
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 

ПОСЛАННЯ   
ЄПИСКОПА БРАЄНА БАЙДИ, ЧНІ  

 
Батькам, адміністраторам, працівникам та студентам 
католицьких шкіл  

Хрест Христовий – об’явлений символ 
Істини та любові 

 
Дорогі Брати й Сестри в Христі!  

 
«Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити 
про істину. Кожний, хто від істини, слухай Мій голос».   

Пошук істини є поширеним серед нас, тому що ми знаємо, що 
якимось чином істина може дати нам  сенс у житті. Це 
допомагає нам зрозуміти наш світ і наше життя. Деякі люди 
просто прирівнюють  своє сприйняття реальності 
(суб’єктивна істина) з  об’єктивною істиною. Інші шукають 
істину, керуючись вірою та розумом, -- підходом, який 
дивиться на божественне одкровення як необхідне  
для пошуку. Правильно сформована совість людини 
відіграє необхідно важливу роль у цьому  прагненні до 
істини. Коли ми шукаємо істини про людську гідність, це 
повинно виконуватися зі  справжньою християнською 
любов’ю. У цьому випадку, любов може означати щось, що 
людині важко почути, хоча це сказано з любов’ю.  
На жаль, у нашому сучасному суспільстві, пошук істини про 
людську гідність викликає замішання  у деяких людей. 
Наприклад: що це каже про людську гідність, коли хтось у 
дійсності схиляє іншу  особу до своєї точки зору? Людська 
гідність, насправді, зменшується або заперечується коли версія  
«істини» нав’язується комусь, а не пропонує, коли примушує, а 
не запитує. Змушуючи іншу людину  бути залежною від якоїсь 
версії «істини» - це примус. Я вважаю, що це корінь боротьби 
для тих, хто  в католицьких школах, що стосується Прайд-
символіки.  …………..(ст. 3……………..) 
 

 Ап. Ді. 20, 16-18.28-36  
 Єв.  Йо. 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 
Субота - 6:00 веч. Вечірня - жива  
                                трансляція 
Наступна неділя:  
 Ап. Ді. 2, 1-11.  Єв Йо. 7, 37-52.8, 12.  
 6:30 – Утреня 
Божественні Літургії-8:00,10:00 ранку, 
12:00 пол.  
8:00 – Св. Літургія  - жива трансляція 
               

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія -  жива 
трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія     
                 Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ   

  Зіслання св. Духа 
19 VI субота -  Навечір’я Свята  св. Духа- 
Вечірня з Литією о год.6:00 веч.   
20 VI неділя  -  Утреня – о год. 6:30 ранку,        
Божественні Літургії о год. 8:00, 10:00  ранку I 
12:00 пол.  
21  VІ понеділок – Святого Духа. Божественні 
Літургії о год. 8:00 i 10:00 ранку. Жива 
трансляція о год. 8:00 ранку.  

 
Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 

 o. Роман Лобай – п’ятниця, 18 червня – 
цвинтар York (ранком і в полудне), субота, 
 19 червня – Park Lawn, неділя, 20 червня – 
Park Lawn, понеділок,  21 червня о год. 10:30 
ранку – Mount  Hope.                                                                                                  

 

o. Олег Качур  -   субота, 19 червня 
(8:00р. -12:00) Park Lawn,  3:00-6:00 в.–
Prospect, неділя, 20 червня (11:00р. - 6:00в.) 
cв. Володимира (Oakville)                                                                                                                                  
 

o. O. Лящук – субoта, 19 червня – Park 
Lawn, неділя , 20 червня – cв. Володимира 
(Oakville),                                                                                                           
Sanctuary Park і на інших цвинтарях міста 
Торонто  за домовленням. 
 

Про час відправи просимо 
зголошуватися до поодиноких отців!  

о. Р. Лобай – 416-504-4774 ( через канцелярію) 
о. О. Качур – 647-244-8186 
о. О. Лящук -  416-726-6805                                                                                
 
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 
СИРОТИНСЬКОГО відслужать в суботу 19 
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 21 червня о год. 10:30 
ранку на Mount Hope. 

 
Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати смачні 
ручно зроблені вареники  
( з бараболею і сиром, капустою і з м’ясом), голубці 
(з м’ясом і без м’яса) і вушка. Це можна полагодити 
під час канцелярійних годин від понеділка до 
п’ятниці від 9-1 год., і від 2-4 год., як рівнож в 
неділю від 10-2 год. Увесь дохід призначений на 
потреби церкви!  
 
Повідомляємо, що членкині ЛУКЖК можуть 
відібрати весняний примірник журналу Нашa 
Дорогa  у парохіяльному будинку під час 
канцелярійних годин.  
              

            МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещеним Aлексі Вікторії і Кірі Аллисі 
Бідось,  їхнім рідним і хресним батькам   
бажаємо    Многії  і Благії Літа! 

 
 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Богдан і Христина Колос       150. 
Марійка Кузан          100. 
                 (в пам’ять Романа Кузана) 
Роман Соколич          100. 
Віктор і Марія Кошарні        100. 
Стефанія Немилівська        100. 
Александер Шіляк         120. 
Дарія Зачка           100. 
Ігор Томків            100. 
Юрко і Марія Микитин        500. 
 (в пам’ять 42-ої річ. упокоєння о. крилошанина 
                     Юліяна Микитина) 
 
         Пожертви за місяць травень – PAD 
Надя Борис            100. 
Мирон Джулунський         100. 
Марко Стадник          100. 
Зоя Трофименко          100. 
Василь Жила           100. 
  
       Пожертви за місяць травень – PAY PAL 
Зeнон Мамалиґа          200. 
Анна Дувалко           400. 
Петро Вовк            450. 
Касандра Пастушок         100. 
Адріянна Сливка          100. 
Катерина Климців          100. 
Марія Танчак           100. 
Линда Мороз           100. 
Галина Перун             1000. 
Зірка Кудла            100. 
Родіон Кунинець            1000. 
Василь Ганкевич          100. 
Анна Пастушок          200. 
 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
 Повідомляємо, що з днем 13-го червня  
у нашому храмі служать три Божественні 
Літургії в неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 
12:00 пол. із присутністю обмеженою 
кількістю  вірних до 80 осіб.  

 
 Утреня в неділю о год. 6:30 ранку.  Вечірні в 
суботу служать о год. 6:00 веч. 
  
Вступ на всі богослуження зобов’язує 
відповідна процедура. 
 
Під час пандемії в неділі Божественна 
Літургія о год. 8:00 ранку транслюється 
живим ефіром. У свята Божественна Літургія 
о год. 8:00 ранку транслюється живим 
ефіром. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 ранку   
(транслюється живим ефіром) і 10:00 ранку. 
Утреня о год. 7:00 ранку. 
 
 
 
 
 
  
 

           
       
      

      
  

         
      

  
 

      
      

     
 

       
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
  
16 VI 7:00 веч.   бл. п. Стефана і Катерину  
                                       (6р.) Бойчук 
17 VI 8:00 ранку   бл. п. Миколу Сидоренка 
23 VI 6:00 веч.   бл. п. Миколи Сидоренка  
                                                                   (40д.) 
28 VI 6:00 веч.   бл. Володимира (36р.), 
                                    Марію, Мирославу Кудла 
1   VII 9:00 ранку         бл. о. крил. Юліяна  
                                                    Микитина (42р.) 
 



Істина не є лише продуктом людської думки, дедукції або сприйняття. Ісус - Дорога, Істина 
і Життя. Для християн, а особливо для католиків, у нашій системі освіти, Істина - це 
Особа Христа у вченні  Його Євангелія. Істина - це «особа об’явлена», - не просто 
«висновок зроблений» після дебатів або  дискусій, спрямованих щоб зробити життя 
більш стерпним. Хоча розум відіграє важливу роль у  
пошуках істини, у відносинах з Богом та одні з одними, віра в Христа є незамінною у цьому 
пошуку.  Як написав Папа Венедикт у своїй енцикліці Deus Caritas Est - («Бог є 
Любов»): «З Господньої  перспективи вона [віра] позбавляє його засліплення, 
допомагаючи йому бути собою». Деякі люди  заявляють, що пізнали істину, але важливо 
пізнати Ісуса в Євангеліях.  
 
Багатий молодий чоловік у Євангелії від Матея (19,16-25) попросив Ісуса, що потрібно 
було зробити  щоб мати вічне життя. Ісус подивився на нього з любов’ю і сказав йому. 
Чоловікові, однак, було  важко відпустити земні амбіції. Він мав багато майна і  
відкинув Христове запрошення, щоби  побачити земне життя як підготовку до 
небесного життя. Він боровся у собі як то йому продати  його маєтки та піти за Ісусом, 
а це б означало обіймати його виклики та хрести. Ісус каже в Євангелії від Марка, «Хто 
хоче йти за Мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за Мною»  
(Мк 8,34).  Ісус каже: «Кожний, хто від істини, слухає Мій голос» (Йо. 18,37). Ми 
належимо до  Істини, оскільки наше життя обертається навколо Бога. Істина володіє 
нами!  
 
Потрібно мати вияснення, а не замішання. Потрібно мати символи, які вияснюють, а не 
замішують. Застосування численних суперечливих ідей або цінностей, які не відповідають 
цінностям Євангелії,  викликає замішання, і саме тому Прайд-символіка може 
розглядатися як суперечлива.  
 
Ісус – Істина -- любить усіх людей. Ми сотворені, щоб належати до Істини і рости в 
повноті чеснот,  що завжди под ає. Отже, ми запрошені самі пізнати, в першу чергу, як 
діти Божі, набагато раніше  ніж ми виявляємо себе у подальшому. Безмежна цінність 
людини заснована на Бога, Який любить  її. Католицька Церква підтримує і навчає це, 
навіть якщо деякі католики не можуть зрозуміти цього  або продемонствувати це. Хрест 
Христовий символізує це таїнство любові, покладене перед нами,  
до якого ми запрошені, щоби постійно входити глибше. Це не загадка, яку потрібно 
відгадувати. Це символ відкуплення для всіх людей. Христос відкупив їхню гідність 
і  продовжує робити це, незважаючи на страждання та боротьбу. Хрести, які ми несемо 
в нашому особистому житті, повинні  бути подібні до і натхнені нашим Розп’ятим 
Господом, Який страждає і все переносить, Який подає прощення і добровільно жертвує 
Себе для всіх. Через Хрест і Його славне Воскресіння Христос дає надію всім!   
 
Отже, я погоджуюсь зі заявою архиєпископа Дамфуса з архідієцезії Оттави, який так 
звертається до  цього пункту у своїй презентації до Католицької Шкільної Ради Оттави 
25 травня 2021 року:  Ми знаємо, що прапори можуть мати багато значень. Гей-Прайд 
прапор - тут не  йдеться лише про включення. Це політична заява, яка схвалює 
поведінку та спосіб  життя, що суперечить вченню Католицької Церкви про гідність 
людини. Наші  католицькі школи, і  ті, котрі представляють учасників наших 
католицьких шкіл,  зобов’язані підтримувати та сприяти тому,  що навчає Католицька 
Церква.  Кожна  людина у католицькій шкільній системі зробила свідомий вибір бути 
частиною цього,  знаючи наші цінності, і  що пов’язано з ними. Ми суперечимо нашим 
цінностям і підриваємо відмінну ідентичність системи католицької шкільної системи, 
якщо ми думаємо,  що  підтримуємо  політичні  ідеології,  які  зовсім 



несумісні  з  нашою   католицькою вірою. Це спричиняє розкол.  Мене дуже 
турбують духовні потреби  нашої спільноти.   
 
На завершення я запевняю у своїй молитовній підтримці всіх вас, які берете участь у 
католицькій  освіті, особливо батьків, адміністраторів, працівників та студентів, які 
роблять все можливе, щоб  йти слідом за Істиною Христовою, яку ісповідує Католицька 
Церква. Ми шукаємо і дотримуємося  Істини. Істина не є відносною і чимось, що 
відповідає людському мисленню. Оце означає носити  наші хрести. Я заохочую всіх 
тих, які шукають істину, щоб нести свої хрести з любов’ю,  коли  зустрічаєтеся одні з 
одними, або коли стикаєтеся зі символами, які вносять замішання і сприяють  
розвитку цінностей несумісних з Істиною Христовою. Потрібно завжди шукати істину в 
контексті  любові і відкритості до Духа Істини, до Особи Пресвятої Тройці, до Святого 
Духа. Тому, сміливо  говорімо істину з любов’ю, перебуваючи в любові. Що Бог 
визначає, щоб і ми визнавали: «Бог є  любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в 
Бозі, а Бог перебуває в ньому» (1 Йо. 4,16).   

 
Дано у м. Кенорі, Онтаріо  
1 червня 2021 року Божого  

 
 

 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-726-6805 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 

Advertising space available. 
           $375. annually 
Please contact Myron Dylynsky 
              416-670-4480 

Українськi власники  
у 4 генерації з 1925 року 

Jimmy & Andrew Cardinal 
CARDINAL FUNERAL HOMES 

92 Annette St. 416-762-8141 
366 Bathurst St. 416-603-1444 

cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 

 
   

                               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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