
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: «Коли я хочу 
зміцнити віру в перемогу і набратися 

оптимізму, що Україна буде, я їду на Донбас» 
 
Українцям не варто боятися спілкуватися одне з 
одним, особливо з кримчанами та з жителями 
Донбасу. Процес спілкування буде дуже непростим і 
болючим, однак примирення не відбудеться, поки ми 
не скажемо одне одному взаємну правду. Бо без цього 
не може бути прощення. 
 
На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав в інтерв’ю для видання «Факты», коментуючи 
ситуацію на Донбасі та в Криму.Духовний лідер греко-
католиків стверджує, що процес примирення і прощення — 
це процес одужання. «Що я можу сказати про майбутній 
діалог? Потрібно шукати різні способи. Просто говорити і 
обмінюватися ідеями — занадто мало. Під впливом 
пропаганди люди стають дуже обмеженими. Ними так 
маніпулюють, що їм буде важко повірити. Тому потрібно, 
щоб Донбас повірив ділам. Потрібно переконувати, що бути 
процвітаючим краєм та частина України може лише в складі 
української держави, що Росія означає знищення, а Україна 
— життя і розвиток», — сказав Глава УГКЦ.Він впевнений, 
що існує кілька необхідних кроків, щоб можна було говорити 
про будь-яке примирення. «Поки триває війна, то 
говорити про примирення немає сенсу, адже вбивця 
продовжує вбивати, а злочинець продовжує скоювати 
злочин. На цьому етапі говорити про примирення — це 
спотворювати саме поняття миру. Сподіваюся, що війна не 
триватиме вічно. Тоді настане наступний етап – етап.(ст.2) 

 Ап.  Рим. 2, 10-16. 
 Єв. Мт. 4, 18-23. 

   

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.  
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – o. О. Качур  
9:30 –  Св. Літургія – о.Р. Лобай  
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В суботу 6 липня – Вечірня з Литією о 

год. 6:00 веч. у вечіря Свята Різдва пророка 
Предтечі Хрестителя Господнього Івана. 

 
 

 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 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! 

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- Історія Моїх Чобіт». 

           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Ілля і Дарія Долбан          200 
Володимир і Люба Оленич       1000 
 (з нагоди хрещення внучки Едіти Стефанії) 
Андрій Полянський         200 
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

    1  VII 9:00 ранку   бл. п. Миколу і Олександру 
                                             Зіняк 
10 VII 9:30 ранку   бл. п. Марію і Григорія Нестор 

         
                ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

 
Упокоїлася у Бозі бл. п. Юлія Мозек (92р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

 
(Закінчення) 

етап правди. Зло має бути названо злом, а 
добро — добром. Ми ж знаємо, що на Донбасі 
багато поки не відомих нам героїв. Саме вони потім 
допоможуть нам по-іншому побачити і той край, і 
його мешканців. Вони відкриють нам нові двері для 
спілкування і примирення. Наступний крок —
 відшкодування заподіяної шкоди, 
справедливе засудження і покарання 
злочинців», — зазначив архиєрей. 
За його словами, попри різноманітні труднощі 
українцям не варто втрачати оптимізму. «Знаєте, 
коли я хочу зміцнити віру в перемогу і набратися 
оптимізму, що Україна буде, я їду на Донбас. У 
Краматорську є громадська організація 
“Краматорські Бджілки”. Це унікальні люди. Всі 
російськомовні, всі пережили жахи окупації. Там є 
представники найрізноманітніших професій, серед 
них є інваліди та пенсіонери. Вони плетуть 
маскувальні сітки, збирають кошти на допомогу 
армії, роблять багато добрих справ. Вузлики, які 
вони плетуть, — це вузлики нашого світлого 
майбутнього і нашої перемоги. Водночас у мене 
таке відчуття, що чим далі на Захід від Донбасу, 
тим у людей більше розчарування, апатії, втоми і 
зневіри», — підкреслив Глава УГКЦ. 
                                        Департамент інформації УГКЦ 

 
«Патріархат для УГКЦ не лише титул, а 

передусім спосіб існування», — 
Блаженніший Святослав 

 
Нещодавно прозвучала інформація, що Папа 
Франциск готує для Української Греко-
Католицької Церкви сюрприз. Понтифік хоче 
зустрітися з керівництвом УГКЦ, щоби 
обговорити низку тем церковного і 
суспільного життя. На думку Глави УГКЦ 
Блаженнішого Святослава Шевчука, з яким 
РІСУ мала можливість поспілкуватися, така 
зустріч є дійсно дуже важливою. 
— Папа Франциск запрошує архиєреїв 
Української Греко-Католицької Церкви на 
зустріч. Які питання будете обговорювати на 
ній? 
— Методологія зустрічі – це праця структур 
Апостольської Столиці для того, щоб 
опрацьовувати позицію стосовно до певних 
обставин, ситуацій. Для мене надзвичайно 
важливо, що тепер Римський Престіл працює над 
своєю позицією щодо України і нас запрошено 
брати в цьому участь. Адже ми колись 
констатували, що про нас говорять без нас. 

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. 



І для нас є теж очевидно, що певні експертні кола 
Апостольської Столиці розуміють, що ключем до 
розуміння ситуації в Україні є саме УГКЦ. Тому ми 
намагатимемося обговорити увесь блок питань, 
який стосується суспільно-політичної та 
гуманітарної ситуації України і співпраці з іншими 
Церквами та релігійними організаціями. 
Очевидно, що ми будемо говорити про нашу 
Церкву в глобальному масштабі, тому що також на 
зустріч запрошені усі наші митрополити не тільки з 
України, а й з Бразилії, Канади, США, Польщі... 
Тому це буде нагода поговорити про нашу Церкву 
в світі. 
Ми отримали сюрприз, тобто спілкування на 
найвищому рівні. Це буде щира розмова про всі 
важливі питання 
Ми теж хочемо представити Папі, як виглядає наша 
Церква, які є наші потреби, а також які саме 
душпастирські виклики зараз перед нами стоять. Я 
вважаю, що такого типу експертна зустріч ще не 
відбувалася. Оскільки є така нова методологія, 
такий формат праці та спілкування, я сподіваюся, 
що будуть гарні та нові плоди. 
— Багато хто зараз говорять про питання 
надання патріархату для УГКЦ, про 
беатифікацію митрополита Андрея 
Шептицького та інші не менш важливі 
аспекти. Чи будуть розглядатися такі 
питання? 
— Безумовно, ми будемо говорити без табу. Ми 
отримали сюрприз, тобто спілкування на 
найвищому рівні. Це буде щира розмова про всі 
важливі питання. Раніше я просив Святішого Отця, 
щоб з його боку ми отримали сигнал підтримки 
нашій Церкві, зокрема інституційної. 
Загалом ми себе відчуваємо абсолютно впевнено у 
стосунках з Папою. Проте ми хочемо, щоб ми не 
тільки комунікували в звичайний спосіб, але мали 
можливість послухати всіх. Є ширша мережа 
комунікації, бо чимало владик самі зможуть 
промовити до очільників римських структур. 
 
— Зараз все частіше кажуть, що УГКЦ 
потрібен патріархат, особливо на тлі надання 
ПЦУ томоса. Чи насправді патріархат 
настільки важливий для Церкви? І чи можна 
сподіватися, що він буде скоро? 
— Для нас патріархат — це не є лише якийсь 
титул чи звання, а передусім спосіб існування. 
Нещодавно ми мали інтронізацію нового 
митрополита для США. Він був обраний на Синоді 
Єпископів УГКЦ і саме цей вибір благословив 
Папа. Глава Церкви приїхав його ввести в уряд 
відповідно до Кодексу Канонів Східних Церков та 
показати, що ми функціонуємо як патріарша 
Церква. 
Наш спосіб впорядковувати душпастирське життя 
відповідає способу існування саме патріарших 
структур. І ми самі вчимося так жити. Наприклад,  
 
 
 

багато людей в США не розуміють, що їхній 
єпископат і митрополит належать до Церкви, 
центр якої є в Києві. 
Очевидно, що ми є в сопричасті з Апостольською 
Столицею, але центр глобальної єдності нашої 
Церкви відбувається через Предстоятеля. Тому 
наші єпископи з усього світу відповідають не лише 
за свою єпархію, але за всю нашу Церкву в 
усьому світі. 
Тобто коли потрібно обрати нового єпископа для 
Австралії, то наші єпископи з усього світу шукають 
найкращого кандидата і голосують за цей вибір. 
Тож це є той спосіб існування як патріаршої 
Церкви. 
Ба більше, саме Глава нашої Церкви освячує 
кожного року миро для всієї Церкви. Ми не беремо 
миро з Ватикану чи будь-де. Глава Церкви 
освячує миро у Києві, а потім воно розходиться по 
світу. І всіх дітей, яких хрестять в будь-якій 
частині світу, помазують миром, яке було 
посвячене в Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового в  Києві. 
Ми робимо все для того, щоб функціонувати як 
патріарша Церква 

Так не було завжди, бо були різні обставини, 
однак це є частина нашого партикулярного права. 
Тому ми кажемо, що патріархат будується, бо він 
не дається, а його визнають. З нашого боку ми 
робимо все для того, щоб функціонувати як 
патріарша Церква. А питання визнання (не 
створення чи проголошення) — це є питання, яке 
належить до рішення Вселенського Архиєрея, і ми 
поважаємо свободу його рішення. 
— Але чи ви будете його просити про це? Чи 
ви чекаєте? 
— Ми просимо його про це на кожній зустрічі, 
зокрема, коли говоримо про те, як ми сьогодні 
живемо. 
— А чи немає претензій від Риму щодо 
вживання в деяких документах і під час 
Літургії титулу патріарха? 
— Це вже наша традиція, бо народ має право на 
це — молитися за патріарха. І цього права ніхто в 
нього не може забрати. Крім того, такого типу 
термінологія відповідає нашій славній 
церковнослов’янській традиції, бо термінологія 
верховного архиєпископства походить з грецького 
світу і вона до кінця не відповідає нашим реаліям. 
Наприклад, глава Елладської Православної Церкви 
має титул архиєпископа, але він є главою Церкви і 
керує цілою низкою митрополитів. 
А в нас титул архиєпископа, у нашому розумінні, є 
трішки нижчим митрополита, який очолює цілу 
церковну провінцію. Тому люди так моляться, бо 
так розуміють, ким є їх Глава, тож цього їм не 
можна заборонити……………………….. 
risu.org.ua 
 

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_pro_v%D1%96zit_do_papi_frantsiska_tsya_zustr%D1%96ch_maie_tri_zavdannya_p%D1%96dtrimka_skr%D1%96plennya_%D1%96_rozvitok_86357.html
https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/76305/
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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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