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◊ Неділя 7-ма після Зіслання Святого Духа. Глас 6.◊

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

«УГКЦ – Церква Володимирового Хрещення, яка
перебуває в сопричасті зі Вселенським
Архиєреєм та є Церквою свого права», –
Блаженніший Святослав
Українська
Греко-Католицька
Церква
–
Церква
Володимирового Хрещення, яка була, є і буде душею
українського народу… Наша єдність зі Святішим Отцем
не ґрунтується на політичній вигоді чи геополітичній
міжнародній кон’юнктурі. Це – частина віри Церкви
князя Володимира… Ми не є членами Латинського
патріархату, як дехто говорить, ми будуємо свій, як
помісна Церква свого права…
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької
Церкви в Жовкві на Львівщині під час Чину архиєрейського
найменування владики Петра (Лози) 11 липня 2018 року.
На

думку

Предстоятеля

УГКЦ,

Чин

архиєрейського

найменування, його три елементи (визнання віри, присяга
на вірність і послух Святішому Отцеві Папі Римському та

15 липня 2018р.

Ап. Рим. 15, 1-7.
Єв. Мт. 9, 27 - 35.
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. гість
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук

присяга на вірність, послух Отцю і Главі УГКЦ), навчають
нас про те, якою є УГКЦ: це Церква Володимирового
Хрещення,

яка

перебуває

в

сопричасті

(єдності)

зі

Вселенським Архиєреєм та є Церквою свого права, тобто
помісною.Говорячи про те, хто така Української ГрекоКатолицької

Церкви для українського народу, як вона

утворилася, Глава УГКЦ відзначив, що ми бачили, як
сьогодні новопризначений владика проголошував визнання
своєї віри. «Ми відчули, що владика говорив Символ віри не
тільки у своєму імені, як приватна особа, він у цей момент

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

Навечір’я свят

став вустами свого народу. Щобільше, він ісповідував ту
саму віру, такими самими словами, як це робив 1030 років
тому князь Володимир біля стін Херсонесу …………..(ст.2)

6:00

– Вечірня з Литією

Я

етро Вовк
Богдан остів

овідомляємо, що з днем 17-го червня
ми перейшли на літній (вакаційний)
час, який триває до 9-го вересня, 2018
року включно. Божественні ітургії в
неділі служать
о год. 8:00, 9:30 11:30
ранку.
ечірні в суботу не будуть
служити!
овідомляємо, що балкон закритий на
літний сезон. росимо Вас дотримуватися
цього порядку.

300.
100.

Є
†
18 VII 6:00 веч.
бл. п. Богдана рамарчука (2р.)
21 VII 10:00 ранку бл.п. Василь упринду
23 VII 7:00 веч. бл. п. ир Ізидора
орецького
25 VII 5:00 веч.
бл. п. Ярослава атвіїва (40д.)
25 VII 6:00 веч.
бл. п. Андрія ороза (40д.)
( родовження)

в українському
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 езалежність країни, в четвер
19 липня о год. 7:30 веч. в церкві св. о. иколая,
4 Bellwoods Ave. оминальна мистецька програма,
кава і солодке у церковній залі. Головний доповідач:
оман абурський, військовий історик і архивіст.
овідомляємо, що організатори Capital
Ukrainian
Festival
Ottawa
запросили
наш
церковний хор брати участь в українському
фестивалі в
ттаві від 20 до 22 липня.
ор
виступатиме в суботу 21 липня о год. 1:00 і 4:00
поп. і в неділю о год. 12:00 пол. в церкві Івана
рестителя, 652 Green Valley Cr. Якщо будете в
ттаві, підтримайте наш хор вашою присуиністю!

абір бандури
“ ітня
устріч”
проводитиметься в днях 19-26 серпня 2018 р. на
оселі
окіл, Hawkestone, Ontario.
росимо
зацікавлених заповнити реєстраційні анкети до
1-го липня. За інформаціями просимо звертатися
на: zustrichbanduracamp@gmail.com, 416-509-4359
(Oксана
Зелінська- евчук),
905-973-6468
( лександер етлюра).
ітні курси в Інситуті
ептицького: За
інформаціями просимо звертатися на емейл
brian.butcher@utoronto.ca або на чис. тел. 416-9267133. еєстрація до 15 червня 2018!

риму. Він промовив ту саму

ісповідь апостольської віри єдиної святої соборної
еркви, яку вимовили над водами Дніпра у водах
рещення, ювілей якого ми цього року святкуємо. І
наша

ерква

–

Володимирового
Г

. и

вірність

кладаємо щиросердечну подяку
парохіянам.
ехай редобрий
осподь
благословить і винагородить!
ожертви в пам’ять добр. арти иротинської
750.
Аделайн ошик
(в пам’ять Зеновії

акіщук)

100.

еркви

рещення», – підсумував Глава

чули,

як

вятішому

владика

присягу

на

имському. «Бо віра

в те, що наступник апостола

етра – це осердя,

запорука єдності
тотожності

тцеві

склав

апі

ристової

иївської

еркви, належить до

еркви.

ожливо,

інші

еркви, створені після церковних розколів, не
мають тої церковної пам’яті, а ми маємо!», –
відзначив

Блаженніший

вятослав.Архиєрей

наголосив, що наша єдність зі

вятішим

тцем не

ґрунтується на політичній вигоді чи геополітичній
міжнародній кон’юнктурі.

е – частина віри

еркви

князя Володимира, віри, яку ми зуміли зберегти і
засвідчити кров’ю наших мучеників.« ут, у Жовкві,
– розповів Глава
землях

люди

Г

, – на наших галицьких

питали,

де

правдива

ерква.

ригадую, як нас, дітей, наші бабці, дідусі, мами
вчили таку коротку ісповідь віри.
так: " ам, де є

оя бабця казала

апа, там – правдива

ерква".

ю

коротку ісповідь віри минулого тижня я особисто
склав на руки
зустрічі.

апи

ранциска під час особистої

казав йому: " вятіший

тче, мене від

маленької дитини вчили, що там, де є
правдива
обняв і

ристова

ерква".

апа

апа, там –

ранциск мене

попросив подякувати нашим людям,

нашому народові, нашим бабусям та дідусям за
свідчення єдності

І

спадкоємниця

ристової

про присягу вірності Главі

еркви». А говорячи
еркви, Блаженніший

вятослав зазначив: « и з вами як члени
належимо до інших патріархатів.
тисячолітті

онстантинопольський,
Антіохійський,

з

ним

не

и перебуваємо в

єдності з наступником апостола
першому

Г

етра, як і в
у

єдності

був

Єрусалимський,

лександрійський

атріархи. (ст.3)

Ми не є членами Латинського патріархату, як

наукова

дехто

філології та історії. Численні публікації, навчальні

говорить,

ми

будуємо

свій

як

помісна

діяльність

ювіляра,

зокрема

в

сфері

Церква свого права», – пояснив Предстоятель.

й наукові видання авторства Архиєпископа Ігоря

На закінчення Глава УГКЦ зазначив, що слугою

стали невід’ємною частиною бібліотек українських

єдності Христової Церкви не є патріарх чи якийсь

студентів-гуманітаріїв і науковців.«Ваша активна

земний володар. «Осердя, слуга, скеля, видимий

участь

знак єдності в Церкві Христовій, відповідно до

культурних

заповіту нашого Спасителя, – це Святіший Отець

голос і Ваше обличчя пізнаваними та улюбленими

Папа

серед українців на Батьківщині й у діаспорі», –

Римський»,

Святослав.

–

наголосив

Блаженніший

у

різних

громадсько-суспільних

проектах

зробила

і

Ваш

вважає Предстоятель УГКЦ.Усе це свідчить про

Департамент інформації УГКЦ

єпископа

«Ви не тільки словом, а й ділом
показуєте, як болісно сприймаєте
церковні поділи», – Глава УГКЦ привітав
владику Ігоря (Ісіченка) з ювілеєм
єпископства

Ігоря

як

про людину великої

віри,

глибоких поглядів і широких знань.«Вітаю Вас і
бажаю допомоги Святого Духа в усіх починаннях
на славу Божу та для добра Церкви й народу.
Нехай милосердний Господь сторицею віддячить
Вам

Своїми

благодатями»,

Блаженніший Святослав.

–

побажав

Деп. інформації УГКЦ

Президент Єпископської Конференції
Італії відвідає Україну

Отець і Глава Української Греко-Католицької
Церкви Блаженніший Святослав привітав
Грамотою
владику
Ігоря
(Ісіченка),
Архиєпископа
Харківсько-Полтавської
єпархії
Української
Автокефальної
Православної Церкви (оновленої) з нагоди
25-річчя єпископської хіротонії.
«Святкування Вашого ювілею – це велика подія
для всіх нас», – мовиться у Грамоті.
«Разом із Вами, – написав Глава Церкви, –
заносимо до престолу Всевишнього наші молитви,
дякуючи за те, що покликав Вас на

дорогу

жертовної посвяти Церкві та рідному народові.
Ваше

багатолітнє

святительське

служіння

на

Слобожанщині – взірець життя доброго пастиря,
який кладе душу за своїх овець. Вислів "Щоб усі
були одно" став лейтмотивом Вашого служіння,
оскільки Ви не тільки словом, а й ділом показуєте,
як болісно сприймаєте церковні поділи і який
важливий для Вас процес об’єднання

Церков

Володимирового Хрещення».
У Грамоті також відзначається плідна освітня і

З
13
по
16
липня
на
запрошення
Блаженнішого Святослава, Отця і Глави
УГКЦ, Україну відвідає кардинал Гуалтьєро
Бассетті,
Президент
Єпископської
Конференції Італії. Головна мета його візиту
–
участь
у
загальнонаціональному
паломництві
до
Марійського
духовного
центру в Зарваниці (Тернопільська обл.).
Разом із кардиналом Бассетті, крім інших членів
делегації, в паломництві візьме участь владика
Вітторіо Вйола, єпископ Тортонської єпархії (Північ
Італії). Він звернеться із привітальним словом до
української
молоді
під
час
зустрічі,
яка
відбудеться
у
Зарваниці
в
межах
Загальнонаціонального паломництва в суботу, 14
липня, о 16:00. Кардинал Бассетті виголосить
звернення до прочан після Молебня о 22:30.
У неділю, 15 липня, о 09:00, розпочнеться
Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить
Блаженніший Святослав, Глава й Отець УГКЦ.
Після Богослужіння кардинал Бассетті звернеться
до українського народу від імені Італійської
Церкви.Після паломництва делегація з Італії
відвідає музейно-меморіальний комплекс «Рідна
хата» патріарха Йосифа (Сліпого).
Додамо, що Єпископська Конференція Італії тісно
співпрацює з УГКЦ у душпастирському служінні на
теренах
Аппеннінського
півострова.
Візит
кардинала Бассетті до України – знак близькості
Італійської Церкви до УГКЦ і вияв солідарності
з українським народом.

Секретаріат Глави УГКЦ у Римі

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

