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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

«Людське зло завжди вносить поділи,
оскільки диявол – це той, що розділяє, а Ісус
Христос – джерело єдності», – Глава УГКЦ у
Страдчі
Бути
людиною,
сповідувати
християнство,
відрікаючись від усякого зла, та бути носіями єдності
– ці три важливі істини, до яких закликає нас,
сучасних українських вірян, кров наших мучеників.
Адже саме ці якості допоможуть кожному вірному
бути громадянином Неба.
На цьому наголосив Отець і Глава і ГК

Блаженніший

вятослав у вівторок, 26 червня, у проповіді до вірних під
час

Архиєрейської

Божественної

Всеукраїнської прощі до с.
З

ним

співслужили

Літургії

межах

традч (Львівська обл.).

Архиєпископ

Апостольський нунцій в

в

Клаудіо

Гуджеротті,

країні, владика Ігор (Возьняк),

1 липня 2018р.

Ап. Рим. 10, 1-10.
Єв. Мт. 8, 28-9, 1.
Й

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

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

Архиєпископ і Митрополит Львівський, владика Володимир
(Війтишин), Архиєпископ і Митрополит Івано- ранківський,
владика Михайло (Колтун), Єпарх

окальсько-Жовківський,

владика Василь (Івасюк), Єпарх Коломийський, владика
Венедикт (Алексійчук), Єпарх

иказький (

А), владика

Давид (Мотюк), Єпарх Едмонтонський (Канада), владика
Джон

Майкл,

Конференції,

представник
владика

арківський, владика

Американської

Василь

Єпископської

( учапець),

Екзарх

еодор (Мартинюк), Єпископ-помічник

ернопільсько-Зборівської
(Комар), Єпископ-помічник

архиєпархії,

владика

Григорій

амбірсько-Дрогобицької єпархії,

та владика Володимир (Груца), Єпископ-помічник Львівської
архиєпархії,

а

також

численні

сьогоднішньому євангельському читанні

священики.
(ст. 2)

«

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

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією

Я

абір бандури
“ 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).

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.

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!

П’ятниця 6 липня - Навечір'я Свята Різдва Св. Івана
Христителя - Вечірня о год. 6:00
вечора.
Субота 7 липня - Свято Різдва Св. Івана Христителя.
Божестевенні Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00в.

аша
ерква встановила
Я
І
Ї
Ї
І,яке будемо
обходити 1-шу неділю в липні починаючи
сьогодні.
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
ленкині
подали
недільну
каву
останній раз в неділю 24 червня. Недільна кава
продовжуватиметься у вересні. Складаємо щиру
подяку всім членкиням, які готують каву, солодке,
смачні канапки і вареники під час року. Нехай
Предобрий Господь держить Вас у Своїй опіці на Многії
і Благії Літа!

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

Я
І
!
ововінчаним ристині ельник і Ярославові
авлик бажаємо мирного подружнього життя
на ногії і лагії іта!

І
кладаємо щиросердечну подяку
ехай редобрий
осподь
парохіянам.
благословить і винагородить!
Андрій Дзюбак
100.
Володимир і Надія Луців
250.
Володимир і Анна Покрищак
200.
Л.ба келебай і Wayne Evans
250.
Ярослав і Христина Равлик
500.
Катерина Климців
1000.
а емонт грівання
Анонімно
100.
Є
5 VIІ 6:00 веч.
9 VII 6:00 веч.
18 VII 6:00 веч.

†
бл. п. Володимира, Марію і
Мирославу Кудла
бл. п. Григорія і Марію Нестор
бл. п. Богдана Крамарчука (2р.)

І
Я†
’Я Ь
Упокоїлася у Бозі бл. п. добродійка арта
иротинська (98 р.). Душу Покійної поручаємо
молитвам наших вірних.

( родовження)
євангелист Матей благовістує нам Ісуса Христа як
єдиного й сильного,
а також справжнього визволителя людини. Ми чуємо,
як Спаситель виганяє диявола, а Святий Дух
перемагає духа злоби, ненависті та нечистоти. Ми
бачимо те, як Ісус Христос об’являє себе, як Того, хто
збирає розсіяних, оздоровлює хворих, об’єднує
поділених, – що є знаком (символом) приходу до нас
у силі й славі Небесного Царства», – такими словами
звернувся на початку проповіді до присутніх
Предстоятель УГКЦ.
На його думку, можливо, саме зараз людина потребує
знати, хто є її справжнім визволителем. Вона шукає
звільнення від усього, що її пригнічує та нищить.
«До нас приходить багато носіїв різних духів, які
пропонують свій рецепт свободи і звільнення. Дуже
часто ми думаємо, що Божу правду, Божу істину,
навіть самого Бога нам потрібно захищати. Інколи
видається, що ненависть, насилля, зло сильніші. Коли
ми дивимося на сучасний світ, то, властиво, той, хто
відкидає Всевишнього, той, хто хитріший, спритний
чи вміє краще збрехати й (ст.3)

(Закінчення)

це неправда!», – стверджує Глава Церкви.

обдурити, стає, начебто, успішним. Проте в такому

Як зауважив Блаженніший Святослав, друга річ,

царстві темряви і зла ми бачимо Ісуса Христа

яку зараз вчить нас голос крові наших мучеників,

присутнього зараз між нами...», – зауважує Глава

– це те, що ми християни, які відреклися від зла. А

УГКЦ.

наступний

Він

переконаний,

що

Небесний

Отець

може

важливий

елемент,

до

якого

він

закликає, – бути носіями єдності.

звільнити людину від усього, що її непокоїть і

«У цій прощі молімося за наш український народ,

поневолює. Адже справжня сила перебуває в

за нашу державу, за мир в Україні. Молімося за те,

Божому

завжди

щоб ми завжди були Христові, щоб завжди були

вносить поділи, оскільки диявол – це той, що

возз’єднані з Ним, щоб ми з Ісусом вміли збирати

розділяє, а Ісус Христос – джерело єдності, яке

усіх дітей України в одне і єдине Христове стадо

походить від Бога.

під

Крім того, проповідник додає, що для того, щоби

закликає очільник греко-католиків.

стати собою (тобто стати людиною з великої

На його думку, важливо, щоб ми відчули себе не

букви), нам потрібно перебувати разом із Сином

тільки громадянами своєї держави, а й Неба.

Божим. Ба більше, ми маємо бути в Ньому і з Ним,

«Нехай

прийняти Його як свого єдиного Повелителя і

молільницею та учителькою, щоб ми були завжди

Спасителя, бо той, хто з Ним, – той багатіє в Бога.

Христові,

За словами Предстоятеля УГКЦ, сьогодні прочани

люблячими синами і доньками своєї Батьківщини

на Страдецькій горі пережили унікальний досвід

та свого народу. Як із нами Бог, то хто проти

єдиного і сильного... Адже тут спочивають свідки

нас?»,

віри та перемоги Ісуса Христа. Вони – свідки

Святослав.

єдності, яку ми зараз шукаємо в церковному,

Варто зазначити, що він висловив щиру вдячність

національному і державному житті. Ба більше,

усім присутнім, прочанам/вірянам, які здійснили

вони цю єдність запечатали своєю кров’ю.

прощу до Страдча. Окрім цього, подякував усім

«Кожен, хто прийде до Страдецької церкви і

організаторам й організаціям, які долучилися до

побачить кров о. Миколи Конрада, той побачить у

забезпечення порядку та безпеки для втілення цієї

тій крові (її контурах, – ред.) мапу України –

події.

єдиної неподільної соборної держави. Нехай ця

Департамент інформації УГКЦ

дусі

та

правді.

Людське

зло

проводом

одного

Страдецька

–

людьми,

наголосив

і

єдиного

Богородиця

наприкінці

Перш за все, о. Микола Конрад хоче сказати нам,
що ми – люди як вінець Божого сотворіння, які
Блаженніший

бути

людьми,

як

Любомир»,

навчав

–

нас

наголосив

проповідник.
Він вважає, що бути людиною – означає відкинути
ненависть і зло. «Нам важливо зараз почути цей
голос – бути людиною! Особливо у Львові, де
сталося лихо, яке сколихнуло цілу Україну, – це
злочин

нападу на

табір ромів, який начебто

виставляє українців перед цілим світом як тих, які
плекають у своєму серці ненависть до людини
іншої

національності,

раси

чи

релігії.

Ми

як

ісповідники віри о. Миколи Конрада скажемо, що
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

буде

християнами,

кров промовить до нас і скаже нам, ким ми є.

покликанні

Пастиря»,

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

а

–

нашою
також

Блаженніший

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

