
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 

Блаженніший Святослав про візит до Папи 
Франциска: «Ця зустріч має три завдання: 

підтримка, скріплення і розвиток» 
 
Святіший Отець запрошує митрополитів Української 
Греко-Католицької Церкви і Постійний Синод на 
зустріч, яка відбудеться у Римі 5 та 6 липня 2019 року. 
Блаженніший Святослав розповів про те, що 
передувало цій домовленості, а також про сподівання 
та очікування від майбутньої зустрічі. 
 
За словами Предстоятеля УГКЦ, відколи в українському 
православ’ї почалися нові процеси, Українська Греко-
Католицька Церква опинилася під дуже потужною атакою з 
боку Росії. Поширювалися закиди, що УГКЦ, мовляв, свідомо 
діяла для того, щоб відокремити православних України від 
Російської Православної Церкви, а відтак привести до унії. 
«Я просив Святішого Отця про те, що ми потребуємо його 
підтримки. Тому Папа Франциск скликає зустріч, щоб зі 
сторони Ватикану показати, що немає жодного засудження 
УГКЦ, ніхто не перекреслює ні наше буття, ні наше 
майбутнє. Чому? Бо така зустріч має три завдання: 
підтримка, скріплення і розвиток», — пояснив Блаженніший 
Святослав.Він зазначив, що зараз, мабуть, важко знайти в 
Україні якусь спільноту, яка би пояснювала православним 
про зміст служіння Папи, як це робить наша Церква. «Я 
написав окреме послання “Наша Свята Софія”, щоб 
пояснити в контексті об’єднавчих рухів в православ’ї, хто ми 
є як греко-католики, якою є наша ідентичність. Ми також 
переклали послання на англійську мову», — зазначив Глава 
УГКЦ………( Ст. 3) 
 

 Ап. Ді.11, 19-26;29-30 
 Єв. Ів. . 4,5 - 42. 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Ді. 16, 16-34.;Єв Ів. 9, 1-38. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук                                        
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00в.  – Св. Літургія – о. О. Качур 
                                                            

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

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 
 o. Роман Лобай – п’ятниця, 14 червня – 

цвинтар York (ранком і в полудне), субота, 
 15 червня – Park Lawn, неділя, 16 червня – Park 
Lawn, понеділок,  17 червня о год. 10:30 ранку
 – Mount  Hope.                                                                                                  

 

o. Олег Качур  -   субота, 15 червня(з ранку 
до 11:00) Park Lawn,  3:00-6:00 пол.–Prospect,
 неділя,16 червня (по обіді)  cв. Володимира
 (Oakville)                                                                                                                                  
 

o. O. Лящук – субoта, 15 червня – Park Lawn 
неділя , 16 червня –  cв. Володимира (Oakville)                                                                                                                     
Sanctuary Park і на інших цвинтарях міста 
Торонто  за домовленням. 
 

Про час відправи просимо зголошуватися 
до поодиноких  отців!                                                                                  
 
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 
Сиротинського відслужать в суботу 16 червня 
 о год. 10:00 ранку,  над могилою бл. п. о. митрата 
Петра Біланюка о год. 10:20 ранку, а над могилою 
бл. п. митрофорного архимандрита о. Димитрія 
Панькова,  о год. 10:40 ранку на Park Lawn. 
Панахиду над могилою  о. д-р Богдана Липського 
відлужать в понеділок 17 червня о год. 10:30 
ранку на Mount Hope. 

 
 ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНА  ПАНАХИДА: 

Братство Колишніх Вояків 1-ої Дивізія УНА 
Станиця Торонто запрошує всіх до участи в 
Соборній Зеленосвяточній   поминальній 
Панахиді за душі борців героїв, які віддали 
своє життя за волю України.  Панахида буде 
відслужена в неділю, 16 червня, 2019р. о год. 
3:30 поп. перед пам’ятником полеглим воїнам   
1-ої Української Дивізії УНА на цвинтарі 

   cв. Володимира на оселі “Київ” в Оквіл. 
Просимо суспільно-громадських організацій 
прийти з прапорами. Запрошуємо всіх до 
молитовної участи, щоби належно віддати честь 
нашим героям. 

 Дискусійний Клюб при нашій парохії  
зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 28 травня о год. 10:30 ранку у 

парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 

 
 Широковідомий у світі камерний хор 

«Київ» проведе свій концерт у Торонто о 3:00-ій 
год. сьогдні в Koerner Hall – Royal 
Conservatory of Music за адресою 273 Bloor 
St. W., Toronto.  

 
 Цього року Єпархіяльний Марійський 

Відпуст “ Святкування 100-річчя від дня 
переходу до вічності Блаженної Йосафати 
Гордашевської”   проводитиметься в неділю 23 
червня на Горі Марії в Анкастер.  Молебень до 
Божої  Матері о год 1:15 поп., Архиєрейська 
Божественна Літургія, Владика Кир Стефан 
Хміляр,  о год. 2:00 поп.  Також беруть участь 
Преосв. Кир Стефан Сорока, Архиєп. 
Філядельфії, Емерит і Сестра Софія Лебедович, 
Генеральна Настоятелька ССДМ. В програмі: 
Цілодобова Адорація, благословення прочан і 
релігійних речей, 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”. 

 
 ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

«УКРАЇНІКА» ТА ЛІҐА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ 
влаштовують науково-популярну доповідь на 
тему: ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДИ 
БАТУРИНА 2018 р. НОВОЗНАЙДЕНІ ГЕРБИ 
ГЕТЬМАНІВ МАЗЕПИ ТА ОРЛИКА (з 
прозірками). Доповідь виголосить історик-
археолог, науковий працівник КІУС та виконавчий 
директор Батуринського українсько-канадського 
археологічного проєкту д-р Володимир Мезенцев 
(Ph. D.). Доповідь відбудеться у Westminster Room, 
Old Mill Toronto (21 Old Mill Rd.) в п’ятницю, 31 
травня 2019 р. о год. 7 увечeрі. Інформація: (416) 
516-8223. Вступ за добровільними датками. 

 
 Ласкаво просимо підтримати щорічну 

ініціативу Пансіонів ім. Івана Франка - День 
Відкритих Дверей і Пікнік, запланований 
на суботу, 15 червня у Пансіоні у Міссісага 
від 1:00 до 5:00 год. пополудні. Приєднуйтесь до 
нас на день веселощів і смачної їжі! 

 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Kaтерина Воловець          100 
         
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
20 V 9:00 ран. бл.п. Ірину Базилевич (20р.) 
30   V  7:00 веч. бл. п. Катерину і Стефана Бойчук 
(4р,) 
4    VI  5:00 веч. бл. п. о. Димитрія Панькова (11р.) 
4    VI  6:00 веч. бл. п. Марію Копистянську (24р.) 
11  VI  9:00 ранку бл. п. Олександру Тарнавську  
                                                                 (5р.) 

Травень – Місяць Пресвятої  Богородиці -
 Пречистої Діви Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, 
служать Параклис до Пресвятої Богородиці о 
год. 6:00 вечора починаючи від середи 1-го 
травня. Заохочуємо наших парохіян до 
молитовної участи, щоб спільно виявити любов 
до Пресвятої Богоматері. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і 
Акафіст. 



Духовний лідер греко-католиків переконаний, що 
зустріч зі Святішим Отцем є унікальним шансом 
для розвитку нашої Церкви, а також є доброю 
новиною для України.«Ми постійно звертали 
увагу, що часто говорять про нас, але без нас. Я 
сподіваюся, що ця зустріч покладе цьому край. 
Чому? Адже нас кличуть спеціально для того, щоб 
про нас говорити з нами. Говорити в сучасних 
новий реаліях (зокрема суспільних, політичних та 
економічних), щоб з нами випрацювати стратегію, 
тобто певні кроки й візію Апостольської Столиці 
щодо України, — зауважує Глава УГКЦ. — Мені 
видається, Святіший Отець та його співпрацівники 
щоразу більше розуміють, що ключем розуміння 
стану справ в Україні, тобто суспільних і 
церковних процесів, є УГКЦ».Блаженніший 
Святослав зазначив, що зарано говорити про те, 
які будуть наступні кроки. «Проте, ми 
сподіваємося, що цей найвищий рівень уваги до 
нашої Церкви, який тепер є проявлений, буде 
мати свої добрі наслідки», — підкреслив 
Предстоятель УГКЦ.Як ми повідомляли, 4 травня 
було повідомлено що Святіший Отець Папа 
Франциск запросив Отця і Главу Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженнішого 
Святослава, членів Постійного Синоду та 
митрополитів УКГЦ провести спільну робочу 
зустріч разом із ним та Ватиканською курією. 
В офіційному комунікаті Римської курії мовиться: 
«У делікатній та складній ситуації, в якій 
перебуває Україна, Святіший Отець Франциск 
вирішив запросити до Рима 5-6 липня 2019 року 
Верховного Архиєпископа, членів Постійного 
Синоду та митрополитів Української Греко-
Католицької Церкви.У зустрічі також братимуть 
участь голови дикастерій Римської курії, 
компетентні для Країни.Цією зустріччю Святіший 
Отець прагне проявити знак своєї близькості до 
Української Греко-Католицької Церкви, яка 
здійснює душпастирське служіння як на 
Батьківщині, так і в різних частинах світу».               
Департамент інформ 

 Блаженніший Святослав у Перемишлянах: 
«Моліться за священиків, бо їм важливо 

відчути любов та підтримку мирян» 
 
Необхідно передусім свідчити Боже Слово до 
сучасної людини, тобто що саме Всевишній хоче 
промовити до людини в певний момент. Тому 
вірянам варто молитися за своїх душпастирів, щоб 
вони також відчували любов та підтримку у своїй 
діяльності й служінні. 
На цьому наголосив Блаженніший Святослав, 
Отець і Глава УГКЦ, у своєму слові до духовенства 
й прочан під час Архиєрейської Божественної  
Літургії у храмі Святого Володимира та 
блаженного священномученика Омеляна Ковча . 
Адже цього дня на запрошення Предстоятеля  
відбувається щорічна проща духовенства 
Української Греко-Католицької Церкви до  
 
 

Перемишлян, що на Львівщині, щоб вшанувати 
блаженного священномученика Омеляна Ковча, 
який душпастирював у цьому місті.«Слово Боже 
фокусує очі нашого серця на особі Ісуса Христа, 
який перебуває в Єрусалимському храмі. Він 
стоїть у храмі і навчає, — розповідає Глава 
Церкви. — Храм — це було єдине місце, де 
ізраїльтянин міг стати перед Божим обличчям, де 
можна було принести Богові жертву, зокрема 
жертву примирення, перепрошення за гріхи, але 
теж і жертву сопричастя і поєднання».«Ісус 
промовляє: “Моя наука не Моя, а того, хто послав 
Мене”. Що це означає? Святий Амвросій говорить, 
що йдеться не так про якусь науку, доктрину, 
вчення чи набір фактів, а про повноту божества, 
яке Ісус носить у своєму людському тілі. 
Джерелом цього божества є Отець, бо в Ньому це 
божество перебуває, як у джерелі. А це божество 
у воплоченому Христі перебуває, як у криниці», — 
переконаний архиєрей.За словами духовного 
лідера греко-католиків, Спаситель не просто 
промовляє, а передусім свідчить Боже Слово. Ба 
більше, Він закликає нас до єдності у священстві: 
«Я заохочую вас, дорогі отці, плекати дух 
священичого братства, солідарності й взаємної 
підтримки. Гуртуйтеся у братства, служіть 
соборові Літургії… Передусім збирайтеся для 
читання Божого Слова й роздумування над ним». 
«Живіть тим словом, яке проголошуєте, і 
дотримуйтеся його», — розповідає Предстоятель 
Церкви про рецепт мудрості та знань для 
душпастирів.Блаженніший Святослав зазначив, що 
блаженний священномученик Омелян Ковч є 
важливою постаттю в нашій Церкві та прикладом 
для наслідування. Адже він своїм служінням 
показував, що означає бути з народом у різних 
обставинах та віддавати себе сповна.«Для того 
щоб гідно вшановувати кожного святого, ми 
вшановуємо його мощі. А ви знаєте, який спосіб 
вшанування мощів о. Омеляна Ковча? Це попіл з 
крематорію Майданека. Мені доводилося 
передавати ці мощі. Це щось унікальне. У цих 
мощах ми можемо побачити ікону його життя: усе 
те, що він робив, було так перемішане з життям 
тих, до кого його послав Господь Бог, що навіть 
його прах перемішаний із прахом тих, кому він до 
останнього свого подиху служив. І цей порох 
свідчить нам про цього великого мученика», — 
наголосив архиєрей.Крім того, Глава УГКЦ 
закликав плекати в собі мудрість і передавати 
мирянам насамперед Боже Слово, а не своє: 
«Готуючись до проповіді, пам'ятайте, що вашим 
завданням є проголосити Слово Боже, яке ви 
повинні відчути, слухаючи і читаючи його щодня, 
живучи з народом його життям і болівши його 
болями. Саме тоді ви почуєте, що хоче сказати Бог 
своєму народові».«Моліться за ваших священиків. 
Адже це велика благодать Божа, коли Він посилає 
робітників до своїх виноградників, до мирян . — 
Отцям важливо відчути любов і підтримку мирян». 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 

 

http://news.ugcc.ua/news/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_papa_frantsisk_zaluchaie_pershih_os%D1%96b_ugkts_do_opratsyuvannya_svoiei_strateg%D1%96i_v%D1%96dnosno_maybutnogo_ukraini_ta_ukrainskoi_tserkvi_u_sv%D1%96t%D1%96_86186.html
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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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 
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