
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 

міГлава УГКЦ: «У святкуванні 1030-річчя 
Хрещення Русі-України ми єднатимемося з 

Українською державою» 
 
Хоча древня традиція велить нам святкувати 
Хрещення Русі-України 14 серпня, проте 28 липня ми 
єднатимемося у цьому святкуванні з Українською 
Державою, оскільки це державне свято, а також із 
нашими православними братами. 
Таку позицію висловив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав в інтерв’ю з 
нагоди 1030-річчя Хрещення Русі-України.Блаженніший 
Святослав відзначив, що в період цих державних святкувань 
ми ніколи не організовували в Києві своїх акцій для того, 
аби не бути «антитезою» до наших православних братів. 
«Ми завжди намагалися цим святкуванням підкреслювати не 
те, що нас роз’єднує, а те, що єднає. А єднає нас саме це 
Хрещення, яке ми власне святкуємо».Предстоятель привітав 
усіх християн України з нагоди 1030-річчя Хрещення. 
«Бажаю усім нам керуватися своєю вірою в Бога, коли ми 
приймаємо важливі рішення в житті, щоб у будь-яких 
обставинах ми завжди залишалися християнами, а також 
зберегли цей дар, який наш народ (як найбільший 
національний скарб) з покоління в покоління передавав 
його своїм нащадкам», – побажав Глава Церкви.«Бажаю, 
аби наше християнство не було номінальним чи 
формальним, коли ми щось святкуємо, а щоб ми були 
християнами у нашому щоденному житті і нашою вірою в 
Бога керувалися тоді, коли ухвалюємо необхідні державні чи 
особисті рішення», – додав духовний лідер греко-католиків. 
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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. Р. Лобай  
 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. 3, 9-17. 
 Єв. Мт. 14, 22 - 34. 
  Й       

   
 
       
       
    

6   
 

  
 
118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXIX  ч .30       ◊ Неділя 9-та після Зіслання Святого Духа. Глас 8.◊        29  липня  2018р.                                                                                     
           

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

http://news.ugcc.ua/interview/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_nasha_tserkva_zavzhdi_v%D1%96dznachala_svyato_hreshchennya_rus%D1%96ukraini_%D1%96_mi_prodovzhuiemo_tsyu_tradits%D1%96yu_83418.html
http://news.ugcc.ua/interview/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_nasha_tserkva_zavzhdi_v%D1%96dznachala_svyato_hreshchennya_rus%D1%96ukraini_%D1%96_mi_prodovzhuiemo_tsyu_tradits%D1%96yu_83418.html


                  ОГОЛОШЕННЯ 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
¾ Табір бандури “Літня Зустріч” 
проводитиметься в днях 19-26 серпня 2018 р. 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). 

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

 
¾ Конґрес Українців Канади, відділ Торонто 
організовує святкування 27-ої річниці Дня 
Незалежності України 18 серпня 2018 у 
Сентенніал Парку. Відкриття о год. 1:00 поп.  

 
                          Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку   парохіянам.   
Нехай Предобрий  Господь  благословить і 
винагородить!                
 
Роман Харак            400. 
Богдан і Христинс Колос        125. 
        (в пам'ять добт. Марти Сиротинської)  
Марія Гоголь            500. 
                 (в пам’ять Михайла Гоголя)  
д-р Андрій Лебедь          500.                 
                
                   На Ремонт Огрівання  
Андрій Роман Колос          250. 
      
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

 31 VII  9:00 ранку   бл. п. Івана (11р.) і Анастазію  
                                                          (5р.)   Бих 
 2  VIII 7:00 веч.       бл. п. Теклю, Володимира, 
                                        Івана Семенюк 
 4  VIII  8:00 ранку   бл. п. Анну і Любу Шіляк 
 10 VIII  6:30 веч.     бл. п. Луку Рижицького     
                     
           
Блаженніший Святослав: «Наша Церква 
завжди відзначала свято Хрещення Русі-
України і ми продовжуємо цю традицію!» 
 
«Ми завжди намагалися святкуванням 
Хрещення Русі-України підкреслювати не те, 
що нас роз’єднує, а те, що єднає. А єднає нас 
саме це Хрещення, яке ми власне святкуємо», 

— заявив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав в інтерв’ю для Департаменту 
інформації УГКЦ. 

 
За його словами, у цей час відбудуться багато 
важливих подій для нашої Церкви: з’їзд 
молодіжної всеукраїнської організації 
«Українська молодь — Христові», проща до 
Києва семінаристів з усіх семінарій УГКЦ в 
Україні, а також цьогоріч минає п’ять років з 
моменту освячення Патріаршого собору 
Воскресіння Христового. Окрім цього, 
Предстоятель зазначає, що цей період надзвичайно 
важливий для християн як ще одна нагода для 
духовного відновлення своїх хресних обітів перед 
Небесним Отцем. 
— Ваше Блаженство, чи буде Українська 
Греко-Католицька Церква святкувати 1030-
річчя Хрещення Русі-України? 
— Наша Церква впродовж всієї своєї 1030-річної 
історії існування святкувала цю подію, оскільки 
УГКЦ постійно відзначала свої витоки й коріння, 
ніколи цього не забувала. Вона завжди плекала у 
собі свідомість Церкви Володимирового Хрещення 
навіть тоді, коли УГКЦ була ліквідована на теренах, 
де вона історично існувала.Згідно зі старовинної 
традиції Київської Церкви, Хрещення Русі-України у 
Київській митрополії, як також після 
Берестейського єднання, традиційно святкується 
14 серпня. Адже це день, коли у всіх наших храмах 
відбувається августівське водосвяття. До речі, інші 
Церкви Володимирового Хрещення теж у цей день 
освячують воду і в них відбуваються 
богослужіння.Отож, наша Церква завжди 
відзначала це свято і ми продовжуємо цю 
традицію. В Московській Церкві це свято було 
забуте на довгі століття. Про нього згадали 1888 
року, коли святкувалося 900-річчя Хрещення 
Київської Русі, і тоді Синод Московської Церкви 
встановив день, коли це потрібно святкувати і 
поєднав його зі святом рівноапостольського князя 
Володимира. Тому ми вважаємо, що таке 
поєднання є саме московським звичаєм, і чомусь за 
цим звичаєм святкує наша держава.Один з 
важливих заходів з нагоди 1030-річчя Хрещення 
відбувся 14-15 липня. У ці дні відбувалася 
Загальнонаціональна проща до Зарваниці, у якій 
взяли участь десятки тисяч прочан, владики 
нашого Синоду, а також (ст.3) 

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. 
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почесні гості: кардинал Гуалтьєро Бассетті, 
Президент Єпископської Конференції Італії, 
та Президент України Петро Порошенко. 
Я би хотів також згадати про подію п’ятирічної 
давності, коли з нагоди 1025-ліття Хрещення Русі-
України у Києві відбувся Синод Єпископів УГКЦ, а 
відтак освячення Патріаршого собору Воскресіння 
Христового, який буде відзначати цьогоріч 
п’ятиліття свого освячення. 
— Якими заходами Українська Греко-
Католицька Церква буде відзначати 1030-
річчя Хрещення Русі-України? 
— Традиційно кожного року під час свята князя 
Володимира Великого у всіх наших парафіях і 
монастирях ми проводимо віднову хресних обітів. 
Ми закликаємо наших вірних прийти до храму і 
відновити обіцянки, які ми склали в день нашого 
особистого хрещення. Ми через уста наших 
хресних батьків тоді відрікалися від зла, від 
диявола і всіх його діл та давали обіцянку 
об’єднатися з Ісусом Христом і Йому служити. 
У суботу, 28 липня, будуть здійснюватися урочисті 
богослужіння у всіх наших храмах, де відбудеться 
віднова хресних обітів, зокрема це станеться у 
Патріаршому соборі, який розташований біля річки 
Дніпра. Тож після віднови хресних обітів 
відбудеться освячення води у Дніпрі. 
Хоча древня традиція велить нам святкувати 14 
серпня, проте 28 липня ми будемо єднатися у 
цьому святкуванні з Українською державою, 
оскільки це є державне свято, а також нашими 
православними братами. В період цих державних 
святкувань ми ніколи не організовували у Києві 
своїх акцій для того, щоб не бути «антитезою» для 
наших православних братів. Ми завжди 
намагалися цим святкуванням підкреслювати не 
те, що нас роз’єднує, а те, що єднає. А єднає нас 
саме це Хрещення, яке ми власне святкуємо. 
Окрім цього, хочу пригадати, що в неділю, 29 
липня, відбудеться ще одна знаменна подія у 
Києві — це з’їзд молодіжної всеукраїнської 
організації «Українська молодь — Христові», під 
час якого наша українська молодь хоче відновити 
свою присягу: жити для Ісуса Христа, бути 
християнами і жити по-християнськи. Також у цей  
 
 
 

день приїдуть до Києва семінаристи з усіх наших 
семінарій в Україні, тому ми разом зможемо 
пережити цей момент святкування, а відтак 
вирушимо, щоби відслужити молебень до князя 
Володимира Великого на Володимирській гірці. 
— Ваше Блаженство, а які ж події будуть 
відбуватися 14 серпня, тобто у день 
історичного Хрещення? 
— Відповідно до рішення Синоду, який відбувся у 
Зарваниці, цього дня у всіх наших храмах і 
монастирях відбудуться урочисті богослужіння з 
августівським водосвяттям для того, щоби кожен 
вірний нашої Церкви міг обновити своє 
християнське життя. Адже святкувати в 
християнському сенсі — це не означає лише 
відбути якусь гучну показову подію, а це означає 
обновити свою християнську тотожність, начебто 
наново зачерпнути з джерела, яким для нашої 
християнської тотожності є Хрещення Київської 
Русі рівноапостольним князем Володимиром. 
З нагоди 1030-річчя Хрещення я хочу щиро 
привітати усіх християн України з цим ювілеєм! Я 
бажаю усім нам керуватися своєю вірою в Бога, 
коли ми приймаємо важливі рішення в житті, щоб 
в будь-яких обставинах ми завжди залишалися 
християнами, а також зберегли цей дар, який наш 
народ (як найбільший національний скарб) з 
покоління в покоління передавав його своїм 
нащадкам. 
Бажаю, щоб наше християнство не було 
номінальним чи формальним, коли ми щось 
святкуємо, а щоб ми були християнами у нашому 
щоденному житті, і нашою вірою в Бога 
керувалися тоді, коли ухвалюємо необхідні 
державні чи особисті рішення. 
  
Розмовляв о. Ігор Яців, 
керівник Департаменту 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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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 

 

 


