
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 закликав вірних у день 
пам’яті рівноапостольного князя Володимира 

відновити свої хресні обіти 
 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви, закликав вірних 28 липня, 
у день Святого князя Володимира, прийти до своїх 
храмів і за звичаєм відновити ті обітниці, які ми через 
вуста наших хресних батьків дали в день нашого 
Хрещення. 
У коментарі Департаменту інформації Блаженніший Святослав 
зазначив, що Українська Греко-Католицька Церква є 
спадкоємицею Церкви Володимирового хрещення. День 
пам’яті князя Володимира є для нас днем святкування і 
вдячності Господу Богу за дар загальнонаціонального і 
особистого Хрещення.«Цього року ми дякуємо Богові за 
подію, яка відбулася в Бересті чотириста двадцять п’ять років 
тому. Тоді наша Київська Церква, яка має тисячолітню 
історію, на чолі з моїм великим попередником, митрополитом 
київським, галицьким та всієї Русі Михайлом Рогозою, разом 
із його єпископами відновила життєдайну єдність із 
наступником апостола Петра. Так була відновлена єдність, у 
якій ми були хрещені та яка існувала до поділу між Сходом і 
Заходом за часів рівноапостольного князя Володимира», – 
сказав Глава УГКЦ.Він запросив усіх вірних відновити свої 
хрещальні обіцянки. «Те, що вчинив князь Володимир, силою 
і діянням Святого Дух стає доступне нам через особисте 
визнання віри, через відречення від зла і приречення єдності 
з Христом. І таким чином скарб віри князя Володимира стає 
скарбом українців, кожного сина і кожної доньки Христової 
Церкви», – переконує Предстоятель УГКЦ….ст.2……………… 

 Ап.  Рим. 12, 6-14. 
 Єв. Мт. 9, 1-8.   

 

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. 15, 1-7.  Єв.  Мт.9, 27-35. 
 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     

 
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). 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!  
 
 Національна  Управа ЛУКЖК повідомляє 

про  дві стипендії для студентів 
університетського рівня по $1000. кожна. 
Вимоги: Стипендія ім. Марії Дими (Mary Dyma 
Scholarship) для членкині Української Католицької 
Церкви, котра записана на акредитовані курси 
релігії. 
Стипендія Українських Студій ім. Віри Бучинської 
(Vera Buczynsky Ukrainian Studies Scholarship) 
доступна студентові або студентці, членові 
Української Католицької Церкви в Канаді записані 
на вищі курси Українських студій. 
Зголошуватися на будь-котру стипендію до  
30 вересня 2021. За подальшими інформаціями 
просимо звертатися на веб сторінку 
https://www.ucwlc.ca.   

 
 
 Повідомляємо, що прихід з вареників і кави за 

місяць липень становить $1200.  
 

            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Mирон Пеняк і Софія Березовська    100. 
Роман Федина           200. 
Марія Бескідна          300. 
Володимир і Анна Покрищак     300. 
Петро і Наталія Штурин       100. 
Александер і Роксоляна Сливинські   200. 
Зенон і Лара Ковалик        200. 
         (з нагоди хрещення сина Симона) 
Богдан і Христя Ковалик       200. 
          (з нагоди хрещення внука Симона)  
Александра Ковалик        200. 
      (з нагоди хрещення правнука Симона) 
Артур і Ірина Worthington      200. 
                  (в пам’ять Ольги Біян) 
 
 

            
         МНОГАЯ  ЛІТА !  

Нововінчаним  Остапові Пенцак і Ірині 
Саламай   бажаємо мирного подружнього 
життя на  Многії  і Благії Літа! 

 
   
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 
5   VIII  8:00 ранку   бл. п. Івана Бескідного 
                                                                  (8р.) 
6   VIII  6:00 веч.   бл. п. Олега Пшоняка 
7   VIII  8:00 ранку   бл. п. Анну, Любу Шіляк 
                                       і  Катерину Лагодюк 
9   VIII 10:00 ранку   бл. п. Луку Ружицького 
9   VIII  7:00 веч.   бл. п. Марту Набережну 
                                                                (40д.) 
10  VIII  9:00  ранку  бл. п. Миколу Сенціва  
                                                                  (1р.) 
21  VIII  10:00 ранку  бл. п. Анну Боровець  
                                                                (40д.) 
                
               

                      
 
                     (Закінчення) 
Нагадаємо, Чин відновлення хресних обітів у 
день Святого рівноапостольного князя 
Володимира у 2006 році в Українській Греко-
Католицькій Церкві запровадив тодішній Отець і 
Глава УГКЦ Блаженніший Любомир. Відтоді 
щороку в усіх храмах в Україні та всьому світі 
вірні після Літургії відновлюють свої хресні обіти. 

 
Департамент інформації УГКЦ 

 
 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з днем 27-го червня ми 
перейшли на літній (вакаційний) час, який 
триває до 10-го вересня, 2021 року включно.  
Вечірні в суботу не будуть служити! 
 
 
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 140 осіб (30%).  

 
 Утреня в неділю о год. 7:00 ранку.   
  
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. 
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      Як врятувати подружжя і навчитися прощати? Поради Глави УГКЦ 
 
Я прощаю не тому, що я є добрий, а тому, що Бог мені простив. І тим прощенням 
я ділюся з іншими. Тому діліться одне з одним Божим прощенням і Божою 
любов’ю, яку ви отримали від вашого Небесного Отця. Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у 
Зарваниці під час спілкування з молоддю, відповідаючи на запитання, як у 
подружжі навчитися прощати. 
 
Предстоятель відзначив, що подружжя теж має період криз, але ці кризи потрібно 
навчитися долати разом. 
Глава Церкви дає кілька універсальних порад, як пережити кризу. 
Перша – справжнє подружжя, яке є благословенне Церквою, каже він, є Святим Таїнством 
не тільки тоді, коли люди в храмі вінчалися. Таїнство Подружжя є діяльне під час усього 
часу спільного подружнього життя. 
«Божа благодать, яку ви отримали в момент вінчання, є з вами. Коли вам важко, коли є 
криза в подружжі, треба ту Божу благодать подружжя оживляти. У який спосіб це робити? 
Молитвою, сповіддю, святим Причастям... Часом потрібно навіть мати духовного 
порадника, який може ту ситуацію проговорити, розібрати, – сказав Предстоятель УГКЦ 
і наголосив: – І не спішити ламати подружжя». 
Треба вчитися прощати, вважає він, бо прощення – глибокий духовний акт. «Прощати – 
це не означає закрити очі на зло чи робити вигляд, що нічого не сталося. Прощати – 
означає вміти змінитися і хотіти мінятися разом на краще», – просить застановитися 
духовний лідер. 
Читайте також: Таїнство Подружжя є Доброю новиною, Євангелієм, яке Церква 
проповідує серед світу самотності 

Другий дуже важливий момент – спілкуватися. 
«Ми знаємо, коли ми гніваємося і не говоримо одне з одним, тоді трудність простити 
зростає. Тому, навіть коли ви відчуваєте образу, не переривайте діалогу, говоріть одне з 
одним. Не бійтеся сказати одне одному те, що вас заболіло», – закликав він. 
Третє, – про це дуже багато говорить Папа Франциск, – треба вміти слухати. 
«Уміти слухати іншого – мистецтво. Уміти слухати може бути також виявом поваги і любові 
до іншої особи. Тому треба спілкуватися. А благодать прощення – це дія Божої сили в 
нашій людській природі», – резюмував Блаженніший Святослав. 
 
 

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/articles/tainstvo_podruzhzhya_ie_dobroyu_novinoyu_yevangel%D1%96iem_yake_tserkva_propov%D1%96duie_sered_sv%D1%96tu_samotnost%D1%96_93415.html
http://news.ugcc.ua/articles/tainstvo_podruzhzhya_ie_dobroyu_novinoyu_yevangel%D1%96iem_yake_tserkva_propov%D1%96duie_sered_sv%D1%96tu_samotnost%D1%96_93415.html
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

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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