
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: «Наші вірні 
очікують оживлення Церкви» 

 
У вівторок, 4 червня 2019 року, Глава і Отець УГКЦ 
увів на престол Філадельфійської архиєпархії УГКЦ в 
США архиєпископа-митрополита Бориса Ґудзяка. 
У коментарі для Української редакції «Радіо Ватикану - 
VaticanNews», який записав о. Теодосій Грень, ЧСВВ, 
Блаженніший Святослав поділився думками про те, які 
виклики стоять перед новим митрополитом, які завдання 
його чекають у світлі очікувань вірних, породжених, 
зокрема, необхідністю пристосовувати церковні структури до 
нових обставин, про те, чим УГКЦ може поділитися з 
американським суспільством. Предстоятель УГКЦ закликав у 
цьому контексті вірних як до відкритості, так і до 
збереження зв’язку з Церквою-матір'ю. 
«Є великі сподівання на те, що в цій країні наша Церква 
віднайде свою молодість і свіжість. Це свіжість через 
відкритість на виклики, які стоять перед нашою Церквою. 
Наша Церква-мучениця має чим поділитися і має що сказати 
християнам в Америці, зокрема католикам», - зазначив 
Блаженніший Святослав. 
Він пояснив, що свої очікування мають також вірні нашої 
Церкви, що вона буде осучаснена, «тобто буде йти в ногу з 
часом і відповідатиме на ті обставини, які тепер існують, що 
вона віднайде всіх вірних нашої Церкви, які розпорошені по 
великих просторах Америки».Глава УГКЦ зазначив, що ми 
також стоїмо перед необхідністю переосмислення самого 
способу нашого душпастирства в цій країні. 
 
 

 Ап. Ді.20, 16-18;28-36. 
 Єв. Ів.17, 1-13. 

   

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: Зелені Свята 
Ап. Ді. 2, 1-11. Єв. 7, 37-52;8, 12. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – o. O. Kaчур 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 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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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 поп.–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, 2019 р. 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  
припиняє свою працю на літній сезон. До зустрічі 

у вересні! 
 
 УВАГА! Xто має книжки з бібліотеки, 

просимо повернути до кінця червня! 
 

 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! 
Петро Вовк            100 
Марія Колос            100. 
Наталія Бартман          200. 
  (з нагоди хрещення сина Данила  Константина) 
Марія Галка і Стефанія Канаріо     200. 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
11  VI  9:00 ранку бл. п. Олександру Тарнавську  
                                                                 (5р.) 
13  VI 7:00 веч. бл. п. Марію і Юрія Пеняк 
21 VI 5:00 поп   бл. п. о. Юліяна Микитина (40р.) 
22 VI 9:00 ранку бл. п. Параскевію Мужилівську 
                                                      (40д.) 
 
                     МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещенoму Теодорові Петрові Андрієві 
Джонстон,  його рідним і хресним батькам   
бажаємо    Многії  і Благії Літа! 

 
! 

                     ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
 

Упокоїлася у Бозі бл. п. Анна Марин (96р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

 

Повідомляємо, що з днем 22-го червня 
ми переходимо 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. 



Визначні науковці та молодь 
дискутували про майбутнє Української 
Греко-Католицької Церкви в Північній 

Америці 
 
6-7 червня в Католицькому університеті 
Америки у Вашингтоні в рамках тижневої 
програми «Від серця до серця», що 
супроводжує початок служіння нового 
митрополита Філадельфійського Бориса 
Ґудзяка, відбувається конференція 
«Майбутнє Української Католицької Церкви в 
Північній Америці». 
 
У конференції бере участь Глава і Отець 
Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав, владики УГКЦ з Північної 
Америки та різних країн Європи. Напередодні, 4 
червня, у Філадельфії відбувся Чин інтронізації 
митрополита Ґудзяка.На початку конференції зі 
словом до учасників звернувся президент 
університету Джон Гарві. Він привітав з початком 
місії у США митрополита Філадельфійського та 
подякував єпископові-емериту Василеві Лостену 
за його дар у п’ять мільйонів доларів на 
заснування Центру українських церковних студій 
при новоствореному Інституті досліджень східного 
християнства.Опісля, виступаючи на прийнятті, 
владика Лостен зауважив, що цей дар є лише 
початком, і він шукатиме інших жертводавців, щоб 
підтримувати дослідження української Церкви та її 
духовності.   Конференція, яка зібрала науковців і 
представників різних дослідницьких кіл та 
представників молоді, складалася з трьох 
тематичних панелей: від серця до серця, єдність 
та молодь.«Нам треба зустрічатися, - зауважив 
владика Борис Ґудзяк, - щоб по-новому 
відкривати концепцію університету, який є 
винаходом Католицької Церкви як спільноти 
людей, що разом шукають правду. Це правда не 
лише академічна чи раціональна, це Істина, яка, 
по суті, є Хто, а не що, - правда, яку відкриваємо 
в діалозі, розмові, часом суперечці. Однак по-
справжньому можемо відкрити її лише спілкуючись 
від серця до серця».Він закликав до особливої 
активності в дискусії молодих людей: «Сьогодні 
тут є час і місце, щоб надати голос нашій молоді, 
слухати її, почути її, йти разом із нею, як зазначає  
 
 
 

Папа Франциск. Молоді люди, прошу вас: 
говоріть! Сьогодні і завжди. Сподіваюся, що в 
нашій митрополії ви будете почуватися вільними, 
творчими, тут ваші тривоги, болі, надії, вміння і 
таланти прийматимуться та цінуватимуться. 
Почніть сьогодні». 
Відповідаючи на заклик владики, молодь із 
Північної Америки та представники з України, що 
брали участь у молодіжній панелі, охоче 
поділилися своїм досвідом, переживаннями та 
рецептами для майбутнього Української Греко-
Католицької Церкви в Північній Америці. Вони 
говорили про те, що бажали б бачити Церкву 
відкритішою і соціально активнішою, живою і 
місійною, розповідали про свої шляхи віднайдення 
віри та приналежності до УГКЦ. Спільними були 
питання щодо викликів мови та ідентичності. 
«У своїй місії Церква повинна звертати увагу на 
глибокі потреби людей, їх тривоги, травми і болі. 
Якщо ми хочемо говорити від серця до серця, то 
маємо усвідомлювати, що часто це розмова 
зранених сердець», - зауважив диякон Кирило 
Кеннеді, семінарист Едмонтонської єпархії, який 
навчається в Католицькому університеті 
Америки.  Не менш цікавими були доповіді та 
коментарі науковців і дослідників, які є визнаними 
авторитетами щодо церковних питань, таких як о. 
Андрій Чировський, о. Петро Ґаладза, о. Марко 
Морозович, о. Богдан Прах, яких доповнювали 
представники римо-католицьких структур та 
інституцій.«Перед тим як аналізувати життя 
Української Греко-Католицької Церкви, ми мусимо 
серйозно задуматися, ким ми є, що означає бути 
частиною Тіла Христового, чи ми бачимо 
ближнього як створеного на образ Бога, не лише в 
Церкві, а передусім поза нею. Один зі світочів 
нашої Церкви, Блаженніший Любомир Гузар, 
сказав багато чудових слів, але мене назавжди 
вразило його «Я хочу бути людиною». Думаю, що 
саме в цьому є виклик послання «від серця до 
серця», - наголосив о. Марко Морозович, декан 
богословського факультету Католицького 
університету Америки, який був господарем 
конференції. 
Пресслужба Філадельфійської архиєпархії 

 
 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/video/glava_ugkts_do_vladiki_borisa_gudzyaka_u_f%D1%96ladelf%D1%96i_gospod_posilaie_vas_navchiti_suchasnu_lyudinu_v_p%D1%96vn%D1%96chn%D1%96y_amerits%D1%96_v%D1%96riti_v_boga_86458.html
http://news.ugcc.ua/video/glava_ugkts_do_vladiki_borisa_gudzyaka_u_f%D1%96ladelf%D1%96i_gospod_posilaie_vas_navchiti_suchasnu_lyudinu_v_p%D1%96vn%D1%96chn%D1%96y_amerits%D1%96_v%D1%96riti_v_boga_86458.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 
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