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◊ Неділя 6-та після Зіслання Святого Духа. Глас 5.◊

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

Святіший Отець під час зустрічі з
Блаженнішим Святославом подякував УГКЦ
за свідчення єдності Христової Церкви
Сьогодні, о 10.00, в домі Святої Марти у Ватикані з
ініціативи та на прохання Глави УГКЦ із нагоди
відзначення
1030-річчя
Хрещення
Русі-України
відбулася
зустріч
Блаженнішого
Святослава
зі
Святішим Отцем Франциском.
Блаженніший

Святослав

розповів

Папі

Франциску

про

мученицький шлях свідчення УГКЦ, яке було «свідченням
єдності

Христової

Церкви

першого

тисячоліття

з

часу

Хрещення святого Володимира й особливим свідченням
мучеників та ісповідників за церковну єдність у XX столітті».
«Цей мученицький шлях нашої Церкви – визнання особливої
місії наслідників апостола Петра як видимих служителів
єдності Христової Церкви», – наголосив Глава УГКЦ у
розмові зі Святішим Отцем.Особливу увагу Блаженніший

8 липня 2018р.

Ап. Рим. 12, 6-14.
Єв. Мт. 9, 1 - 8.
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. Лящук
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук
11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай

Святослав приділив стосункам УГКЦ з іншими Церквамиспадкоємницями Володимирового Хрещення. Він розповів
Святішому

Отцеві

про

болючий

факт

поділу

між

Православними Церквами в Україні та непоодинокі «ганебні
факти інструменталізації Святих Тайн, зокрема Хрещення,
для приниження або заперечення християнської ідентичності
вірних певних конфесій».Під час розмови Блаженніший
Святослав ще раз висловив Святішому Отцеві позицію УГКЦ
щодо

переговорів,

які

ведуться

між

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

Православними

Церквами та Константинопольським Патріархатом у справі
зцілення поділів й об’єднання українського православ’я: «Ми
позитивно оцінюємо зусилля щодо подолання поділу в
українському православ’ї відповідно до древньої (ст. 2)

6:00

Навечір’я свят

– Вечірня з Литією

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
овідомляємо, що з днем 17-го червня
ми перейшли 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.

Я
І
!
овоохрещеному атвієві
пук, його рідним і
хресним батькам бажаємо
ногії і лагії іта!

Середа 11 липня - Навечір'я Свята Свв. апп. Петра
і Павла - Вечірня о год. 6:00
вечора.
Четвер 12 липня - Свято Свв. Апп. Петра і Павла.
Божестевенні Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку і
6:00в.
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.

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).

І
кладаємо щиросердечну подяку
ехай редобрий
осподь
парохіянам.
благословить і винагородить!
д-р Христина Держко
500.
Анна Сухожак
151.
Віталій і Марта Семущак
150.
Ігор Томків
100.
Марта Микитин-Тихоліс
500.
(з нагоди вінчання доні Тані з Юрієм Боднаруком)
Віра Микитин
100.
(в пам’ять добр. Марти Сиротинської)
Є

†

9 VII 6:00 веч.
18 VII
25 VII

6:00 веч.

бл. п. Григорія і Марію Нестор
бл. п. Богдана Крамарчука (2р.)

6:00 веч.

бл. п. Андрія Мороза (40д.)

( родовження)

засади salus animarum lex suprema est. Одночасно
вважаємо

ці

процеси

внутрішньою

справою

православної сторони і в жодному випадку не
втручаємося в ці процеси й не беремо участі в їх
проведенні. Ми переконані, що світська влада
повинна

забезпечувати

необхідні

умови

для

вільного розвитку усіх Церков у нашій державі та
неприпустимо з її боку трактувати будь-яку Церкву
як державну».
У ході розмови Глава УГКЦ заторкнув тему так
званого уніатизму. Він пригадав, що УГКЦ ще в
1993 році пережила процес рецепції Баламандської
угоди та, відповідно, відкидає уніатизм як метод у
досягненні єдності у Христовій Церкві. «Зокрема
очевидним
«уніатизму»

є

факт,
у

ХХ

що

найбільшим

столітті

був

актом

Львівський

псевдособор 1946 року. Закиди у сторону УГКЦ
щодо

уніатизму

через

її

активну

екуменічну

позицію і намагання шукати шляхи для єднання з
православними – це ніщо інше, як маніпулювання
істиною. Східні Католицькі Церкви самі в собі не є
"якимось методом", але живими членами Христової
Церкви, які не лише мають право на існування, але
покликані

до

місійної

та

євангелізаційної

діяльності», – наголосив Блаженніший Святослав.
(ст. 3)

Папа

Франциск

подякував

Греко-

зустріч Східних Католицьких Єпископів Європи

Католицькій Церкві за її мучеництво «як ісповідь

(COCE) та запевнив свою в ній участь. Головною

християнської віри та свідоцтво того, що намісник

темою

апостола

Католицьких Церков Європи сьогодні».

Петра

має

Українській

особливу

місію

служіння

буде

«Екуменічна

На

підтримку

подарував Папі книгу «Переслідувані за правду»

і

висловив

вдячність

за

її

аудієнції

Східних

єдності між християнами». Він запевнив свою
УГКЦ

закінчення

місія

Предстоятель

УГКЦ

динамічний розвиток й екуменічну відкритість.

видання Українського католицького університету і

Святіший Отець погодився, що будь-які закиди у

попросив його апостольського благословення для

сторону

українського народу.

УГКЦ

щодо

уніатизму

абсолютно

безпідставні. Він також подякував їй за активну

Секретаріат Глави УГКЦ у Римі

Папа Франциск подякував УГКЦ за
«екуменічну відкритість» і назвав
безпідставними звинувачення її в
уніатизмі

участь у розбудові українського суспільства на
засадах соціальної доктрини Католицької Церкви,
її невтручання в політичний процес і плекання
справжнього християнського патріотизму, який в
жодному випадку не можна інструменталізувати

націоналізму та засудження нею фактів ксенофобії

Сьогодні, о 10.00, у домі Святої Марти у
Ватикані з ініціативи та на прохання Глави
УГКЦ із нагоди відзначення 1030-річчя
Хрещення Русі-України відбулася зустріч
Блаженнішого Святослава зі Святішим Отцем
Франциском.

і расизму.

Окрім

Святіший Отець також висловив свою близькість

Святішим Отцем тему так званого уніатизму. Він

до

жертва

пригадав, що УГКЦ ще в 1993 році пережила

несправедливої агресії переживає болючий момент

процес рецепції Баламандської угоди та відкидає

своєї історії. Він запевнив у своїй молитві та

уніатизм як метод у досягненні єдності в Христовій

постійній пам’яті.

Церкві.

Особливу увагу Папа приділив темі польсько-

найбільшим актом уніатизму у ХХ столітті був

українського примирення, зокрема в рік, коли

Львівський псевдособор 1946 року. Звинувачення

обидва

УГКЦ

чи

маніпулювати

ним

у

досягненні

певних

церковних чи ідеологічних цілей. Папа Франциск
високо оцінив дистанціювання УГКЦ від крайнього

українського

народи

відновлення

народу,

який

відзначають

своєї

як

ювілеї:

державності

100-річчя

та

75-річчя

інших

тем,

Глава

«Зокрема,

в

уніатизмі

УГКЦ

обговорив

очевидним

через

є

активну

факт,

зі

що

екуменічну

позицію та намагання шукати шляхи для єднання

Волинської трагедії. Він подякував Блаженнішому

з

Святославові за книгу «Діалог лікує рани», яка,

маніпулювання істиною. Східні Католицькі Церкви

на його думку, є важливим внеском у зцілення ран

самі в собі не є “якимось методом”, але живими

минулого у стосунках між двома народами. Папа

членами Христової Церкви, які не лише мають

підтримав

право на існування, але покликані до місійної та

ідею

підготовки

тексту

спільного

православними

–

це

ніщо

євангелізаційної

проголошення

Блаженніший Святослав.Папа Франциск подякував

папи

Івана

Павла

ІІ

наголосив

покровителем українсько-польського примирення.

Українській

Глава УГКЦ запевнив Святішого Отця, що УГКЦ

мучеництво «як ісповідь християнської віри та

супроводжуватиме його та всіх учасників спільної

свідоцтво того, що намісник апостола Петра має

екуменічної молитви за мир на Близькому Сході,

особливу

яка відбудеться 7 липня в м. Барі (Італія). Папа

християнами». Він запевнив свою підтримку УГКЦ

запевнив, що під час цієї молитви він також

і висловив вдячність за її динамічний розвиток й

пам’ятатиме і про Україну.

екуменічну відкритість. Святіший Отець погодився,

Він

цілком

Святослава

підтримав
провести

ідею

наступного

Греко-Католицькій

–

як

послання між РКЦ та УГКЦ у Польщі й Україні та
святого

діяльності»,

інше,

місію

служіння

Блаженнішого

що

року

уніатизму абсолютно безпідставні.

в

Римі

будь-які

Церкві

закиди

у

сторону

єдності

УГКЦ

за

її

між

щодо

Секретаріат Глави УГКЦ у Римі
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

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

