
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 

Глава УГКЦ: «Українці нагадують в’язня, 
якого звільнили, але він продовжує співати 

тюремний шансон» 
 
Громадяни України повинні розуміти, що дар свободи 
– це велика цінність, і не повертатися назад. Нам 
потрібно зростати в цій свободі і не торгувати нею. 
 
Таке переконання висловив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав в інтерв’ю 
газеті «Факти». 
«Може скажу парадоксальну фразу, але в мене таке 
відчуття, що українське суспільство нагадує в’язня, якого 
випустили з в’язниці. У нього якийсь перехідний період. 
Йому потрібно інтегруватися в суспільство і знайти там своє 
місце. У нього чимало внутрішніх ран. Начебто він вже на 
волі, але ще живе в полоні стереотипів стосунків між 
людьми, сформованих в умовах неволі. Він на волі, але 
продовжує співати тюремний шансон», – сказав 
Блаженніший Святослав. 
«Це стосується і людської душі, – додав він, – адже рабська 
система поневолює її. Пута рабства потрібно розірвати і 
пройти процес визволення». 
На думку Глави Церкви, українське суспільство під час 
Революції гідності почало розривати свої пута. «Часто 
згадую слова режисерки серії коротких документальних 
відео «Вавилон 13», сказані на презентації: що вона бачила, 
як померла пострадянська Україна і народилася вільна 
держава. Це довгий і непростий процес. Але в мене 
       (ст. 2) 

 Ап.  Рим.13, 11-14, 4. 
 Єв.Лк. 1, 1-25;57-68;76;80. 

   

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. 5, 18-23. Єв. Мт. 8, 5-13. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – o. Лобай  
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
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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https://fakty.ua/309830-ukrainskoe-obcshestvo-napominaet-zaklyuchennogo-kotoryj-uzhe-na-svobode-no-poet-tyuremnyj-shanson---svyatoslav-shevchuk
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                    ОГОЛОШЕННЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В четвер 11 липня – Вечірня з Литією о 

год. 6:00 веч. у вечіря Свята Свв. славних і 
всехвальних апп. Петра і Павла 

В п’ятницю 12 липня – Свято Свв. 
славних і всехвальних апостолів Павла і 
Петра. Святі Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку 
і 6:00 веч. 

 
 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! 

 Під гаслом “ Минуле-наша гордість, 
майбутнє наша надія” ЛУКЖК святкує 75 
ліття. З нагоди 26-го Крайового Конґесу 
ЛУКЖК, бенкет проходитиме в суботу 5 жовтня 
о год. 6:00 веч. в Holiday Inn Toronto International 
Airport. Kвитки: 416-769-9998 (Oля Гуль). 
Головний доповідач: Mитрополит Лаврентій 
Гуцуляк. 

 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! 

Хор Веснівка             600 
Віталій і Марта Семущак        150 
о. Александер і добр. Олена Лящук    225 
Володимир і Люба Оленич       100 
Андрій Дзюбак           100 
 
Бернард і Оксана Ладвиґ        200 
               (в пам’ять Богдана Тихоліс) 
   
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

10 VII 9:30 ранку   бл. п. Марію і Григорія Нестор 
         

                       (Закінчення) 
відчуття, що часом ми починаємо гнітитися 
свободою, що ми втомилися від неї. Деякі 
вважають, що свобода – це щось таке, що можна 
віддати взамін на добробут. Однак таке мислення 
дуже небезпечне, оскільки є ризик втратити і те, і 
те», – сказав Предстоятель УГКЦ. 

Духовний лідер українців висловив переконання, 
що Україна таки буде вільною, незалежною 
державою. «Ми в «Єгипет» не повернемося. Шляху 
назад немає. Але як довго будемо йти вперед, 
залежить від нас. Хто заводив у владу зрадників 
країни, на кшталт Януковича і його соратників, 
бандитів, корупціонерів? Ті, хто за них голосував. 
Про свою відповідальність сл 
ід пам'ятати щоразу, коли стоїмо на порозі 
виборів», – наголошує Глава УГКЦ.На його 
переконання, свобода – це дар і велика сила. Як 
сказав Блаженніший Любомир, свобода – це 
можливість творити добро. Вільна людина здатна 
зруйнувати тиранію і будувати нові обставини, в 
яких дійсно можна і потрібно жити. Проте свобода 
– це і можливість помилитися. Ще свободою можна 
зловживати.«Тому я хочу, щоб ми вчилися бути 
відповідальними. Дуже легко на когось показувати 
пальцем: це він винен. Але коли до влади 
приходять злочинці, за їхніми злочинами стоять і ті, 
хто віддав за них на виборах свій голос», – вважає 
Глава УГКЦ. 
                                   Департамент інформації УГКЦ 

 
«Коли ми розгублені, варто йти до 

Зарваниці, яка допоможе знайти нам 
дорогу», — Глава УГКЦ з нагоди надання 

собору в Зарваниці статусу малої 
базиліки 

 
Всевишній приходить до людини і кличе її. Він 
не чекає, поки людина сама прийде до Нього, 
знайде дорогу до храму. Господь сам 
приходить до людини, зокрема на місце її 
щоденної праці. Тож «бути ловцями людей» 
— це означає вказати їм дорогу до того, що є 
справжнім, надійним і вічним, тобто 
остаточно дати їм можливість знайти дорогу 
до вічного життя.На цьому наголосив у своїй 
проповіді Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав під час   (ст. 3) 

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. 



Архиєрейської Божественної Літургії у соборі 
Зарваницької Матері Божої з нагоди надання йому 
статусу малої базиліки. Торжество відбулося у 
неділю, 30 червня 2019 року. 
У Літургії взяли участь архиєпископ Клаудіо 
Ґуджеротті, Апостольський нунцій в Україні, 
владики УГКЦ: Василь Семенюк, архиєпископ і 
митрополит Тернопільсько-Зборівський, Василь 
Івасюк, єпископ Коломийський, Дмитро Григорак, 
єпископ Бучацький, Теодор Мартинюк, єпископ-
помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, а 
також священники, молодь, прочани та 
представники влади різних рівнів.«Сьогодні в 
Зарваниці ми переживаємо особливу мить. Для 
багатьох людей Зарваниця має вигляд немов берег 
Галилейського моря. Ми сюди приходимо, бо 
втомлені житейським морем. Хвилі нас заливають... 
Це море ніколи не є спокійне: як не одні вибори, то 
інші; як не один ворог, то інший; і як не зовнішній 
противник, то внутрішній... Тож ми шукаємо 
якогось берега, до якого можна пристати, тобто 
прагнемо надійності в нашому житті. Всі обіцяють 
нам стабільність. “Стабільність” — це якесь таке 
чарівне слово, яке звучить з уст багатьох. Проте 
ми розуміємо, що стабільність, добробут і мир 
знайде лише той, хто пристане до того берега, на 
якому і зараз походжає між нами Христос», — 
стверджує Престоятель УГКЦ.На його думку, Син 
Божий — надійна точка опори для будь-якої 
людини. Тож, коли ми розгублені, варто йти до 
Зарваниці, яка допоможе знайти нам правильну 
дорогу в житті.«Для християн Діва Марія — це 
постать справжньої вчительки, яка “виловила“ усе 
людство і привела його до свого Сина. Вона 
дотепер вказує нам дорогу до свого Сина й каже: 
“Прийдіть до Нього!” Вона є учителькою 
справжньої віри. І саме тому, щоб підкреслити, 
яким важливим берегом для українського народу є 
Зарваниця, сьогодні відбувається важливий акт: 
рішенням Святішого Отця Франциска цей собор 
Зарваницької Матері Божої отримає ім’я на весь 
світ, бо стане малою папською базилікою. Це святе 
місце отримує визнання Вселенської Церкви.  
Папа наче нині вказує: коли хтось хоче 
врятуватися перед бурею житейського моря — 
прямуйте до Зарваниці. Ваша Мати чекає на вас  
 
 

там», — заявив Блаженніший Святослав. 
І згодом додав: «Кожен з нас отримав своє 
життєве покликання, свою дорогу, якою він 
крокує впродовж свого життя. Адже покликання — 
особлива життєва місія, яку доручив нам Ісус 
Христос здійснити в цьому житті. Когось Він 
покликав нагодувати свій народ хлібом, 
працювати на землі. Когось він покликав одягнути 
цей народ в добрий одяг або бути вчителем, щоб 
виховувати нашу молодь і показати їй різницю між 
добром і злом, тобто між тим, що є оманливим та 
істинним. Однак найбільш гідне покликання, яке 
всі ми з вами отримали, — це покликання бути 
християнином! Бо слова: “Іди за мною!” — 
означають бути християнином».Після 
богослужіння архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті 
зачитав декрет Папи Франциска, яким засвідчив 
надання статусу малої папської базиліки собору у 
Марійському духовному центрі «Зарваниця». На 
завершення владика Василь звернувся до 
Блаженнішого Святослава та до архиєпископа 
Клаудіо зі словами вдячності, а також подарував 
пам’ятні ікони Зарваницької Богородиці. 
Особливі вітання того дня були адресовані на 
адресу самого архиєпископа і митрополита 
Тернопільсько-Зборівського, який цього року 
святкує одразу три ювілейні дати: 70-річчя з дня 
народження, 45-річчя священничих свячень, 15-
річчя єпископської хіротонії. З цієї нагоди у 
Зарваниці було зачитано Патріаршу грамоту. 
Довідка 
«Мала базиліка» — титул, що надається храмам 
Папою Римським. Титул пішов від аналогічного за 
назвою архітектурного стилю. Однак з XVII 
сторіччя термін відійшов від прив'язки до 
архітектурного значення та є саме титулом, а не 
описом будівлі.Наприкінці 2008 року у світі було 
1584 базиліки. В Україні до цього дня почесний 
статус носили лише три храми — базиліка Успіння 
у Львові, базиліка Воздвиження чесного Хреста в 
Чернівцях і базиліка Святого Апостола Петра в 
Одесі. Це перша мала базиліка в УГКЦ.Собор 
Зарваницької Матері Божої — центральний храм 
архітектурно-храмового комплексу в селі 
Зарваниця Теребовлянського району, 
Тернопільської області. Розміщений на території 
Зарваницького духовного центру. Родзинкою 
цього місця є чудотворна ікона Божої Матері 
Зарваницької, яка датується серединою XVII ст. 
Вона відома в Україні та за її межами. 
                                   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 

http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_priv%D1%96tav_mitropolita_vasilya_semenyuka_z_nagodi_troh_yuv%D1%96leiv_86651.html
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_priv%D1%96tav_mitropolita_vasilya_semenyuka_z_nagodi_troh_yuv%D1%96leiv_86651.html
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_priv%D1%96tav_mitropolita_vasilya_semenyuka_z_nagodi_troh_yuv%D1%96leiv_86651.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 
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	Глава УГКЦ: «Українці нагадують в’язня, якого звільнили, але він продовжує співати тюремний шансон»
	«Коли ми розгублені, варто йти до Зарваниці, яка допоможе знайти нам дорогу», — Глава УГКЦ з нагоди надання собору в Зарваниці статусу малої базиліки

