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◊ Неділя 4-та після Зіслання Святого Духа. Глас 3.◊

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 видав Декрет про проголошення
Служби свята Матері Божої Неустанної Помочі

Києві,

при

Патріаршому

соборі

“Ми, владою нам даною, нашим декретом вих. ВА 17/454 від
11 грудня 2017 року Божого, подали це до відома Божого
люду, постановляючи також його святкування в першу
неділю липня. Патріаршій літургійній комісії було доручено
опрацювати богослужбові тексти цього свята”, — зазначено
в документі. “Відповідно до приписів розділу “Літургійні
тексти” Інструкції щодо подання літургійних текстів, їх
і

перекладів

(пор.

Благовісник

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

tel.: 416-504-4774
www.saintnicholas.ca

Воскресіння Христового у середу, 20 червня.

перевидань

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

оffice@saintnicholas.ca

Декрет проголошення Служби свята Матері Божої Неустанної
у

Ап. Рим. 5, 18-23.
Єв. Мт. 8, 5-13.
Й

fax.:416-504-8428

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав затвердив текст
Служби свята Матері Божої Неустанної Помочі, який
був укладений Патріаршою літургійною комісією та
переданий Предстоятелю для ознайомлення та
проголошення.
Помочі виданий

24 червня 2018р.

Парафіяльна Канцелярія
Години праці:
Понеділок – П'ятниця
9:00-1:00 і 2:00-4:00

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Наступна неділя

7:00 – Утреня – о. Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – o. O. Лящук
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур

Верховного

Архиєпископа Києво-Галицького УГКЦ 2013 року, с. 114),
владою

нам

даною

затверджуємо

і

проголошуємо

ad

experimentum терміном на три роки Службу свята Матері

Свята

Божої Неустанної Помочі”, — ідеться в Декреті, який набирає
чинності

21 червня

2018 року.Варто зазначити, що в

офіційному проголошенні свята та урочистостях з цієї нагоди
візьмуть

участь

представники

митрополити

братств

Матері

та

єпископи

УГКЦ,

Божої

Неустанної

Помочі

України та численні вірні.Варто додати, що в неділю, 1
липня,

Глава

Тернопіль

з

УГКЦ
нагоди

Блаженніший
пастирського

проголосить празник Матері

Святослав
візиту

………………….(ст.2)

та

відвідає
урочисто

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

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією

19 липня о год. 7:30 веч. в церкві св. о. Миколая,
4 Bellwoods Ave. Поминальна мистецька програма,
ікава і солодке у церковній залі. Головний
Доповідач: Роман Хабурський, військовий історик і
архивіст.

Я
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.
ечірні в суботу не будуть
служити!
Повідомляємо, що балкон закритий на
літний сезон. Просимо Вас дотримуватися
цього порядку.
аша

ерква встановила
Я
І
Ї
Ї
І,яке будемо
обходити 1-шу неділю в липні починаючи
2018р.
глибоким довірям звертаємося до
ресвятої
огородиці з молитвою про її
заступництво і поміч.
субота 30 червня- 6:00 веч. –
ечірня з
итією
неділя 1 липня –
Я
І
Ї
Ї
І - 7:00- треня, 8:00,
9:30, 11:30 ранки – ожественні ітургії
ього року Єпархіяльний арійський
ідпуст під гаслом “ лаженні богі ухом”
проводитиметься сьогодні 24 червня на орі
арії в нкастер. 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”.
ановні
ленкині
:
ова
експозиція
ановії
тецишин “ іднайденні
цінности – у спільну скарбницю” буде в музею
Інституту св. Володимира у місяці липні. В суботу
14 липня о год. 11:00 ранку Дарія Дяковська
представить виставку для наших членкинь.
Запрошуємо також наших парафіян взяту участь!
Просимо зацікавлених зголошуватися до Христини
Кіллам на чис. тел. 647-771-2720.
Я
І

Ї
Я

75

І
І

Я
Я
І ІЇ
:
Oрганізаційний
омітет
ратства
олишніх
ояків , 1-ої ивізії
, оронто та країнськоанадський
етеранський
онд
при
евченківській
ундації
запрошує українську
громаду взяти участь у
І
І і
Я
І
ІЇ
за душі Борців-Героїв під
Бродами та за всіх сучасних героїв, які віддали своє
життя в боротьбі за Незалежність України, в четвер

абір
андури
“ ітня
устріч”
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).
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!
Я
І
!
овоохрещеним омасеві икиті едорович і
Ярі офії арті уців, їхнім рідним і хресним
батькам бажаємо
ногії і лагії іта!
ововінчаним ані
бажаємо мирного
ногії і лагії іта!

ихоліс і Юрієві однарук
подружнього життя на

І
кладаємо щиросердечну подяку
ехай редобрий
осподь
парохіянам.
благословить і винагородить!
Мирон Цибульський і
1100.
Марія Гоголь
(в пам’ять батька Михайла Гоголя)
Богдан і Христина Колос
100.
(в пам’ять Михайла Гоголя)
Люба Тарапацька
200.
(в пам’ять родичів Катерини і
Стефана Бойчуків-3 річ.)
Ліям і Ксеня Ґейні
200.
(з нагоди хрещення донечки Мар’яни Кароліни)
Ігор і Слава Підлісні
250.
(в пам’ять батька Павла)
Jordan Т. Hamer і Соломія Грицьків
250.
Maрія Бескідна
100.
Марія Світа
100.
Ігор і Галина Магега
100.
†
бл. п. Володимира, Марію і
Мирославу
Кудла
30 VI 8:00 ранку
бл. п. Миколу і Олександру
Зіняк
І
Я†
’Я Ь
Упокоїлися у Бозі бл. п. арія ухар (90 р.).
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних.
28 VI

Є
6:00 веч.

( акінчення)
Божої Неустанної Помочі, який віряни щороку
святкуватимуть у першу неділю липня. Предстоятель
УГКЦ очолить Архиєрейську Святу Літургію у храмі
Матері Божої Неустанної Помочі (бульвар Данила
Галицького, 1Б). Початок Літургії об 11:00.
Департамент інформації УГКЦ

«Закінчуймо говорити, починаймо
спільно працювати!» — Блаженніший
Святослав під час Форуму
«Трансформація України»

оприлюднити
майбутніх

Україна знову поступово входить у період
виборчого процесу. При цьому наша країна
намагається
активно
працювати,
щоб
побудувати сильну демократичну державу. У
цьому процесі нам потрібно дотримуватися
важливих
високих
цінностей,
стратегій
розвитку та засад, щоб йти правильним
шляхом.
На цьому наголосив у п’ятницю, 22 червня, Отець
і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час VII
Національного форуму «Трансформація України» в
Києві.«Я хочу пригадати, що ідеєю Форуму є не
просто

збиратися,

щоб

гарно

поговорити

та

висловити гарні думки. Цей захід відбувається як
момент

координування

нашої

діяльності.

Ми

хочемо вийти з цього Форуму, щоб можна було
звірити з іншими діяльними людьми наші зусилля
для

того,

щоб

європейського

збудувати
зразка.

в

Україні

Форум

державу

народився

як

продовження Майдану, де ми хотіли бути разом,
ділитися своїм досвідом, а також координувати
свою діяльність», — звернувся до присутніх у
своєму слові Предстоятель щодо мети та ідеї
Національного форуму «Трансформація України».
На

його

думку,

зараз

скоординувати

надзвичайно

стратегію

важливо

будівництва

європейської держави в Україні. «Ми відчуваємо,
що Україна знову входить у своєрідний етап
підготування

до

виборів.

До

нас,

як

до

представників Церкви, приходять чимало різних
членів

політичних

партій,

активістів

і

часом

просять (очікують) у нас підтримки й допомоги. А
ми хочемо сказати, що ми, як Церкви, не можемо
підтримувати
персоналій.

політичних
Ми

партій

підтримуємо

певні

чи

інших

принципи,

цінності та засади», — зазначив Глава Церкви.
Окрім

цього,

він

виявив

бажання

звернутися

спочатку до українського народу, вірних і до
громадянського

суспільства:

«Відповідно

як

моральний

виборчих

перегонах),

підтримувати

лише

лідерів,

візьмуть

які

ті

партії,
на

тих

на

також

політичних
зобов’язання

втілювати саме ці принципи і засади у своїй
державницькій

політичній

діяльності»,

—

поділився духовний лідер греко-католиків.
Крім того, Предстоятель звернувся до лідерів
політичних партій, щоб вони взяли ці цінності та
стратегії за орієнтир у їхніх політичних програмах.
Адже

якщо

вони

задекларують

це

перед

українським суспільством, тоді воно підтримає їх.
«Український

народ,

українське

громадянське

суспільство знає, якою хоче бачити і будувати
свою державу. Тому, будь ласка, візьміть до уваги
нашу стратегію, яку ми сьогодні

пропонуємо.

Якщо буде потрібно, то підтримайте її і допоможіть
нам збудувати таку країну, яка б забезпечила всі
фундаментальні бажання і прагнення свободи,
справжньої
звернувся

демократії
до

і

незалежності»,

міжнародних

партнерів

—

очільник

греко-католиків.
«Якщо ми виконаємо три основні завдання та
вийдемо з цього Форуму, маючи чіткі цілі для
нашої діяльності, а також скоординуємо нашу
працю, то я переконаний, що цей турбулентний
час

передвиборчої

боротьби

державного

будівництва,

фундаментів

незалежної

а

буде
не

часом

нищенням

Української

Держави

(тобто буде часом позитивним, а не негативним).
Сподіваюся,

що

ця

орієнтир

та

Церкви

відчувають

стратегія,

відповідальність,
перед

як

моральний

яку

українські

своїм

народом,

приведете до бажаних результатів і Україна буде
вільною демократичною незалежною державою.
Тому

закінчуймо

говорити,

починаймо

спільно

працювати!» — наостанок наголосив Блаженніший
Святослав.
Департамент інформації УГКЦ

до

якій всі цінності, які необхідно втілити в наше
життя, є зібрані. Ми закликаємо наших людей
використати цю стратегію, яку ми сьогодні хочемо
•
•

(і

а

себе

вашого мандату ми приготували таку стратегію, у

о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

орієнтир

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460

Я

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

