч.
бл. п. Володимира, Марію і
Мирославу Кудла
30 VI 8:00 ранку бл. п. Миколу і Олександру
Зіняк
ВІ
АЯ † А ’Я Ь
Упокоїлися у Бозі бл. п. ихайло Гоголь (90р.),
Андрій Дерих (86р.) і Андрій ороз (57р.). Душі
Покійних поручаємо молитвам наших вірних.
16

И АЄ
VI 10:00 ран.

(Закінчення)
, папи, який зробив так багато для наших
відносин?» – запропонував духовний лідер грекокатоликів.«Тож запрошую політиків, – наголосив
Блаженніший
Святослав,
–
до
спільного
святкування ювілеїв, пов'язаних з позитивною
пам'яттю, аби вони нас об’єднували, допомагали
гоїти рани і будувати краще майбутнє. Не
перетворюймося
на
заручників
трагічного
минулого. Пропагуймо те, що будує, а не руйнує».
Крім того, за його словами, діалог завжди лікує
рани і проявляється в конкретних кроках,
натхненних передусім Євангелієм, тобто молитвою,
яка нікого не звинувачує, а огортає жертви обох
сторін. Загоєння ран відбувається в дрібницях,
таких
як,
наприклад,
щоденна
допомога
українському
мігрантові…
«Ініціюймо
зустрічі
польської та української молоді, як було під час
Всесвітнього дня молоді в Кракові 2016 року. Або
впорядкуймо
разом
занедбані
кладовища
в
багатьох місцях, як на польському, так і на
українському боці», – закликав Глава УГКЦ.
Департамент інформації УГКЦ

Глава УГКЦ: «Порожні обіцянки
політиків на руку нашому ворогу»
Сьогодні Україна бореться за свободу,
незалежність, справжню демократію і проти
всього того, що приходить до нас з боку Росії.
Якщо ми використовуватимемо інфантильні гасла,
на кшталт, що змінимо все й відразу, і робитимемо
це з насильством, то знищимо саму ідею
демократичної України. Такі дії на руку нашому
ворогу, якому не потрібно буде використовувати
агресію, бо ми знищимо Україну своїми руками.
Таку позицію висловив Отець і Глава Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший
Святослав
в інтерв’ю
польській
Католицькій
агенції інформації.Предстоятель нагадав, що на
початку 2019 року відбудуться президентські
вибори, а у другій половині – парламентські. На
його думку, політична боротьба вже йде. На жаль,
ми вже можемо бачити великі ризики, які
виникають для існування Української Держави.
«Виборці
розглядаються
як
матеріал
для
політичних
маніпуляцій.
Соціальною
думкою
постійно маніпулюють, використовують фальшиві
новини, поширюють псевдоправду, що руйнує
довіру до політиків та державних структур.
Сьогодні
ступінь
довіри
до
українського
Парламенту становить 7-8 відсотків, і до
Президента приблизно так само. Тож виникає
питання, хто буде голосувати. Якщо українці не
братимуть участі у виборах, система влади
розвалиться»,
–
вважає
Глава
Церкви.
Блаженніший Святослав розповів, що Церква
застерігає,
з
одного
боку,
політиків
від
маніпуляцій, а з іншого – заохочує людей не
ігнорувати
виборів.
«Коли
ми
дивимося,
наприклад, на останні вибори в Росії, то бачимо,
що це лише чудовий спектакль, який абсолютно
дискредитує демократію в очах громадян», –
додав архиєрей.Наступною загрозою, на його
думку,
є
радикалізація
суспільства.
«Використовуються
гасла,
що
підживлюють
ненависть, що також є великою загрозою для
демократичної системи. Ви можете побачити, що
Церква є єдиною інституцією, яка захищає
демократію та патріотизм, але також застерігає від
маніпулювання патріотичними почуттями. Ми
намагаємося
навчити
людей,
що
лише
демократична система може врятувати Україну», –
наголосив
Глава УГКЦ.
Деп. інфо УГКЦ
«Важливою місією нашої Церкви є
підготувати серця людей до прощення та
примирення», - Глава УГКЦ в Посольстві
США у Ватикані
13 червня в Американському посольстві при
Апостольській Столиці відбулася
конференція на тему релігійної свободи в
Україні. Головним доповідачем був Блаженніший

Святослав, Глава і Отець УГКЦ. Зустріч відбулася з
ініціативи Каллісти Гінгріч, посла США у Ватикані.
Вона запевнила про “абсолютну” підтримку США
України у боротьбі з російською агресією: “Силою
історії та вибору людей Україна є частиною Європи
та
Заходу.
Ми
продовжуємо
підтримувати
територіальну цілісність України та її зусилля в
побудові стабільної, демократичної, розвинутої та
вільної
країни”. Розповідаючи
дипломатам
і
представникам ватиканської курії про релігійну
ситуацію в Україні, Блаженніший Святослав
наголосив, що “сімдесят років радянської влади
залишили багато ран у релігійному житті нашого
народу. У часи, коли єдиною легальною Церквою
була Російська Православна Церква, а РимоКатолицька якоюсь мірою толерувалася владою,
Українській
Греко-Католицькій
Церкві
було
відібрано право на будь-яке існування. Ми були
найбільшою
церковною
спільнотою,
переслідуваною в минулому столітті”. Однак, на
думку Блаженнішого Святослава, “саме такі умови
існування
допомогли
УГКЦ
зберегти
свою
автентичність”.“Падіння
Радянського
Союзу
спричинило
в
Україні
хвилю
релігійного
відродження, дуже часто це був болючий процес
побудови міжконфесійних відносин, але сьогодні
ми втішаємося релігійним миром як одним з
найбільших досягнень побудови
вільної
та
демократичної України”, - зазначив Блаженніший
Святослав.Розповідаючи дипломатам про роль
Церков у сучасних державотворчих процесах,
Глава УГКЦ наголосив на дотриманні принципу
“відокремлення, але не ізоляції Церкви від
Держави”. Посилаючись на статистичні дані довіри
українських громадян до Церкви, Блаженніший
Святослав вказав на особливу роль Церков у
побудові громадянського суспільства в Україні.
“Під час Революції гідності на Майдані стояли
українці, росіяни, поляки… Війна в Україні не є
конфліктом між українцями і росіянами. Це
кофлікт двох напрямків розвитку: назад до
Радянського Союзу, що для нас є дорогою втрати
релігійної свободи та національної тотожності, або
шляхом вперед до розвинутої і справжньої
демократії європейського зразка – справжньої
свободи всіх релігій і запорука вільного розвитку
всіх без винятку народів, що живуть в Україні. І
ми, як Церква, обстоюємо проект побудови нашої
держави на засадах захисту та поваги до людської
гідності, спільного блага та солідарності”.
“За чотири роки російської агресії Українські
Церкви зрозуміли, що збереження релігійного
миру в нашій країні є запорукою національної
безпеки. Саме тому релігійна свобода є для нас
великою цінністю”, - зазначив Блаженніший
Святослав. На завершення своєї доповіді він
подякував представникам міжнародної спільноти
за підтримку та допомогу Україні. “Ми віримо, що
війна закінчиться. Важливою місією нашої Церкви
є підготувати серця людей до прощення та
примирення”, - наголосив Глава УГКЦ.
Секретаріат Глави УГКЦ в Римі
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Stephen Werbowyj LL.M
Barrister / Mediator
Mediation of Estate Disputes

416-233-9461

1199 The Queensway, Toronto

416-839-4179
416-259-8533

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

LYNETT
ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

FUNERAL HOME

Free estimate Best Price Best quality Proudly Serving Catholic Families since 1914
3299 Dundas Street West
(1 Block East of Runnymede)
416-767-1176

647-407-4826

Paul Chumak, J.D., Q.C.
Barrister-at-Law
Кримінальне правo
Порушення правил їзди

Criminal Law
Driving Offences

2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto
(at Rnnymede)
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524

