
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 

РАДА ЦЕРКОВ ХОЧЕ ПОЧУТИ ВІД КАНДИДАТІВ ДО 
ПАРЛАМЕНТУ ЇХ ПОЗИЦІЮ ЩОДО СУСПІЛЬНОЇ 

МОРАЛІ ТА СВОБОДИ РЕЛІГІЇ 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
звернулася до партій і кандидатів у депутати, щоб вони 
прояснили свою позицію щодо питань релігійної свободи, 
сімейних цінностей та суспільної моралі. 

Таке рішення глави конфесій прийняли на засіданні ВРЦіРО 
14 червня в Києві під головуванням єпископа Віталія 
Кривицького, повідомляє Інститут релігійної свободи. 

Окрім важливих для поступу українського суспільства 
викликів таких, як встановлення справедливого судочинства 
та верховенства права, боротьба з корупцією та 
забезпечення рівності всіх перед законом, збереження 
суверенітету та цілісності України, Всеукраїнська Рада 
Церков акцентує увагу на духовних і моральних засадах 
розбудови нашої держави та проблематиці ціннісних 
орієнтирів кандидатів до парламенту. 
Серед іншого ВРЦіРО питає політиків про їхнє ставлення до 
свободи віросповідання та релігійного плюралізму, 
готовність розвивати діалог та взаємодію з релігійною 
спільнотою на партнерських засадах, у тому числі під час 
законотворчого процесу. 
Релігійні діячі також очікують почути від кандидатів у 
народні депутати та політичних партій, чи вбачають вони 
пріоритетом державної політики питання захисту сімей та 
дітей, а також притаманних для українського суспільства 
сімейних, духовних і моральних цінностей. 
                            (ст.2) 
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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. Рим. 2, 10-16. Єв. Mт. 4, 18-23. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – o.O.Лящук 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о.О. Лящук 
 6:00в.  – Св. Літургія – не служать 
                                                            

                         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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дискусійний Клюб при нашій парохії  
припиняє свою діяльність на літній сезон. До 
зустрічі у вересні! 
 
 УВАГА! Xто має книжки з бібліотеки, 

просимо повернути до кінця червня! 
 

 Членкині ЛУКЖК подають недільну 
каву останній раз СЬОГОДНІ і припиняють 
свою діяльність на літній сезон. Недільна 
кава продовжуватиметься у вересні. Складаємо 
щиру подяку всім членкиням, які готують каву, 
солодке, смачні канапки і вареники підчас року. 
Нехай Предобрий Господь держить Вас у Своїй 
опіці на Многії і Благії Літа! 

 
 Цього року Єпархіяльний Марійський 

Відпуст “Святкування 100-річчя від дня 
переходу до вічності Блаженної Йосафати 
Гордашевської”   проводиться СЬОГОДНІ 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”. 

 
ВШАНУВАННЯ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ ПІД 

БРОДАМИ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ 75 ЛІТТЯ БИТВИ ПІД 
БРОДАМИ:  Oрганізаційний Комітет  Братства 
Колишніх Вояків , 1-ої Дивізії УНА, Торонто та 
Українсько-Канадський Ветеранський Фонд при 
Шевченківській Фундації  запрошує українську 
громаду взяти участь у СОБОРНІЙ ПАНАХИДІ і 
СВЯТКОВІЙ АКАДЕМІЇ   за душі Борців-Героїв під 
Бродами та за всіх сучасних героїв, які віддали 
своє життя в боротьбі за Незалежність України, в 
четвер  18 липня о год. 7:30 веч. в церкві св. о. 

Миколая,  4 Bellwoods Ave. Поминальна мистецька 
програма, кава і солодке у церковній залі.  
Програма: Роман Хабурський “Debunking the Myths” і 
Ігор Чума “Спогади». 

         МНОГАЯ  ЛІТА !  
 

Новоохрещеним  Дмитрові Ярославовичі 
Стеценко, Анні Софії Костюк і Едіті Стефанії 
Оленич,  їхнім рідним і хресним батькам   
бажаємо    Многії  і Благії Літа! 

 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Ігор Томків            100 
о. О. Лящук і добр. Олена       100 
Олекснадра Ковалик         200 
Ірина Гощуляк-Осадчук        200 
                       (в пам’ять родини) 
Мотрія Ільницька-Рів         100 
                    (в пам’ять   Анни Марин) 
Петро Вовк            100 
Володимир і Аня Покрищак       220 
Юрко Гуцуляк             1000 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

   25 VI 6:00 веч.    бл. п. Андрія Мороза 
28 VI 6:00 веч.     бл. п. Володимира, Марію 

                                         Мирослава Кудла 
29 VI 9:00 ранку    бл. п. Марту Сиротинську (1р.) 
 1  VII 9:00 ранку   бл. п. Миколу і Олександру 
                                             Зіняк 
         
                ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

 
Упокоїлася у Бозі бл. п. Антоніна Пузяк (99р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

 
                                                                                    
(Закінчення) 

Крім цього, Рада Церков закликає політичні партії 
та кандидатів до парламенту відмовитися від ідеї 
просування на державному рівні одностатевих 
відносин, одностатевих партнерств та гендерної 
ідеології, яка викривлює розуміння понять “стать”, 
“подружжя”, “сім’я”. У тому числі відмовитися від 
ратифікації Стамбульської Конвенції, а також не 
сприяти публічній пропаганді одностатевих 
відносин і трансгендерного руху. 
 
Під час засідання члени ВРЦіРО обговорили 
питання, пов’язані зі створенням Державної служби 
з етнополітики та свободи совісті. Зокрема, 
представники Міністерства культури 
запропонували релігійним діячам взяти участь у 
доопрацювання проекту положення про цю 
Держслужбу. 
 
Також учасники засідання підвели підсумки 
проведення щорічної Всеукраїнської Ходи на захист 
прав дітей і сімей, яка цього року зібрала у центрі 
Києва біля 15 тисяч учасників. 

Повідомляємо, що з днем 22-го червня 
ми перейшли на літній (вакаційний) час, 
який триває до 1-го вересня, 2019 року 
включно. Божественні Літургії  в неділі  
служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку. 
Святої Літургії о год. 6:00 у неділю вечір 
не будуть служити.  Вечірні в суботу не 
будуть служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літній сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 

https://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1981%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk
https://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1981%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk
http://vrciro.org.ua/ua/events/592-uccro-family-kids-march-kyiv-2019
http://vrciro.org.ua/ua/events/592-uccro-family-kids-march-kyiv-2019


Глава УГКЦ у Трьохсвятительській 
семінарії: «Бути християнином 

означає носити Бога в собі» 
 
Християнство – це не є якась доктрина. Це навіть 
не релігійне переконання і не релігійне почуття. Це 
щось набагато глибше. Бути християнином 
означає носити Бога в собі. Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав у Трьохсвятительській 
духовній семінарії в Княжичах, яка сьогодні 
святкує храмовий празник. 
 
«День П’ятдесятниці – це той момент, коли наш 
Спаситель разом зі своїм Отцем і Духом Святим 
приходить, щоб закласти своє помешкання у кожному 
з нас. І таким чином наче відкриває глибину задуму, 
для чого Бог сотворив людину – аби мешкати, жити в 
ній. Людина створена, щоб бути храмом Святого Духа. 
Цей храм Пресвятої Трійці є лише іконою того, що 
відбувається насправді у живому храмі, яким є кожна 
віруюча людина», – додав Предстоятель. 
Вся церковна християнська традиція, вважає 
Блаженніший Святослав, є ніщо інше, як життя в Дусі і 
ходіння за Духом Святим. 
Але що є змістом християнської традиції, змістом 
передання? «Це не тільки звичаї, обряди. Змістом 
передання є передавання того Духа, якого ми носимо 
в собі», – наголошує проповідник. 
Сьогодні семінарія святкує також день, коли 
першокурсники одягнули духовний стрій. Носили 
білий, а тепер – темний. Крім того, сьогодні 
завершується навчальний рік і відбувається черговий 
випуск семінаристів. 
Глава УГКЦ побажав першокурсникам не боятися, 
коли Господар цього храму скаже: «Я зміню твоє 
серце, твій внутрішній світ». «Віддайтеся Йому і 
побачите, який глибокий задум Він має щодо вас. Цей 
задум перевершує ваші уявлення про себе, про ваші 
особисті мрії і про ваше майбутнє», – сказав він до 
першокурсників. 
«А ви, випускники, будьте духоносними, бо так 
сьогодні багато є пустелі навколо нас, яка чекає живої 
води Святого Духа. Передайте все те життя, яким вас 
тут сповнили», – закликав Глава Церкви. 
                            Департамент інформації УГКЦ 

 
«Дякуємо Богу за те, що дарував нам 

такого наступника апостолів», - 
Блаженніший Святослав про владику 

Йосифа Міляна 
«Ми сьогодні зібралися на молитву для того, щоб 
подякувати Господу Богу за перше десятиліття 
архиєрейського служіння владики Йосифа 
Міляна», - такі слова Блаженніший Святослав 
висловив 18 червня 2019 року в Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового під час подячної 
молитви за десятилітнє архиєрейське служіння 
владики Йосифа Міляна. 
У своєму слові Глава УГКЦ зазначив, що владика  
 
 

Йосиф належить до того покоління духовенства 
підпільної Церкви, яких на зорі отримання свободи 
Господь дарував усім як певний знак і 
символ.«Коли його було висвячено на 
священника, - зауважив Предстоятель УГКЦ, - про 
це ніхто не знав, навіть найрідніші, мама й тато. 
Але в той момент, коли наша підпільна Церква 
побачила молодого священника, тоді одна жінка 
сказала отцеві Йосифові такі слова: «Ви будете як 
святий Йосафат. Вас Господь Бог пошле 
проповідувати єдність Церкви». Про це слово мені 
колись розповів владика, а десять років тому це 
слово сталося дійсністю тут, у Патріаршому 
соборі», - зазначив Глава Церкви.«Владико 
Йосифе, - продовжив Блаженніший Святослав, - 
особливо хочемо подякувати Господеві Богу за вас 
як наступника апостолів. Сьогодні дякуємо 
Всевишньому за ті дари, якими Він вас обдарував і 
які ви у своєму житті щедро нам роздаєте».Пізніше 
Блаженніший Святослав розповів, що Господь 
дарував йому бути учасником архиєрейської 
хіротонії владики Йосифа: «Я тоді мав буквально 
кілька місяців єпископства. Тут, на цьому місці, 
тоді зійшла благодать Святого Духа. Вперше в 
історії цього храму єпископа рукоположив 
митрополит Перемишльсько-Варшавський Іван 
Мартиняк. Першим співсвятителем був владика 
Петро Стасюк з Австралії, а другим - нині покійний 
владика Юліан Вороновський», - пригадав Глава 
Церкви.«Сьогодні дякуємо Богу за те, що дарував 
нам такого єпископа, такого наступника 
апостолів, який сьогодні є для мене, як Глави 
Церкви, важливою допомогою та опорою, зокрема 
як помічник для опіки над Київською 
архиєпархією, яка об’єднує п’ять областей 
Центральної України. Для мене владика Йосиф є 
ще особливим помічником для опіки над нашими 
вірними, які опинилися в нових країнах 
поселення, де немає ще наших церковних 
структур і нашого єпископа. Тому він невтомно 
подорожує від Північної Європи до Південної 
Африки, від Близького і Далекого Сходу, до 
західних вимірів нашої земної кулі», - зауважив 
Глава УГКЦ.Завершуючи своє слово, Блаженніший 
Святослав зазначив, що люди бачать обличчя 
рідної Церкви в обличчі владики Йосифа: 
«Господь Бог дарував вам багато дарів і ви 
відчуваєте, як багато маєте зробити для своєї 
Церкви і для свого народу. Ми дякуємо Духові 
Святому, який через вас так щедро обдаровує 
свою Церкву. Ми просимо, щоб Господь Бог зберіг 
вас ще надовго між нами, даруючи вам кріпость і 
духа, і тіла. Ми просимо сьогодні, щоб Господь Бог 
вислухав наші молитви і кріпив вас Своїм Тілом і 
Своєю Кров’ю - Тайною Пресвятої Євхаристії. Бо 
саме в той празник Божого Тіла Його і Святої Крові 
ви стали єпископом. Нехай милосердний Господь 
дарує вам у щасті, здоров’ї, повноті Святого Духа 
ще многая і благая літа», - наголосив Отець і 
Глава УГКЦ.              Прес-служба Київської архиєпар 
 
 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://ugcc.kiev.ua/
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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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