
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 

«Куди кличе Христос – там є найкраще» – владика 
Микола Бичок вилетів до Австралії 

24 травня 2021 року, після майже року очікування, владика 
Микола Бичок вилетів із Києва до Австралії на служіння для 
наших вірних в єпархії Верховних апостолів Петра і Павла в 
Австралії, Новій Зеландії та Океанії. 

 
Перед вильотом владика Микола поділився з нами своїми 
переживаннями і очікуваннями: 
«Коли поглянути на сторінки Святого Письма, то життя Ісуса та 
Його учнів постійно було в русі. Євангелист Матей у 10-й главі 
дуже виразно подає мету дороги апостолів: «Ідіть, проповідуйте, 
кажучи, що Царство Небесне – близько» (Мт. 10, 7). Цей заклик 
Христа про проповідування Царства Небесного був для мене 
немов світильником, який показував, що я маю робити. 
Усім відоме почуття перед дорогою – це і радість, і сум, і певне 
хвилювання. І я не став винятком, переживаючи різні стани душі. 
З одного боку, є сум, бо покидаєш рідних, друзів і країну, у якій 
ти зростав. Але з  іншого – є також радість – бо  нарешті зможу 
бути разом зі своїми вірними: з іншою частинкою України в 
далекій Австралії. Саме туди мене посилає Господь, щоб бути 
разом,  підтримувати та допомагати одне одному, і в такий спосіб 
разом прямувати до Царства Небесного.  

 

 Ап. Ді. 11, 19-26, 29-30. 
 Єв.  Йо. 4, 5-42. 

 

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.16, 16-34.  Єв Йо. 9, 1-38.  
 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   

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 
(з ранку до 11:00) Park Lawn,  3:00-6:00 пол.–
Prospect, неділя,20 червня (по обіді)  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. 

 

 
Сьогодні святкуємо ДЕНЬ ЛУКЖК. Помимо того, 
що не можемо фізично відсвяткувати, просимо 
відмовити молитву за членкинь нашої організації. 
Молитва знаходиться на третій сторінці вісника. 
Нехай Предобрий Господь благословить діло їхніх 
рук на Многії і Благії Літа! 

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

Board), досконалий 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.  
 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
 
Володимир і Надія Луців       250. 
Володимир і Люба Оленич         1000. 
Орест і Ірина Гарас           1000. 
        (з нагоди 50 ліття подружнього життя) 
Зенон Кравс           300. 
Андрій Ґеник-Березовський      100. 
    
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
31 V   5:00 поп.    бл. п. Богдана 
                                         Постоловського (40д.) 
2  VI   7:00 веч.    бл. П. Ольгу Семенюк 
                                                                 (9д.) 
3  VI   8:00 ранку    бл. п. Олеся Матвіїшина 
4  VI   8:00 ранку    бл. о. Димитрія 
                                         Панькова (13р.) 
8  VI   8:00 ранку    бл. п. Романа Кузана  
                                                          (24р.) 
 
                    В ІЧ Н АЯ   ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлася у Бозі  бл. п. Ольга Семенюк(78р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних.   

 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) 
Я свідомий, що переді мною стоїть багато нових завдань і викликів. Невідома для мене країна, 
закони, суспільство, тощо... Але я знаю одне: куди кличе Христос – там є найкраще. Сьогодні, 
вилітаючи так далеко від рідної землі, я вкотре переживаю цей досвід віри в Боже провидіння. 
Віддаю та поручаю всемогутньому Господеві своє служіння, духовенство та монашество, своїх 
співпрацівників та всіх вірних Мельбурнської єпархії верховних апостолів Петра і Павла». 
Як ми повідомляли, 7 червня 2020 року, у свято П’ятдесятниці, Чин архиєрейської хіротонії 
правлячого єпископа єпархії Святих апостолів Петра і Павла в Мельбурні (Австралія) Миколи 
Бичка для українців Австралії, Нової Зеландії, та країн Океанії здійснив Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав. Хіротонія відбулася в 
архикатедральному соборі Святого Юра у Львові. 
Перед тим через пандемію коронавірусу, щоб не наражати людей на небезпеку, було змінено 
дату його хіротонії, яка попередньо планувалася на 26 квітня 2020 року. 
Департамент інформ. УГКЦ 
 

МОЛИТВА  в  День ЛУКЖК – ЛІҐИ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЖІНОК КАНАДИ 

Складаємо цю Молитву подяки Всемогучому Богові та просимо дальшого благословення 

За приклад Божої Матері для всіх жінок – Господеві помолімся 

За жінок, що відчули добро, яке наша організація чинить для Церкви й спільноти -  Господеві 
помолімся 

За жінок, що започаткували цю організацію і створили напрямні для неї,  і своїми молитвами 
підтримували її -  Господеві помолімся 

За жінок, що були добрими провідниками і служили прикладом для своїх членів – Господеві 
помолімся 

За жінок, що розуміли важливість релігійного виховання і прикладали зусилля, щоби 
підтримувати його у своїх парохіях – Господеві помолімся 

За жінок, що відстоювали християнські цінності, публічно виявляючи християнське ставлення до  
абортів – Господеві помолімся  

За жінок, що підтримували суспільну справедливість і впливали на державних чинників для її 
поширення– Господеві помолімся 

За жінок, що збирали фонди на благодійні почини ЛУКЖК – Господеві помолімся 

За жінок, що помагали другим розвивати свої таланти і зростати в самопевності – Господеві 
помолімся 

За жінок, що своїм молитовним прикладом ведуть нас шляхом за Христом – Господеві 
помолімся 

http://news.ugcc.ua/video/glava_ugkts_u_svyato_tr%D1%96yts%D1%96_visvyativ_novogo_iepiskopa_dlya_avstral%D1%96i_novoi_zeland%D1%96i_ta_krain_okean%D1%96i_mikolu_bichka_89936.html
http://news.ugcc.ua/news/u_zvyazku_z_pandem%D1%96ieyu_koronav%D1%96rusu_zm%D1%96neno_datu_iepiskopskoi_h%D1%96roton%D1%96i_o_mikoli_bichka_89276.html
http://news.ugcc.ua/news/u_zvyazku_z_pandem%D1%96ieyu_koronav%D1%96rusu_zm%D1%96neno_datu_iepiskopskoi_h%D1%96roton%D1%96i_o_mikoli_bichka_89276.html


За різноманітність наших членів – Господеві помолімся 

За успішне майбутність нашої організації – Господеві помолімся 

За постійний духовний зріст наших членів – Господеві помолімся 

Щоб в усіх наших починах ми пам`ятали, що ми все робимо на славу Божу – Господеві 
помолімся 

Moлімось, щоб наша любов, віра, чесність, співчутливість і сила духу заохочували молодих 
жінок ставати членами ЛУКЖК – Господеві помолімся 

Просимо, щоб ця молитва зрощувала єдність, любов, прихильність і зрозуміння між нашими 
членами і була виявом вдячності за особистий внесок кожного члена – Подай Господи 

АМІНЬ 

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 

 

 

 


	Маy 30 2021(1а)
	«Куди кличе Христос – там є найкраще» – владика Микола Бичок вилетів до Австралії

	May 30 2021(2а)
	Маy 30 2021 (3)
	Visnyk new p. 4 ads 2021

