
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 

 
ХОЧЕМО, ЩОБ МІЖ УГКЦ І УКРАЇНСЬКОЮ 
ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ БУЛИ ДОБРІ 

СТОСУНКИ, - ФІЛАРЕТ 
Про те, чи  причетна  УГКЦ до процесу отримання Томосу 
про автокефалію, відповів  
кореспонденту «Прямого» очільник УПЦ КП Патріарх 
Філарет. 

 

«Греко-Католицька Церква – цe є Католицька Церква. І вона 
до православних справ не має прямого відношення. Ми 
хочемо, щоб між Греко-Католицькою Церквою і Українською 
Православною Церквою були добрі стосунки. Для чого? Щоб 
ми разом відстоювали інтереси української держави. І не 
тільки Греко-Католицька, а й протестантські Церкви, Римо-
Католицька Церква й інші релігії. І ми маємо такі відносини у 
створеній Всеукраїнській раді Церков і релігійних 
організацій. Але прямого відношення Греко-Католицька 
Церква до цього процесу не має, однак висловила свою 
підтримку процесу надання автокефалії. Тому,  що вона 
зацікавлена в тому, щоб в Україні не було релігійної 
боротьби, щоб Україна як держава була міцною, і щоб ми 
були єдиними як громадяни України, щоб ми разом 
захищали інтереси свого народу і своєї держави», - сказав 
Патріарх Філарет. 

 
 

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. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. O. Юрик 
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук   
 
 
 

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

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Koр. 4, 9-16. 
 Єв. Мт. 17, 14 - 23. 
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                  ОГОЛО ЕННЯ 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
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 ептицького: 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.  

 
¾  З нагоди 27-ої річниці проголошення 

Незалежності України Торонтські відділи Ліґи 
Українців Канади та Ліґи  Українок  Канади 
запрошують Вас на урочисте Підняття Прапора. 
Церемонія підняття українського прапорa з 
підтримкою Конґресу Українців Канади – відділ 
Торонто відбудеться в четвер, 23-го серпня, 2018 
року о год. 12:00 в Queen's Park.  

 
¾ Запрошуємо ласкаво Вас завітати на черговий 

вечір-зустріч з молодим, відомим письменником 
- Андрієм Любкою, а саме представлення  його 
нових творів, гумору та сатири в четвер 30 серпня о 
год. 6:00 веч. в приміщенні ресторану Золотого Лева 
(VIP кімната). Вхід за добровільними пожертвами. 

 
                          Ж Е Р Т В О Д А В І  
 Складаємо щиросердечну  подяку   
парохіянам.   Нехай Предобрий  Господь  
благословить і винагородить!                
 
Mирослав і Іванна Кибало        250. 
Юрко Мусiй і Віра Гомонко       
 100. 
Володимир і Ірина Осадчук       100. 
Ігор і Галина Магега         
 100.       
                      МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещеному Еванові Данилові Звіздарик,  
його рідним і хресним батькам   бажаємо    
Многії  і Благії Літа! 

 
 

 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И   

 10 VIII  6:30 веч.     бл. п. Луку Рyжицького     
                                 
                 ВІ НАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлася у Бозі бл. п. Катерина Повх (92  р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

 
Глава УГК  на Володимирській гірці: 

«Святкувати пам’ятку рещення означає 
вернутися до джерела» 

 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 

еркви Блаженніший Святослав відслужив 
Молебень біля пам’ятника 
рівноапостольному князю Володимиру з 
нагоди 1030-го ювілею рещення Русі-
України. 
Насамперед Предстоятель УГКЦ привітав усіх з 
ювілеєм Хрещення Русі-України, який ми цього 
року відзначаємо і урочисто святкуємо.Архиєрей 
пригадав, що рушійною силою епохи Відродження, 
яку пережила Європа, було гасло «До джерел» 
(Ad fontes). Говорячи про повернення до джерел, 
Глава Церкви зауважив, що джерело – це є щось, 
що, з одного боку, дає нам відродитися. «Кожен, 
хто повертається до джерел, начебто віднаходить 
себе, починає розуміти, ким він є. І з того джерела 
черпає сили, аби дивитися в майбутнє, аби жити, 
розвиватися. Усяке відродження означає нове 
життя, новий подих, нову епоху, нове майбутнє», 
– сказав Блаженніший Святослав.«Коли ми 
святкуємо пам’ятку Хрещення нашого народу, – 
відзначив Глава Церкви, – ми повертаємося до 
джерела, яке в християнському розумінні завжди є 
словом в однині. Бо є одне-єдине джерело життя, 
життя дочасного, а відтак життя вічного. Тим 
джерелом, яке вічно тече, є особа Бога Отця.Ми 
існуємо через те, що Бог Отець нас живить, як і 
все створене в цьому світі.«З того джерела ми 
можемо зачерпнути живу воду Духа Святого, наче 
з криниці через воплочення Господа нашого Ісуса 
Христа. А бути учасниками вічного життя ми 
можемо саме через те, що нас було принесено до 
купелі Хрещення. У ньому ми пережили нове 
сотворення з води і духа. Тому святкувати 
пам’ятку Хрещення означає вернутися до 
джерела. Засмакувати ще раз те джерело життя, 
яке подається нам сином у Дусі Святому. Гадаю, 
за цим ми приходимо сюди до хрещальної купелі 
українського Йордану – нашого Дніпра, аби 
пережити особисте християнське відродження», 

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
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вважає духовний лідер українських греко-
католиків. 
Проте, на переконання Глави УГКЦ, якщо ми 
будемо святкувати з року в рік певну подію, але 
через те святкування не станемо хоч трошки 
кращими християнами, то ті святкування не 
матимуть жодного плоду. 
На думку Блаженнішого Святослава, метою цієї 
зустрічі, нашої молитви є якраз погляд у майбутнє. 
«Тому є такий великий привілей святкувати цей 
ювілей Хрещення разом із віруючою молоддю. 
Будучи охрещена в ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, вона це хрещення з дня на день у собі 
обновляє. І на цій основі будує своє особисте, 
церковне, наукове, громадське, національне 
життя. Стоячи тут, на цих святих Київських горах, 
ми маємо можливість у видимий спосіб торкнутися 
джерел, витоків нашої Церкви. Ця Церква ось уже 
1030 років з покоління в покоління передає цей 
дорогоцінний скарб віри рівноапостольного князя 
Володимира», – сказав Предстоятель. 
Архиєрей наголосив, що наша Церква є не просто 
спадкоємницею, а правонаступницею Київської 
Церкви, яка свято береже свою історію, своє 
передання. І в цій тотожності дивиться у своє 
майбутнє. 
Молімося сьогодні, закликав Блаженніший 
Святослав, щоб кожен із нас передусім засягнув 
до джерел, – до джерел свого духовного життя. 
Хай кожен із нас переживе відродження з води і 
духу, щоб тут ми відчули, що Господь нам 
відкриває якусь нову епоху нашого церковного, 
національного, державного буття. Повертаючись 
додому, несіть у своєму серці ту живу воду Духа 
Святого, яку хоче нам дати Небесний Отець через 
свого Сина. 
Глава Церкви закликав усіх братів і сестер 
молитися за нашу Церкву, адже це заповідь 
нашого великого батька і учителя Блаженнішого 
Любомира.              Департамент інформації УГКЦ 
 

Посланник Папи Франциска в Зарваниці: 
«Молімося до Князя миру, аби зброя 
нарешті замовкла на цій улюбленій 

українській землі» 

Запевняю вас, що італійські єпископи роблять 
усе можливе, щоб українські вірні одержали 
душпастирську опіку своїх священиків. Ми 
прагнемо забезпечити ваших вірних також 
усіма необхідними культовими спорудами для 
молитви, щоб українські мігранти не 
почувалися покинутими, а улюбленими синами 
й дочками єдиної Церкви. 
Про це 15 липня сказав Архиєпископ Гуалтьєро 
Бассетті, Президент Італійської Єпископської 
Конференції, особливий представник Папи 
Франциска на Загальнонаціональній прощі до  
 
 
 

 
Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої. 
Кардинал передав найщиріші вітання від Папи 
Франциска і як Президент Італійської Єпископської 
Конференції – братерські обійми всього італійського 
народу. «Як прекрасно сьогодні зустрітися з 
численними братами у вірі у стіп Зарваницької Діви 
Марії. Це надзвичайно гарне місце, місце віри й душі, 
де християнський народ віднаходить себе поруч із 
Матір’ю, що завжди чуває над своїми дітьми, 
особливо в сумні темні часи страждань і 
переслідувань», – сказав Архиєпископ. 
Він відзначив, що український народ пережив одне з 
найжахливіших переслідувань в історичній пам’яті, 
але ніколи не був покинутий Господом Богом. 
Господь перебував із ним навіть тоді, коли 
здавалося, що все остаточно втрачено й нема жодної 
надії. Марія не дозволяла погаснути світлу віри. 
«До цієї святині, – каже посланник Папи Франциска, 
– звертають свої думки і молитви українські вірні, що 
живуть на Батьківщині, а також і ті, яких життя 
розкидало по цілому світі. Багато українців живуть в 
Італії, де їх приймають та поважають за віддану 
працю на підприємствах, поряд із людьми похилого 
віку та хворими. Віра в Господа Ісуса єднає нас і 
робить братами одні одним. Братами, які 
допомагають одні одним у різних потребах, як це, 
наприклад, відбувається між доброчинними 
організаціями міста Перуджа та Київським 
Карітасом». 
Архиєпископ Гуалтьєро Бассетті розповів, що 
минулого року його вірні мали велику ласку 
приймати в соборі Зарваницьку ікону. І люди 
численно прийшли помолитися до неї. 
«Святійший Отець нам неодноразово нагадував про 
те, що мир – це найвище благо для всіх народів. Мир 
– найвище благо особливо для українського народу, 
який вже роки терпить від меча війни, що приносить 
смерть, руйнування та страждання, як я міг 
пересвідчитися вчора в Гарнізонному храмі міста 
Львова, дивлячись на фотографії численних молодих 
людей, які загнули на війні. Молімося до Князя миру, 
аби зброя нарешті замовкла на цій улюбленій 
українській землі та в інших частинах світу», – 
закликав кардинал. 
«Нехай за посередництвом Пресвятої Діви Марії, Бог 
благословить вашу велику країну. Принесе вам мир і 
процвітання та завжди підтримує живим світлом 
вашої віри», – попросив Президент Італійської 
Єпископської Конференції. 
Наприкінці Глава УГКЦ подарував посланникові Папи 
Франциска копію Зарваницької Богородиці, щоби 
вона назавжди перебувала з італійським народом. «Я 
повезу цю ікону до мого катедарального собору», – 
додав Архиєпископ Гуалтьєро Бассетті. 
  

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 
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