
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 

«Служіння зраненим сім’ям має бути серед 
першочергових завдань доброго пастиря та 

мирянського апостольства», – єпископи УГКЦ 
 
Усвідомивши всю небезпеку домашнього насильства 
для життя вірних, Синод Єпископів Києво-Галицького 
Верховного Архиєпископства УГКЦ визначив 
подолання цього лиха одним із пріоритетів 
душпастирства родини. Про це йдеться у Зверненні 
щодо запобігання домашньому насильству та 
утвердження традиційних сімейних цінностей в 
Україні. 
Приводом до написання такого Звернення стало різке 
зростання впродовж останнього року домашнього 
насильства, від якого потерпають насамперед жінки і діти, 
але також чоловіки, зазначається у документі.«Обставини 
вимушених карантинних обмежень, – стверджують архиєреї, 
– з одного боку, оголили найглибші рани сучасної родини, а 
з іншого – вкотре виявили важливість сім’ї як домашньої 
Церкви… Для одних карантин став нагодою більше бути в сім’ї 
і з сім’єю та плекати родинну спільноту, а для інших – 
одкровенням, що їхня сім’я має глибокі рани, які потребують 
зцілення Духом Божої любові».Домашнє насильство є 
великим лихом, яке руйнує родину, переконані єпископи. 
Воно заперечує саму суть сім’ї як первинної спільноти любові. 
Таке насилля, за їх словами, глибоко зневажає гідність 
християнського подружжя як установленого Христом Святого 
Таїнства Церкви і принижує гідність чоловіка та жінки, 
збиваючи з їхніх голів покладені в день Таїнства Вінчання 
вінці слави та честі, які Господь їм у цей день дарував. 
Насильство в родині є наслідком гріха, (ст.3……) 

 

 Ап. Ді. 16, 16-34. 
 Єв.  Йо. 9, 1-38. 

 

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. 20, 16-18. 28-36.  Єв Йо. 17, 
1-13.  
 8:00 – Утреня 
10:00 – Св. Літургія  - жива трансляція 
 6:00 веч. -  Акафіст              

                         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   

  BОЗНЕСЕННЯ ГОСПОДНЄ 
9 VI середа -  Навечір’я Свята Вознесення 
Господнього - Вечірня з Литією о год. 
6:00 веч.   

 10 VI четвер  -  Утреня – о год. 8:00 ранку,      
Божественна Літургія о год. 10:00  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. 

 
 
 о. Олександер Лящук, 
сотрудник Свято-Миколаївської 
парохії і виконавчий директор 
Інституту ім. Андрея 
Щептицького, був нагороджений 
Distinguished Catholic Alumni 

Award (Durham District School Board), 
досконалим студент Католицької освітної системи 
провінції Онтаріо. Ґратулюємо о. Олександрові, і 
бажаємо успіхів у служінні католицькій громаді і у 
Христовому винограднику на Многії і Благії Літа!  
 
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. 
Oлександер Пальчук        200. 
Михайло Весоловський і Julia Graham   100. 
Соня Соломон           100. 
Александер і Таня Роман       150. 
           (в пам’ять Миколи Сидоренка і 
                        Еugenio Di Gregorio) 
         
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
  
8  VI  8:00 ранку   бл. п. Романа Кузана (24р.) 
9  VI  8:00 ранку   бл. п. Eugenio Di Gregario 
16 VI 7:00 веч.   бл. п. Стефана і Катерину  
                                       (6р.) Бойчук 
17 VI 8:00 ранку   бл. п. Миколу Сидоренка 
 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з огляду на нове зарядження 
уряду (обмежена кількість присутніх до 10 осіб), 
у нашому храмі служать одну Божественну 
Літургію в неділю– о год. 10:00 ранку і
 Утреню о год. 8:00 ранку БЕЗ ПРИСУТНОСТІ 
ПАРОХІЯН.  
 
Під час пандемії, в неділі Утреня о год. 8:00  і 
Божественна Літургія о год. 10:00 ранку  
транслюється живим ефіром. Також вечірні в 
суботу служать о год. 6:00 веч. 
  
Під час тижня в будні дні (від понеділка до 
суботи) служать Божественну Літургію о год. 
8:00 ранку з обмеженою кількістю присутніх до 
8 осіб. Просимо зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії щоб зарезервувати собі  місце  
(416-504-4774). 
 
Можна також зголошувати намірення на Святі 
Літургії через парохіяльну канцелярію. Участь  
присутніх обмежена до 8 осіб. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 10:00 
ранку   транслюється живим ефіром. Утреня о 
год. 8:00 ранку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



                                                     (Закінчення) 
 
переконують владики, а також глибоких особистих психологічних і душевних травм 
сучасної людини. 
Єпископи УГКЦ також зауважують, що домашнє насильство стає сьогодні аргументом тих, 
які творять різні новітні ідеології, щоб поборювати та руйнувати інституцію сім’ї як 
первинної клітини суспільства. 
Читати повний текст «Звернення Синоду Єпископів КГВА УГКЦ щодо запобігання 
домашньому насильству та утвердження традиційних сімейних цінностей в Україні» 

У Зверненні владики не лише називають проблему, але й, відчуваючи за свій 
душпастирський обов’язок захистити та підтримати сім’ю, пропонують дієві способи для 
її вирішення. 
«Рани від насилля в родині можливо і потрібно вигоювати в лоні спільноти Христової 
Церкви, у Святих Таїнствах якої присутня цілюща благодать Святого Духа», – йдеться у 
зверненні. 
Архиєреї закликають священників бути першими, хто спішить на допомогу вірянам, яких 
спіткало таке лихо, а парафіяльні спільноти мають стати осередками слухання та 
підтримки жертв насильства і середовищем любові, де зранені душі можуть знайти 
розуміння, пораду та підтримку, а також зцілитися від завданого насиллям болю. 
Проте вигоювати рани, спричинені домашнім насиллям, є, за словами Синоду Єпископів, 
завданням не лише священників, але й церковних та мирянських спільнот, організацій та 
ініціатив. Вони, йдеться у Зверненні, мають стати добрими порадниками та лікарями для 
родин. «Бо не лише неустанна проповідь та освячення через Таїнства, а й практичне 
служіння зраненим сім’ям має бути серед першочергових завдань доброго пастиря та 
мирянського апостольства», – пояснюють ієрархи. 
На їх переконання, належне підготування наречених до Таїнства Подружжя, тематичні 
зустрічі зі школярами та молоддю про любов і подружні взаємини, супровід молодих пар, 
опіка над сім’ями в кризі є неповним переліком того, що потрібно активно здійснювати 
священникам і мирянам у себе в парафіях. 
Показником ефективності душпастирства єпископи називають святість родини. 
 
                                                                                         Департамент інформації УГКЦ 
 

 

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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