
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 

Єпископи УГКЦ: «Розходяться близько 60 
відсотків пар, які обіцяли одне одному любов і 

вірність, мріяли про щасливе життя» 
 
Україна посідає одне з перших місць у Європі за 
кількістю розлучень. Розходяться близько 60 відсотків 
пар, які обіцяли одне одному любов і вірність, мріяли про 
щасливе життя. 
 
Про це мовиться у Зверненні Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ з нагоди Року 
сім’ї в Україні. 
Автори Звернення зазначають, що більша частина цієї 
статистики припадає на молоді подружжя, які прожили в шлюбі 
від трьох місяців до трьох років. Найчастіше як причини 
розлучення вказують морально-психологічні проблеми в 
порозумінні, алкоголізм та інші залежності. 
«Виникає запитання: чому так стається, що попри бажання 
щастя, перемагає егоїзм і роз’єднання? При цьому страждають 
не тільки дорослі, а й невинні діти. За останніми даними, 
близько ста тисяч дітей України перебувають у закладах 
інтернатного типу, і з них 92 відсотки мають біологічних 
батьків», - констатують єпископи Синоду. 
Подружжя – це спільнота, яка була заснована набагато 
швидше, аніж усі інші види людських спільнот. «Бог створив 
людину для любові, Він уклав у нас прагнення, щоб любити і 
бути любленим. Тому чоловік і жінка творять досконалий образ 
Бога, коли обдаровують одне одного любов’ю. Без любові 
людина не може жити, розвиватися, втрачає радість, надію, 
бажання життя, - усе втрачає смак без любові», - вважають 
єпископи……….(ст.3) 
 

 Ап. Ді.16, 16 – 34. 
 Єв. Ів. 9, 1 - 38. 

   

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:  
Ап. Ді.20, 16-18;28-36;Єв Ів. 17, 1-13. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – o. O.Лящук 
9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00в.  – 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 
 

 

6   
 

  
 
118  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXIX  ч .22              ◊Неділя 6-та після  Пасхи.  Сл iпородженого .Глас 5.           2  червня 2019 
р.                                                                                    
           
 
 

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

http://ugcc.ua/official/official-documents/zvernennya/zvernennya2019/zvernennya_sinodu_yepiskop%D1%96v_kiievogalitskogo_verhovnogo_arhiiepiskopstva_ugkts_z_nagodi_roku_s%D1%96mi_v_ukrain%D1%96_86394.html
http://ugcc.ua/official/official-documents/zvernennya/zvernennya2019/zvernennya_sinodu_yepiskop%D1%96v_kiievogalitskogo_verhovnogo_arhiiepiskopstva_ugkts_z_nagodi_roku_s%D1%96mi_v_ukrain%D1%96_86394.html
http://ugcc.ua/official/official-documents/zvernennya/zvernennya2019/zvernennya_sinodu_yepiskop%D1%96v_kiievogalitskogo_verhovnogo_arhiiepiskopstva_ugkts_z_nagodi_roku_s%D1%96mi_v_ukrain%D1%96_86394.html


                    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. 

 Дорогі діти, з прийняттям Першого 
Торжественного Святого Причастя минулого 
тижня, бажаємо Вам Богом благословенних 
успіхів у майбутньому й Материнського Покрову 
Пресвятої Богородиці. Щиро дякуємо дирекції й 
вчителям цілоденної школи Патріярха 
Йосифа Сліпого за гарну підготовку дітей до 
Сповіді й Першого Торжественного Святого 
Причастя. Дякуємо п. Зорянові Стех за підготовку 
дітей до Сповіді й Першого Торжественного 
Святого Причастя у нашій Свято-Миколаївській 
парохії. Щиро дякуємо добровольцям-батькам 
дітей 2 класу у проведенні цього торжества. 

 
 Сьогодні  відділ ЛУКЖК відзначає ДЕНЬ 

ЛУКЖК. Св. Літургія о год. 9:30 ранку а опісля 
перекуска у церковній залі. Після перекуски буде 

прогулька до Інституту св. Володимира оглянути 
виставку Вишиванок. 
Запрошуємо до численної участи! 

 

 Дискусійний Клюб при нашій парохії  
зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 4 червня о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до  численної участи! 

 
 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”. 

 
 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! 
Александра Ґула          100 
Андрійн Полянський         100. 
Катерина Кравс           300. 
Зенон і Реґіна Кравс         400. 
Андрій Дзюбак           100. 
Андрій Рожанець          150. 
Андрій Ганкевич          250. 
    (з нагоди хрещення донечки Евгенії Стефанії)  
       
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
4    VI  5:00 веч. бл. п. о. Димитрія Панькiва (11р.) 
4    VI  6:00 веч. бл. п. Марію Копистянську (24р.) 
11  VI  9:00 ранку бл. п. Олександру Тарнавську  
                                                                 (5р.) 
                    МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещенoму Даниїлові Константинові 
Maркел,  його рідним і хресним батькам   
бажаємо    Многії  і Благії Літа! 

 
Нововінчаним Іллі Тима і Христині Гребещук, 
Михайлові Фік і Роксоляні Штурин бажаємо 
мирного подружнього життя на Многії і Благії 
Літа! 

 



Члени Синоду розділяють біль і тривогу тисяч 

сімей, яких болісно торкнувся військовий конфлікт 

на Сході України. Чимало з них пережили втрату 

своїх близьких, залишилися без житла, стали 

переселенцями або отримали важкі тілесні чи 

духовні каліцтва. 

«На цій дорозі Церква сьогодні прагне бути з 

вами. Ми твердо переконані, що від духовно-

морального стану сім’ї залежить доля всього 

народу та держави. Заохочуємо вас замислитися, 

яким словом наповнені душі дітей у наших 

домівках? Чи плекаємо ми лагідне і шанобливе та 

достатнє спілкування всередині подружжя? Чи 

вчимо наших дітей молитов при іконах і покуттях, 

замість того щоб змалечку формувати в них 

уявлення, що предметом поклоніння в сім’ї є 

великі плазмові телевізори на стінах чи маленькі 

гаджети в руках. Стараймося, щоб у наших сім’ях 

ми вчилися слухати одне одного і мали для цього 

достатньо часу», - закликають у Зверненні. 

Особливу увагу єпископи звертають на виховання 

в родинах культури спілкування, святкування і 

відпочинку. «Залежність від алкоголю, наркотиків, 

азартних ігор та інших поневолень приходять у 

сім’ї найчастіше тоді, коли відсутнє вміння бути 

разом і розвиватися, служачи одне одному. Діти 

дуже вразливі до прикладу старших, наслідують 

батьків. Тому необхідно розвивати в наших 

родинах творче і безалкогольне проведення 

дозвілля через спільні походи, цікаві ігри, співи, 

натхненне проведення часу», - просять 

замислитися члени Синоду. 

Єпископи переконують, що покликання до 

подружнього життя вимагає від нас розуміння 

завдань і обов’язків, до яких слід ретельно 

готуватися ще задовго до одруження. 

«Насамперед ідеться про виховання до 

відповідальності за щастя іншої особи. Тільки 

безкорислива і жертовна любов, а не тимчасові 

почуття визначатимуть міцність майбутнього 

шлюбу. Для Церкви важлива кожна пара, що 

приходить вінчатися. Тому закликаємо вас 

непоспішно і виважено приймати рішення про 

шлюб», - мовиться у Зверненні.              

Департамент інформації УГКЦ 

 

 

«Католицька освіта не лише надає знання, а 

й забезпечує виховання, що базується на 

християнській антропології», — Глава УГКЦ 
 

Католицька освіта є «брендом» якості та має 

великий попит у світі, адже вона відкрита до 

всіх людей, незалежно від конфесії. Саме 

католицька освіта може допомогти 

покращити культуру праці в Україні, зокрема 

популяризувати затребувану професію, а 

також допомогти сформувати 

високоморальні цінності. 

 

 

 

Передусім архиєрей подякував молоді за старання 

у навчанні, а вчителям — за їх важливий внесок 

для зростання юнацтва. Він запевнив, що такий 

навчальний заклад є унікальним в нашій Церкві та 

в Україні зокрема. 

«В Україні тепер здійснюється освітня реформа. На 

мою думку, мета цієї реформи — досягнути в 

державній освіті того ж рівня, який має 

католицька освіта. Вона особлива тим, що не 

лише надає фахові знання, згідно з міжнародними 

стандартами, а й забезпечує виховання, що 

базується на християнській антропології, тобто 

ким є та людина, яка навчається. Це важливо, 

щоб дитина була всебічно розвиненою, отримала 

якісну освіту, була доброю людиною, а також була 

готовою до успішного життя в цьому непростому 

сучасному світі», —  вважає духовний лідер греко-

католиків. 

Глава УГКЦ запевняє, що навчальні заклади 

такого спрямування є ефективними, бо надають 

необхідні вміння та навички для розвитку учнів. 

«Ми бачимо, що випускники таких шкіл успішно 

складають іспити ЗНО. Таким чином ці заклади 

мають єдину мету —  соціальне служіння нашому 

народові, зробити доступними якісні стандарти 

освіти. Нам деколи важко зрозуміти чиновників, 

які вважають таку освіту —  приватною. Так, це 

освіта від церковних структур. Проте вона не є 

приватною. На мій погляд, державні органи влади 

повинні змінити своє ставлення до ролі та місця 

цієї освіти в українському просторі», —

  переконаний Предстоятель. 

Окрім цього, він зазначив, що Центр імені святого 

І. Боско недаремно отримав таку назву. Адже 

свого часу цей священнослужитель з північної 

Італії бачив те, як діти зі соціально незахищених 

верств населення потребують не лише соціальної 

опіки, а й допомоги інтегруватися в суспільстві. Ба 

більше, душпастир гарантував працедавцям 

чесних, відповідальних і добрих працівників, а 

також сприяв тому, щоб вихованці отримали 

соціальний захист. 

За словами Блаженнішого Святослава, тепер 

Україна масово втрачає робочі руки, «тому 

заклади такого типу допомагають молоді віднайти 

себе, отримати гідну роботу та хорошу оплату 

саме в Україні». «Нещодавно ми отримали 

інформацію, що на одній із зустрічей освітян в 

Краматорську саме від освітян Донецької області 

надійшло прохання до нас відкрити там 

католицьку школу. Тож ми бачимо суспільний 

запит. Я сподіваюся, що в Україні кожна Церква 

послужить спільному благу народу. Ми можемо 

радо поділитися своїм досвідом і отримати досвід 

інших в цьому питанні», —  підкреслив 

Предстоятель УГКЦ…………………………………….. 

 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 – 416-458-0978 

 



 
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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


	Єпископи УГКЦ: «Розходяться близько 60 відсотків пар, які обіцяли одне одному любов і вірність, мріяли про щасливе життя»
	«Католицька освіта не лише надає знання, а й забезпечує виховання, що базується на християнській антропології», — Глава УГКЦ

