
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 

«Церква сьогодні є такою, якими є її миряни», – 
Блаженніший Святослав у «Відкритій Церкві» 

 
26 червня в УГКЦ – День мирян. Хто такі миряни і яка 
їх роль у житті Церкви? Що вони можуть робити для 
розвитку Церкви, для розширення її простору, 
передусім духовного? Про це напередодні цього дня і 
Всецерковної прощі до Страдчу в програмі «Відкрита 
Церква» говорить Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. 
 
Загалом Церква як інституція переживає непрості часи в 
сучасному секуляризованому світі. І в цьому контексті багато 
експертів згадують Другий Ватиканський Собор 1962–1965 
років, однією із цілей якого була більша відкритість до світу і 
людей, і проводять паралелі з нинішнім часом і потребою 
Церкви йти до людей, відповідати на потреби і запит мирян. 
Але чи немає в такому разі небезпеки для самої Церкви 
втратити релігійну основу і перетворитися на певного типу 
громадську організацію? 
Блаженніший Святослав вважає, що такої небезпеки немає, 
допоки люди залишаються християнами і збираються, 
гуртуються і діють в ім’я Бога, у якого вірять. 
«Перше питання такого типу: в ім’я чого чи кого ми разом 
збираємося? Християни, миряни збираються в ім’я того Бога, 
у якого вірять. Тому наші мирянські спільноти за своєю суттю 
є спільнотами віруючих людей, які збираються для того, щоб 
ділитися своєю вірою, щоб бути активною частиною Церкви», 
– каже Глава УГКЦ. 
Глава УГКЦ підкреслив, що саме миряни творять Церкву як 
спільноту в ім’я Бога, саме вони є Церквою. І ця Церква 
потребує простору, щоб зростати у вірі.   (ст. 2…………..) 

           

 Ап.  Євр.11, 33-12, 2. 
 Єв. Мт.10, 32-33.  37-38;19, 27-30..   

 

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. Рим. 2, 10-16.  Єв  Мт. 4, 18-23. 
 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) 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!  Щиро вітаємо з Днем 
Народження нашу довголітню парохіянку і 
голову ЛУКЖК нашого Свято-Миколаївського 
відділу, п-і Олександру Миндюк, якій 
сповнилося 100 років. Бажаємо Їй щастя, 
здоров’я і незмірних Божих Ласк на Многії 
і Благії Літа! 
              
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Александра Ковалик        220. 
Богдан і Христина Ковалик      125. 
             (в пам'ять Євгена Сулипки) 
Ігор Ґенґало           100. 
Богдан і Орися Костів        100. 
Данило Даревич          100. 
Ігор Таращук           100. 
Оксана Ісокі і Лариса Essex      200. 
Петро і Наталiя Штурин       250. 
Володимир і Леся Бучко       100. 
Роман і Галина Лижник       100. 

Андрій і Люба Тарапацькі       300. 
Оксана Соколик          200.  
Александра Потічна і Blair Campbell   200. 
Володимир і Ольга Семенюк      500. 
Зенон Лебедь           100. 
Юлія Зеленяк           100. 
Христина Держко         1000.  
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
28 VI 6:00 веч.    бл. Володимира (36р.), 
                                          Марію, Мирославу Кудла 
30 VI 7:0 веч.     бл. п. Анну Соколич 
                                       Анну і Василя Михайлишин 
1   VII 8:00 ранку    бл. п. Николу Зіняка 
1   VII 9:00 ранку           бл. о. крил. Юліяна  
                                                    Микитина (42р.) 
2   VII 8:00 ранку    бл. п. Євгена Сулипку 
3   VII 8:00 ранку    бл. п. Ольгу Семенюк 
3   VII 9:00 ранку    бл. п. Зеновію Римар 
                       (Закінчення)                         

Безумовно, миряни впливають на розвиток 
Церкви, яка йде за своїми вірними – і 
географічно, і духовно. 
«Справді, Церква сьогодні є такою, якими є її 
миряни. Церква є там, де є миряни. Ми сьогодні 
говоримо що наша Церква – УГКЦ – є глобальною 
Церквою. Але вона стала глобальною завдяки 
кому? Завдяки своїм мирянам, які в різних хвилях 
глобалізації виїхали в різні країни світу ітам 
заснували поселення. І перше, що будували наші 
емігранти – церкву, довкола якої вибудовували 
своє господарське, культурне, національне 
життя. Потім за ними йшли священники, монахи і 
монахині, а відтак єпископи. І ось ми сьогодні 
маємо нашу Церкву майже на всіх континентах 
земної кулі», – стверджує Предстоятель. 
«Останній яскравий приклад – наш наймолодший 
екзархат в Італії. Пригадую, як у 90-х роках туди 
масово поїхали на заробітки наші віруючі жінки, і 
там, в Італії, вони дуже хотіли своєї Церкви, 
будучи в обставинах тяжких поневірянь. І наші 
священники пішли за ними, тому ми сьогодні 
маємо нову церковну структуру», – додає він. 
Блаженніший Святослав вважає, що немає 
небезпеки дехристиянізації чи секуляризації 
об’єднань мирян, тому що це – об’єднання 
віруючих людей. 
«Якщо наші миряни об’єднуються в ім’я Боже, 
гуртуються саме для того, щоб бути Церквою, 
немає жодної небезпеки дехристиянізацї таких 
мирянських спільнот. Навпаки, активні миряни 
будуть дуже вимогливими до своїх священників, 
не дадуть священнику засидітися в захристії за 
чашкою кави. Вони будуть постійно приходити до 
нього з новими ініціативами, новими завданнями, 
новими пропозиціями, будуть готові самі всі ті 
речі реалізовувати. Але, очевидно, вони 
потребують певного простору, який священник 
повинен відкрити для наших активних мирян у 
нашому церковному житті. Обов’язок доброго 
пастиря, єпископа чи священика, – дати простір 
для творення таких мирянських спільнот», – 
зазначає Глава УГКЦ.   Департ. УГКЦ 

 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. 
 
 
 
 
 
  
 

           
       
      

      
  

         
      

  
 

      
      

     
 

       
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Ми усі рівні, але ми усі різні – і це ключ до розв’язання непростих завдань 
і служіння для спільного блага України», – Глава УГКЦ на засіданні ВРЦіРО 
 
24 червня відбулося урочисте засідання з нагоди 25-ліття Всеукраїнської ради Церков і 
релігійних організацій за участю членів Ради, голови Верховної Ради та прем’єр-
міністра України, народних депутатів України, представників громадських організацій, 
науковців, послів іноземних держав. Серед запрошених також – п’ятий президент 
України Петро Порошенко та в.о. президента у 2013-2014 роках Олександр Турчинов. Вів 
засідання Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, черговий головуючий у ВРЦіРО. 

 
«Ми усі рівні, але ми усі різні – і це те, що дає ключ, щоб можна було розв’язувати дуже непрості 

завдання і служити для спільного блага України, українського народу і нашої держави», – зазначає 

Блаженніший Святослав у відео, присвяченому ювілею ВРЦіРО. 

«Сьогодні ми святкуємо унікальний ювілей – перші 25 років існування і діяльності Всеукраїнської 

ради Церков і релігійних організацій. В останні місяці ми спонтанно сформулювали гасло, під яким 

святкуємо сьогоднішню подію. І це гасло, як на мене, висвітлює природу, зміст, місію і завдання, 

яке на сьогодні ставить перед собою релігійне середовище України. І це – наступні три пункти: ми 

всі рівні, ми всі різні – і це можна побачити навіть по нашому одягу, – але ми всі об’єднані в ім’я 

спільного блага України. Наші спільноти віруючих у Бога людей, об’єднані у ВРЦіРО, є різними, але 

водночас залишаються рівними. Цей девіз Ради Церков і досвід прийняття рішень на підставі 

консенсусу – приклад того, що порозуміння та взаємодія, попри наші відмінності, можливі. Можливі 

заради спільної мети – добробуту українського народу та демократичного поступу Української 

Держави», –  підкреслив Глава УГКЦ у своєму слові на початку засідання. 

Блаженніший Святослав наголосив, що  ВРЦіРО є громадською спілкою, у якій всі мають однакові 

права і голос, вона об’єднує різних за віросповіданням людей у відстоюванні спільних цінностей – 

прав і свободи людини, справедливості і загального добра. Саме тому Рада бере участь у вирішенні 

важливих і складних суспільно-політичних питань, які стояли і стоять перед Україною – у 

становленні інститутів демократії, в утвердженні суспільної справедливості, захисті прав і свобод, 

протидії  викликам сучасного світу. 

Читайте повний текст Комюніке ювілейного засідання ВРЦіРО, присвяченого 25-літтю її діяльності. 

Глава УГКЦ повідомив також, що ВРЦіРО готує збірку важливих документів, які за ці 25 років 

напрацювала Рада, і висловив вдячність науковцям, які брали активну участь у цій роботі.«Цей 

збірник показує, що сьогодні Україна, на рівні Всеукраїнської ради Церков, на міжконфесійному 

рівні, має своє соціальне вчення: там є звернення і про мову, і про патріотизм, і про війну, і про 

справедливість, тобто заторкнуто дуже багато різних тем, які завжди були і будуть актуальними. 

Все це дійсно показує, що наша Рада є Доброю Новиною – і не тільки для України, для українського 

суспільства, але й для світу. Бо інші країни не мають чогось подібного, а нас біда заставила – ми 

навчилися, зорганізувалися і тішимося сьогодні, що можемо співпрацювати разом… Всеукраїнська 

рада Церков має інтенсивну міжнародну співпрацю і діалог, ми постійно зустрічаємося з послами 

різних держав: чергова зустріч буде з послами "Великої сімки", де центральним питанням буде 

якраз питання справедливості. Бо українці все простять, але якщо не буде справедливості,… це 

відчуття спротиву проти несправедливості в народі знову може вибухнути з новою силою… Ми 

http://news.ugcc.ua/articles/komyun%D1%96ke_yuv%D1%96leynogo_zas%D1%96dannya_vrts%D1%96ro_prisvyachenogo_25r%D1%96chchyu_ii_d%D1%96yalnost%D1%96_93698.html


працюємо у різних напрямках і сподіваємося, що наша праця буде корисною для України, для нашої 

держави», – підсумував Глава УГКЦ. 

Привітальне слово проголосив Глава Православної Церкви України, Блаженніший митрополит 

Епіфаній.«Чверть століття ВРЦіРО не просто існує – вона активно і плідно працює, сприяючи 

міжконфесійному і суспільному діалогу, взаємодіє з державою і міжнародними партнерами, – 

підкреслив він. – Добровільність і рівноправність участі у Раді, консенсус ухвалення рішень, повага 

до ідентичності кожного з членів Ради, зосередження на питаннях, у яких провідники релігійних 

спільнот України можуть висловити спільну позицію, – такими є базові цінності нашого об’єднання. 

У такий спосіб ми не лише у відозвах, а самою практикою життя засвідчуємо суспільству і світу, що 

цілком можливо, зберігаючи власну віру, традицію та ідентичність, не поступаючись у 

переконаннях, водночас творити спільний простір і єднатися довкола фундаментальних принципів 

правди, добра і любові, свідчити, що віра в Бога є джерелом порозуміння, поступу і 

взаємодопомоги. Всі ці якості сприяли тому, що у вирішальні моменти новітньої історії України Рада 

завжди демонструвала зрілість, стояла в обороні правди, протистояла спробам ззовні розпалити в 

суспільстві вогонь релігійної чи міжнаціональної ворожнечі… Накопичений досвід і усвідомлення 

відповідальності перед Богом і Україною, перед тими, хто своїм жертовним служінням і ціною життя 

виборював релігійну свободу, захищав людську гідність і свідчив правду, – нехай все це допоможе 

нам продовжити справу, започатковану 25 років тому». 

У своєму слові єпископ Віталій Кривицький, який у ВРЦіРО представляє Римо-Католицьку Церкву в 

Україні, пригадав, що саме зараз Україна відзначає 20-літній ювілей візиту в Україну святого папи 

Івана Павла ІІ. 

«Це був особливий візит, і саме в ці дні папа зустрівся із Всеукраїнською радою Церков і релігійних 

організацій. Перед будь-яким візитом будь-який папа цікавиться організаціями і людьми, яким 

залежить на майбутньому держави, які справді допомагають державі у її розвитку. Не олігархат, не 

інституції, які приходять і відходять, а саме фундаментальні організації і люди. Папа зустрівся із 

ВРЦіРО, і на цій зустрічі говорив, що Україна є школою діалогу, що Україна у своїй дуже складній 

історії навчилася цьому діалогу. Згадуючи Івана Павла ІІ, хотів би пригадати гасло, яке він дуже 

часто промовляв в Україні, – про те, щоб ми будували більше мостів, а не стін. Взагалі, навіть з 

точки зору архітектури, стіни будувати легше, але саме мости єднають, саме мости сприяють 

правильному діалогу. Тому підкреслю: наш діалог – не лише у самій Раді, а й у суспільстві і з 

владою. Наше завдання у цьому діалозі – допомогти не відхилитися від фундаментів. Бо ми 

представляємо релігійні організації, які мають не 25 років, і навіть не сто, а сотні чи й тисячі років 

історії. Ми знаємо, як змінюються влади, як приходять і відходять режими та ідеології, але саме в 

нашому консенсусі ми маємо те відчуття фундаменту, який не ми встановили, – його встановив 

Господь».Глава УГКЦ, як черговий головуючий у ВРЦіРО і ведучий урочистого засідання, сердечно 

подякував усім за присутність та виступи, за листи і привітання на адресу Всеукраїнської ради 

Церков у зв’язку з цим ювілеєм. 

«Це наше свято, і ми, наша Рада, будемо і надалі робити все, щоб гідно послужити всім, кому тільки 

зможемо», – запевнив Глава УГКЦ.                                Департ. 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 
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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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