
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 

«В історії вашої Церкви я побачив Хресну 
дорогу Ісуса Христа», – кардинал Бассетті на 

закінчення візиту до України 
 
У понеділок, 16 липня, закінчився офіційний візит до 
України кардинала Гуалтьєро Бассетті, Президента 
Єпископської Конференції Італії. На закінчення візиту 
в патріаршому домі м. Львова очільник Церкви Італії 
відслужив подячну Месу. 
 
З ним співслужили Блаженніший Святослав, Глава й Отець 
УГКЦ, владика Вітторіо Вйола, єпископ Тортонської єпархії 
(Італія), та інші члени делегації. Під час духовних розважань 
кардинал Бассетті поділився враженнями від візиту до 
України та знайомства з УГКЦ. «Пізнаючи історію вашої 
Церкви, я побачив у ній Хресну дорогу Ісуса Христа. Адже 
історія Церкви – це наслідування Христа найперше через 
Його страсті, смерть на хресті та воскресіння. Саме таке 
наслідування робить Церкву Тілом Христовим», –  наголосив 
представник Церкви Італії.Після Меси Блаженніший 
Святослав знову висловив кардиналові Бассетті й іншим 
гостям слова вдячності за їхній візит і досвід взаємного 
духовного збагачення. Він наголосив, що «цей візит – знак 
близькості Святішого Отця Франциска й Італійської Церкви 
до українського народу, який у сучасних геополітичних 
інтересах продають на взамін економічних інтересів». 
Пригадаємо, що Президент Єпископської Конференції Італії 
разом з іншими членами делегації перебував в Україні з 13 
по 16 липня на запрошення Блаженнішого Святослава. 
Центральною подією його перебування в Україні була участь 
у загальнонаціональному паломництві до Марійського 
духовного центру в Зарваниці (Тернопільська область). 

Секретаріат Глави УГКЦ у Римі 
 
 

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. гість 
11:30 –  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. Koр. 1, 10-18. 
 Єв. Мт. 14, 14 - 22. 
  Й       

   
 
       
       
    

6   
 

  
 
118  
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¾ Табір бандури “Літня Зустріч” 
проводитиметься в днях 19-26 серпня 2018 р. на 
оселі НО 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- евчук), 905-973-6468 
(Олександер Петлюра). 

 
¾ Літні курси в Інситуті ептицького: За 
інформаціями просимо звертатися на емейл 
brian.butcher@utoronto.ca або на чис. тел. 416-
926-7133.  

 
¾ В суботу 21 липня о год. 10:00 ранку 
відбулася поминальна Свята Літургія з 
панахидою за бл. п. Василя упринду у третю 
річницю відходу у вічність. Вічна Йому Пам’ять! 

 
 
                    Ж Е Р Т В О Д А В І  
 Складаємо щиросердечну  подяку   
парохіянам.  Нехай Предобрий  Господь                       
благословить і винагородить! 
 
д-р ристина Держко        250. 
о. Александер Лящук і добр. Оленка   100. 
Ольга алінська          100. 
Стефанія Кісик-Драбик       500. 
    (в пам’ять о. Димитрія Панькова – 10р.) 
Ігор і Галина Магега        100. 
Maрія Бескідна          200. 

ундація Мар’яна і д-р Романа урковських   
                                                                100. 
Петро ередник            6000.  
 
                                
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И   

 
   23 VII   7:00 веч.   бл. п. Кир Ізидора 
                                                       Борецького 
   25 VII  5:00 веч.      бл. п. Ярослава Матвіїва    
                                                               (40д.)  
   25 VII  6:00 веч.     бл. п. Андрія Мороза (40д.) 
   28 VII  9:00 ранку  бл. п. Івана Бескідного (5р.)    
                     
           

 
                  ВІ НАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

покоївся у Бозі бл. п. Степан Горлач (97  р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших 

вірних. 
 
 
Глава УГК  до Президента: «Вітаємо все, 
що робиться для єдності православних, 
але з настанням автокефалії для УГК  

нічого не зміниться» 
 
Українська Греко-Католицька ерква не 
байдужа до того, що діється між 
православними. Ми вболіваємо над їхніми 
поділами і вітаємо все, що можна зробити для 
їхньої внутрішньої єдності. Таку думку 
висловив Отець і Глава УГК  Блаженніший 
Святослав під час Загальнонаціональної 
прощі до Зарваницької чудотворної ікони 
Пресвятої Богородиці, реагуючи на слова 
Президента про прагнення досягти 
автокефалії Української Помісної 
Православної еркви. 
 
«Ми, як греко-католики, вважаємо це внутрішньою 
справою Православної еркви», – зауважив 
духовний лідер греко-католиків. 
«Для ГК , – наголосив Блаженніший Святослав, – 
з наданням автокефалії нічого не зміниться. Але ми 
будемо шукати всі можливі шляхи, в дусі 
екуменічної концепції нашої еркви, для 
досягнення єдності між усіма християнами, між 
усіма частинами Київської еркви Володимирового 
рещення». 

На переконання Глави ГК , ми мусимо разом 
дбати про добро нашої держави, а відтак шукати 
шляхів до відновлення первинної єдності Київської 

еркви, як це було 1030 років тому. е – наше 
завдання як християн, як спадкоємців цього 
рещення. 

«Дякуємо за ваше запевнення, що наша ерква 
буде користуватися всіма правами і не будемо 
примушувані ставати конфесійно православними, 
як дехто собі думає. Бо деякі наші люди не 
розуміли, чому депутати греко-католики голосують 
за Помісну Православну еркву, і запитували, чи 
тоді, коли вона вже буде нас не змушуватимуть до 
неї переходити? Ми кажемо: "Ні, не будуть!"», – 
зазначив Глава ГК . 
 
 

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

 

mailto:zustrichbanduracamp@gmail.com
mailto:brian.butcher@utoronto.ca


Глава УГКЦ у Зарваниці: «Саме в УГКЦ 
безперервно упродовж 1030-ти років 

скарб віри передавався від одного 
покоління до іншого» 

 
У найтяжчі часи випробувань, коли наша 
Україна була обдерта з усього свого блага, наші 
діди і прадіди не втратили скарбу віри. І тому 
наша Церква упродовж тих 1030 років не 
тільки була захисницею, душею українського 
народу, не тільки була державницькою 
Церквою, але Церквою державотворчою. На 
цьому наголосив Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав перед стотисячною спільнотою 
прочан Загальнонаціональної прощі до 
Зарваниці. 
 

На прощу до Зарваниці, яка цього року присвячена 
1030-річчю рещення Русі-України, з’їхалися 
прочани зі всієї України та цілого світу: країн 
Європи, С А, Канади, Аргентини, Австралії. 
Архиєрейська Літургія, яку очолив Отець і Глава 
УГК  Блаженніший Святослав, була присвячена 
молитві за мир та цілісність України. На прощу також 
прибув помолитися Президент України Петро 
Порошенко. исленні прочани привітали очільника 
держави оплесками. 
У проповіді Предстоятель еркви відзначив, що віра 
– найбільший скарб, який проголошує сьогодні 
ристове Євангеліє. «Коли людина знає, в кому 

єдиному сповнення її мрії, коли вона може 
торкнутися того, кого шукає, щобільше, коли може 
дозволити своїй мрії торкнутися її, – стаються чуда», 
– сказав Глава еркви. 
Ми прибули сюди з різних куточків України та світу, 
щоби відсвяткувати 1030-ту річницю рещення 
України. «Й ось сьогодні в Зарваниці ми дякуємо, що 
1030 років у наших сім’ях від одного віруючого серця 
до іншого дар християнської віри саме в нашій 

еркві передаємо як найбільший скарб нашого 
народу. Ми сьогодні дякуємо Богові, що саме 
Українська Греко-Католицька ерква сподобилася 
бути спадкоємницею, правонаступницею князя 
Володимира і його святого рещення», – сказав 
проповідник. 
Саме в нашій еркві, переконує духовний лідер 
греко-католиків, безперервно упродовж 1030-ти 
років цей скарб віри передається з вуст в уста від 
одного покоління до іншого. «У найтяжчі часи 
випробувань, – сказав проповідник, – у часи 
татарської навали, в час іноземних панувань, коли 
наша Україна, наша земля була обдерта з усього 
свого блага, з усіх своїх скарбів, наші діди і прадіди 
не втратили скарбу віри. І тому наша ерква 
упродовж тих 1030-ти років не тільки була 
захисницею, душею українського народу, не тільки 
державницькою ерквою, але ерквою 
державотворчою». 
 
 
 
 
 

«Навіть тоді, коли не було іншої земної інституції, – 
продовжив Предстоятель, – яка би могла захищати 
права свого народу, бути його голосом на увесь світ, 
пастирі й очільники нашої еркви були вустами 
народу, в якого забрали голос, вустами людей, в 
яких забирали право на існування. Саме через те, 
що ерква передавала, робила можливим кожному 
українцеві торкнутися Ісуса, саме тому в часи 
Радянського Союзу, коли інші еркви спадкоємниці 
Володимирового рещення перестали представляти 
інтереси свого народу, саме наша ерква 
перетворилася на найбільшу групу суспільної 
опозиції до атеїстичної комуністичної влади. Ми 
змогли вистояти, зберегтися як народ від розчинення 
в тому загальному казані так званого радянського 
народу. І вийшли переможницею як ерква над 
безбожним атеїстичним режимом». 
Також прочани прибули до цього святого місця, як 
сказав проповідник, щоб зустрітися не тільки один з 
одним, прийшли, щоб зустрітися насамперед із 
Богородицею, нашою Матір’ю, яка ніколи нас не 
покидала. Прийшли, щоб молитися перед Її 
чудотворною Зарваницькою іконою, яка є свідком 
всього сказаного. 
«Просімо нашу Богородицю, щоби через Її молитви, 
через заступництво і молитви віруючих сердець 
нашої еркви, Господь торкнув наш народ. об те, 
про що ми так молимося й мріємо, стало дійсністю в 
нашому житті», – попросив Глава еркви. 
На Літургії також спільно молився кардинал 
Гуалтьєро Бассетті, Президент Єпископської 
Конференції Італії, в єпархії якого сьогодні 
перебуває близько півмільйона українців. 
«Гадаю, – сказав Блаженніший Святослав, – не один 
італійський душпастир запитує українців, про що ви 
мрієте? А про що сьогодні мріють українці? Найперше 
– про мир. Принесли на сьогоднішню прощу, 
можливо, те найбільше прагнення – прагнення, аби 
закінчилася війна. Люди вміють починати війни, а 
мир походить тільки від Бога». 
«Українці мають ще одну мрію, – зауважив 
Предстоятель. – У нас тут стоїть пам’ятник 
українським заробітчанам. До Аргентини, Канади, 
С А 100 років тому виїжджали також їхні прабатьки. 
Але вони з собою везли у світ найбільший 
національний скарб України – віру в Бога. Українці 
сьогодні мріють, щоб Україна ніколи його не 
втратила. Ніде, де є українці», – сказав Блаженніший 
Святослав. 
Глава еркви наголосив, що найбільший скарб, який 
ми одержали від князя Володимира, – запорука 
нашої перемоги, запорука того, що Україна була, є і 
буде. Але лише тоді, коли залишиться 
християнською. 
 
                                        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 

 



 
Я  

 

 

 

 

 

 
 

  
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 

 

 


	«В історії вашої Церкви я побачив Хресну дорогу Ісуса Христа», – кардинал Бассетті на закінчення візиту до України

