
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 

 
 

«Поранені герої АТО — учителі любові до 
рідної землі, до рідної Батьківщини!» — 

Блаженніший Святослав 
 

Через війну на Сході України чимало українців не 
лише не повернулися додому, а й отримали 
поранення, психологічні та фізичні травми, 
інвалідність... Однак тепер герої АТО справді 
показують кожному з нас, що фізичні вади в багатьох 
випадках не є перешкодою для успішного й 
геройського служіння своєму народові і своїй 
Батьківщині. 
Таку думку висловив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав під час ефіру програми «Відкрита Церква» у 
четвер, 24 травня. Тема цього ефіру — інвалідність. 
«Зараз в Україні для того, щоб ми могли повноцінно і гідно 
існувати, хтось заплатив дуже дорогу ціну: хтось загинув на 
війні, а хтось втратив своє здоров’я... Передусім я б назвав 
наших героїв, які віддали своє здоров’я за волю і 
незалежність України, вони є свідками, які нас до чогось 
повинні спонукати... Я думаю, що не тільки до того, щоб ми 
належно ними заопікувалися», — вважає Предстоятель. 
«Адже ні для кого не є таємницею, що часто ми згадуємо 
наших героїв лише кілька разів на рік, коли вшановуємо ті 
чи ті пам’ятні (важливі) дати. Проте щодня вони відчувають 
себе забутими: у своєму болі, у своїх потребах. Я 
переконаний, що наші герої, які віддали своє здоров’я за 
життя кожного з нас, мають свою місію, яку ми повинні 
допомогти їм відкрити і здійснити. Ми мусимо почути це 
свідчення, яке вони мають нам дати», — стверджує Глава 
Церкви.   (ст. 2) 
 

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. Kaчур       
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук  
6:00 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 

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

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Євр. 11, 33-12, 2. 
 Єв. Мт. 10, 32-33;37-38;19, 27-30. 
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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 
любите співати, приєднайтеся до нас для репетиції 
- 10 червня з 12:00 до 13:00. в церкві св. Ілії, 
10193 Heritage Rd., Brampton. 
 

¾ Членкині ЛУКЖК щиро дякують всім, 
які причинилися до успіху `Гарячих Обідів` дня 
29-го квітня. Велике спасибі тим, хто підготував, і 
тим, хто споживав. Ввесь дохід в сумі $1800.00 
призначений на стипендію одної студентки 
Українського Католицького Університету у Львові. 
Нехай Предобрий Господь благословить діло 
Ваших рук! 
 

¾ ього року Єпархіяльний Марійський 
Відпуст під гаслом “ Блаженні Вбогі Духом”   
проводитиметься в неділю 24 червня на Горі 
Марії 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. Михайло Квятковський, 
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”. 

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 Табір Бандури “Літня 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). 

 
МНОГАЯ  ЛІТА !  

 
Нововінчаним  Соломії Грицьків і Jason Hamer   

бажаємо мирного подружнього життя на    
Многії  і Благії Літа! 

 
 

           Ж Е Р Т В О Д А В І  
 

Складаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.  Нехай Предобрий  Господь                       

благословить і винагородить! 
 

М а р і я  С в і т а          1 0 0 .  
І г о р  і  Г а л и н а  М а г е г а      1 0 0 .  
М и р о н  Ц и б у л ь с ь к и й  і      1 0 0 .  
М а р і я  Г о г о л ь  
П е т р о  В о в к          1 5 0 .  

 
   

    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И   
04 VІ 6:00 веч. бл. п. о. Димитрій Паньків (10р.)  
05 VI 6:00 веч. бл. п. Марія Гарук (40д.) 
07 VI 8:00 ран. бл. п. о. Юліян Микитнин (39р.) 
07 VI 6:00 веч.    бл. п. Богданну і Івана 
                                                   Стефанюків 
11 VI 6:00 веч. бл. п. Олександра Тарнавська(4р.) 
16 VI 10:00 ран. бл. п. Катерина і Стефан Бойчук 
  
                        ВІ НАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

Упокоївся у Бозі бл. п. Василь 
Мойсяк (97р.). Душу Покійного поручаємо 

молитвам наших вірних. 
 

                          (Закінчення) 
Очевидно, що такого типу особи повинні мати 
певні соціальні гарантії. Тобто суспільство мусить 
подбати про них на всіх рівнях, а не тільки з точки 
зору належного лікування чи матеріального 
забезпечення. Українське суспільство повинне 
звернути увагу до їхньої місії, до того свідчення, 
яке вони повинні сповнити в нашому житті. 
«Це є герої, які справді вчать, що немає більшої 
любові, коли хтось віддає своє життя за своїх 
друзів. Тож, коли ми людей з інвалідністю на загал 
називаємо учителями любові, то наших поранених 
героїв АТО я би назвав учителями любові до рідної 
землі, до Батьківщини!» — зазначив Глава Церкви. 
На його думку, більшість героїв можуть 
повернутися до повноцінного життя. Адже сучасна 
медицина, різні належні засоби протезування чи 
інші способи повернення до повноцінного життя 
можуть їм у цьому допомогти. 
«Герої АТО можуть нас навчити того, як повноцінно 
жити, як можна своєю силою волі перемогти 
ворога, власну байдужість, знеохоту, розпач та всі 
інші моральні вади, якими тепер хворіє наше 
суспільство!» — зауважив Блаженніший Святослав, 
а також згадав про українських параолімпійців. 
Останні власним прикладом показують, як треба і 
можна перемагати.        Деп. інформації УГКЦ 

СЬОГОДНІ 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) 

mailto:zustrichbanduracamp@gmail.com


«Сім’я — це Божий рецепт людського 
щастя!» — Глава УГКЦ запрошує взяти 
участь у Всеукраїнській ході на захист 

прав дітей і сімей 
 
У суботу, 2 червня 2018 року, у Києві втретє 
відбулася Всеукраїнська хода на захист прав дітей 
і сімей, відповідно до заклику Всеукраїнської ради 

ерков і релігійних організацій (ВР іРО). Захід 
провели під гаслом « аслива родина — здорова 
Україна!»Як зазначено на сайті ВР іРО, мета цієї 
події — звернути увагу суспільства та влади на 
моральні й духовні основи сім’ї та шлюбу як союзу 
чоловіка і жінки, необхідні для гармонійного 
виховання та здорового розвитку дітей. 
« ією акцією ми, віруючі люди, хочемо ще раз 
задекларувати перед усім українським 
суспільством про нашу повагу до сім’ї як до 
первинної клітини суспільства. А відтак ми хочемо 
відкрити задум Господа Бога щодо людського 
щастя, бо Він сказав нам у своєму слові: “Не 
годиться чоловікові бути самому, ось сотворю 
йому жінку”. Отже, сім’я — це Божий рецепт 
людського щастя!» — зазначив Отець і Глава УГК  
Блаженніший Святослав.Предстоятель запрошує 
всіх людей доброї волі, які розуміють, що міцна 
сім’я є рецептом щастя України, узяти участь у 
цьому заході. «Приїдьте до Києва з різних куточків 
України! Віруючі люди різних конфесій та релігій, 
з’єднаймося в одну загальнолюдську родину для 
того, щоб задекларувати повагу до сім’ї як 
інституції, яка була створена Творцем і постала ще 
перед тим, як були сформовані народи, держави 
чи інші види людських спільнот», — закликав 
Глава УГК .«Нехай Всевишній благословить 
українську сім’ю! Нехай чоловіки і жінки 
навчаться бути люблячими подружжями, добрими 
батьками і матерями для своїх дітей! Нехай 
процвітає наша Україна, а Небесний Отець зішле 
мир для нашого українського спільного дому!» — 
наостанок побажав українцям Блаженніший 
Святослав.                  Департамент інформації УГКЦ 
 

Владика Гліб (Лончина) про 
Блаженнішого Любомира: «Він був 

Людиною молитви» 
 
В Українській Греко-Католицькій Церкві 
вшановують першу річницю відходу у 
вічність світлої пам’яті Блаженнішого 
Любомира. 
Серце Блаженнішого Любомира перестало битися 
31 травня 2017 року о 18:30. Вшанування 
розпочалося з Архиєрейської Божественної 
Літургії, яку очолив Отець і Глава УГК  
Блаженніший Святослав у співслужінні з  
єпископами і духовенством УГК . Після Літургії 
відбулася Панахида у крипті Патріаршого собору,  
 
 
 

де спочивають тлінні останки Блаженнішого 
Любомира.У проповіді до вірних владика Гліб 
(Лончина), який свого часу перебував в одному 
монастирі із Блаженнішим Любомиром, відзначив, 
що перша річниця смерті Блаженнішого Любомира 
припадає на тиждень між П’ятдесятницею і 
Неділею всіх святих… «Покійний Блаженніший є 
для нас прикладом обожествлення, яке Ісус обіцяв 
для своїх людей. Як виглядає обожествлення? 
Обожествлення – це насамперед вдячність. е 
вдячність за все, що Бог робить, за все, що Бог 
дає. Бо все в житті є даром Господа Бога», – 
сказав єпископ.Він розповів, що коли хтось 
відвідував Блаженнішого Любомира, коли щось 
йому оповідалося чи дарувалося, він завжди 
казав: «Ласка Божа». «Ласка Божа – це благодать 
Божа, це дар Божий. е незаслужений з людської 
сторони дар, який ми отримуємо від Бога. 
Блаженніший Любомир завжди дивився на життя з 
вдячністю. Він був вдячний за кожну найдрібнішу 
річ», – пригадує владика Гліб.Обожествлення, на 
його думку, – це також уважливість. «Покійний 
Блаженніший, – відзначив проповідник, – був 
дуже уважний до кожної людини. Він умів 
говорити з Папою Римським, з кардиналами і з 
простими робітниками. Кожна людина була для 
нього братом і сестрою у ристі. Тому він кожну 
людину поважав».«Коли ми були разом у 
монастирі, – розповів єпископ, – він нас завжди 
питав, що ми думаємо на ту чи іншу тему. Він 
ніколи не діяв авторитарно, мовляв, ви маєте 
послухати, тому що я так кажу. Так ніколи не 
було. Блаженніший мав дуже велику уважливість 
до кожного члена спільноти».В кінці 
обожествлення – це молитва. «Світлої пам’яті 
Блаженніший Любомир був людиною молитви. А 
особливо він з великою любов’ю і уважністю 
служив Божественну Літургію. Ніколи не поспішав. 
І брав участь у всіх Богослужбах у монастирі. 
Ніколи так не було, аби він сказав: служіть 

остий час чи Дев’ятий, а я собі буду щось інше 
робити. Ні. Він завжди був з нами. Завжди з нами 
молився на кожній Літургії. Не був лише хіба тоді, 
коли хворів. асом вечорами я приходив до 
каплиці. У каплиці темно, лише світиться одне 
світло біля його місця. Він там сидить, молиться, 
читає, роздумує. Блаженніший Любомир був 
людиною молитви. Тому ми сьогодні дякуємо 
Богові за дар життя і за вічне життя Блаженнішого 
Любомира», – поділився спогадами владика Гліб. 
Одна з його улюблених фраз – «Бути Людиною». 
Як він це розумів? «Не в значенні, – пояснив 
єпископ, – що людина є в центрі уваги, а в 
значенні бути Людиною – бути Людиною у Бозі. 
Бути обожествленим. Бути Людиною означало бути 
вдячним. Бути Людиною означало бути уважливим. Бути 
Людиною означало бути святим». 

Департамент інформації УГКЦ 
 

 
 
 

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 
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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 

 

 


	«Поранені герої АТО — учителі любові до рідної землі, до рідної Батьківщини!» — Блаженніший Святослав

