
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 

Глава УГКЦ на свято Івана Хрестителя запросив 
вірних молитися перед початком і в кінці будь-якого 

доброго діла 
 
Господь Бог приходить до людини, входить в її світ 
розпачу, безсилля і безплідності для того, щоб звільнити 
людину, щоб надати їй енергії для життя, щоб оздоровити 
людську неміч. Про це сказав Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під 
час проповіді до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового на свято Різдва Івана Хрестителя. 
 
Свято Різдва Івана Хрестителя є великим святом у Христовій 
Церкві, яке є Божим словом, посланням до людини третього 
тисячоліття. «Це свято, – каже Глава Церкви, – є дуже глибоким 
і добрим моментом, щоб ми глибше пізнали нашого Бога Ісуса 
Христа і відчули Його дієву, живу присутність у нашому 
особистому житті». 
Сьогодні у святому Євангелії від Луки ми чуємо два ключові 
слова, які розкривають зміст сьогоднішнього свята. Цю фразу 
вимовив батько Івана Хрестителя, пророк Захарія: «Благословен 
Господь Бог Ізраїлю, що навідався і звільнив народ свій». 
Перше слово є «навідався». Що означають оті дивні відвідини? 
«Часом ті відвідини для людини можуть видаватися чимось 
несподіваним, дуже дивним. Божі відвідини означають 
закінчення Старого Завіту. Ті Божі відвідини означають початок 
нової ери, нового часу. Означають той момент, від якого ми 
відраховуємо наше літочислення», – пояснив Блаженніший 
Святослав. За його словами, ці Божі відвідини у сьогоденні мають 
дуже цікавий вимір і наслідок. Бо друге важливе слово, яке нам 
пророкує пророк Захарія, – «навідався і звільнив».  (ст.2) 
 

 Ап.  Рим. 5, 1-10. 
 Єв. Мт. 6, 22-33.   

 

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. 6, 18-23.  Єв  Мт.8, 5-13. 
 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     

В неділю 11 липня – Вечірня з Литією  
о год. 6:00 веч. у вечіря Свята Свв. 
славних і всехвальних апп. Петра і Павла 

В понеділок 12 липня – Свято Свв. 
славних і всехвальних апостолів Павла і 
Петра. Утреня о год. 7:00 ранку, Святі 
Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку. 

 
 ВШАНУВАННЯ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ ПІД 

БРОДАМИ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ 77 ЛІТТЯ БИТВИ 
ПІД БРОДАМИ:  Oрганізаційний Комітет  
Братства Колишніх Вояків , 1-ої Дивізії УНА, 
Торонто та Українсько-Канадський 
Ветеранський Фонд запрошує українську громаду 
взяти участь у СОБОРНІЙ ПАНАХИДІ   за душі 
Борців-Героїв під Бродами та за всіх сучасних 
героїв, які віддали своє життя в боротьбі за 
Незалежність України, в середу  21 липня  о год. 
7:30 веч. в церкві св. о. Миколая,   
4 Bellwoods Ave. Панахида буде транслюватися 
живим ефіром (посилання знаходиться на веб 
сторінці www.saintnicholas.ca) для тих, які не 
зможуть бути присутними!  

 
 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!  
 
 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. 
Марта Тихоліс           200. 
Віталій і Марта Семущак       170. 
Ігор Кусела           250. 
Ігор і Варвара Дуда         100. 
Роман Соколич          100. 
Олена Сиротинська         200. 
Богдан і Христина Рожанець      120. 
Станіслав і Марія Купибіда      100. 
Павло і Ірина Чумак          1000. 
Анонімно              1500. 
              
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
14   VII 9:00 ранку    бл. п. Василя 
                                                         Крамарця 
15   VII 9:00 ранку    бл. п. Юрія Сардигу 
23   VII 8:00 ранку    бл. п. Євгена Сулипку 
                                            ( 4 0 д )  
23  VII 7:00 веч.    бл. п. Кир Ізидора 
                                           Борецького (18р.) 
 
            В І ЧН АЯ   ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлися у Бозі  бл. п. Анна Боровець(92р.) і 
Василь Кушнір  (98р.). Душі Покійних поручаємо 
молитвам наших вірних.   
 
                      (Продовження) 

«Євангеліє говорить нам про Бога, який не лишає 
людину сам на сам з її проблемами. Господь Бог 
прагне навідатися і звільнити кожного, хто тримає 
відкритим своє серце до його животворної сили», – 
зазначив Глава УГКЦ. 
Ми так часто сьогодні відчуваємо своє безсилля в 
різних обставинах. «Часом людина думає, – заувжує 
Блаженніший Святослав, – що вона є всемогутньою 
з розвитком світової цивілізації, науки, техніки... 
Але посеред цього нового світу вона відчуває своє 
колосальне безсилля, яке приводить її до відчаю. 
Але Господь Бог стукає до нашого серця, до нашого 
життя. ВІн хоче нас відвідати, запліднити нашу 
безплідну побожність. Ми не можемо себе спасти 
своїм зусиллям. Всяка духовна істина полягає в 
тому, що людина живе, плодоносить у силі і 
благодаті Духа Святого». Предстоятель переконує, 
що Бог відвідав і звільнив також наш народ. «Ми 
цього року будемо святкувати 30-ту річницю 
Незалежності України. Це втручання Бога в історію 
Східної Європи, України, яке привело до розпаду 
імперії зла і звільнення українського народу, є 
чимось, що належить до скарбів духовного і 
національного досвіду нашого народу», – сказав 
він.Багато з нас, відзначив Глава Церкви, ще 
пам'ятаєь момент, коли наша Церква, буквально, 
вийшла з підпілля і відчула, що це Господь не забув 
про цю жменьку переслідуваної Церкви. 
  (ст. 3………………..) 

 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 120 осіб (25%).  

 
 Утреня в неділю о год. 6:30 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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                                                       (Закінчення) 
 
«У сьогоднішньому святі, – наголосив Блаженніший Святослав, – хочу запросити кожного з 
нас відновити одну важливу духовну практику – молитися перед початком і в кінці всякого 
доброго діла». 
Духовний лідер пригадав розповідь одного із співв'язнів, який відбував тюремне покарання з 
патріархом Йосифом Сліпим. «Навіть там, на засланні, коли їх виганяли на рабську роботу, 
перед початком тієї роботи Блаженніший Йосиф завжди робив знак святого хреста і молився. 
Це сильно вражало всіх співв'язнів. І коли вони закінчували роботу, складали інструменти, 
так само робив знак святого хреста. Це був знак, символ того, що Бог відвідує свій народ, 
свою Церкву. Це був пророчий знак, що настане нова ера, новий час», – відзначив 
проповідник. 
Нехай сьогоднішнє свято, побажав Глава Церкви, послужить нам моментом, коли ми будемо 
чутливі до тієї хвилини, у яку Господь Бог навідається і до нас. Бо так прикро, коли Він 
навідується, а ми цього не зауважуємо. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 
«Їздив до Мексики просити Богородицю заступництва для України», – 
владика Михайло Бубній під час презентації книги про Гваделупську 

Богоматір 
 
8 липня 2021 року в каплиці Розена у Львові з ініціативи Лицарів Колумба та 
видавництва Святого Павла відбулася презентація книги «Гваделупська Богородиця. 
Матір цивілізації Любови». Автором книги є професор Карл Андерсон, найвищий лицар 
ордену Лицарів Колумба, та о. Едуардо Чавес Санчес, канонік базиліки Діви Марії 
Гваделупської. Переклад книги українською мовою здійснила д-р Ірина Іванкович, 
голова релігійного товариства «Свята Софія» у США. 

У презентації взяли участь: екзарх Одеський і адміністратор Кримського екзархату УГКЦ, голова 

Патріаршої комісії у справах монашества владика Михайло Бубній, архиєпископ та митрополит 

Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький, головний редактор видавництва Святого Павла отців 

Паолістів пан Василь Єфремчук та інші учасники. Модерував зустріч ректор Львівської духовної 

семінарії Святого Духа о. Ігор Бойко.«Діва Марія є джерелом єдності християн і об’єктом любові 

вірних. Вона з’явилася понад 50 разів в часі і просторі, виявляючи окремі аспекти своєї особи і 

Божої волі. Об’явлення у Гваделупі є одним з виявів любові Матері Надії і Матері Життя до 

переважно поганського континенту», – зазначив о. Ігор Бойко. 

Отець Ігор підкреслив, що каплиця Розена є символічнм місцем для Лицарів Колумба в Україні – у 

2012 році в ній народилась перша спільнота Лицарів в нашій країні. Тоді до ордену були прийняті 

Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав та архиєпископ і митрополит Львівський РКЦ Мечислав 

Мокшицький. Відтак лицарські спільноти почали створюватись в інших містах України. 

Владика Михайло Бубній у своєму слові заохотив усіх прочитати книгу про Гваделупську 

Богородицю, а також поділився моментами, які його особисто вразили під час паломництва до 

Мексики. За його словами, почитання Богородиці у Мексиці є особливим і надзвичайним, яке торкає 

до глибини душі. Богородиця, яка об’явилася у Мексиці – це Богородиця з книги Одкровення – 

«Осяяна сонцем та зірками». Її чудотворний образ у Гваделупі не створений людьми. «Це потрібно 

побачити і відчути, як вірні американського континенту люблять Пресвяту Богородицю», – сказав 

він. 



«Я приїхав до Мексики з місією просити Пресвяту Богородицю заступництва для України в час 

кровоточивої війни на Донбасі. Таке завдання доручив мені Блаженніший Святослав, коли 

благословив у це паломництво», – розповів владика Михайло.Єпископ висловив сподівання на те, 

що через служіння, молитву і працю Лицарів Колумба хоч трохи побудується на цій землі цивілізація 

любові.У своєму слові головний редактор видавництва Святого Павла Василь Єфремчук підкреслив, 

що місія братерського поєднання і любові в лоні Вселенської Католицької Церкви є головною місією 

видання про єдність об’явлення любові, якою є Богородиця у Гваделупі. Це, за його словами, 

засвідчує досвід спільної праці двох обрядів Католицької Церкви над виданням книги. «Це нам 

важливо не лише з огляду політичного поєднання чи серед народу, але й у Святій Католицькій 

Церкві», – вважає він.На презентації книги представник найвищої ради Лицарів Колумба Шимон 

Шишек зачитав звернення автора книги проф. Карла Андерсона. 

«Щойно були свідками 20-річного ювілею візиту Івана Павла ІІ, який заохочував до єдності, в 

Україну. Сьогодні маємо ще один вираз унікального свідчення братерського милосердя та єдності. 

Пишучи про Гваделупську Матір Божу, святий Іван Павло ІІ поставив запитання: Як ми можемо не 

підкреслити роль Богородиці щодо паломницької Церкви в Америці на дорозі до зустрічі з Господом? 

Щиро сподіваюся, що публікація книги про Матір Божу Гваделупську в Україні призведе до більшої 

єдності та солідарності серед католиків та приверне нас усіх на подальшому шляху до суспільства, 

вартого гідності кожної людини», – написав автор книги у зверненні. 

Архиєпископ та митрополит Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький, який свого часу був 

секретарем Папи Римського Івана Павла ІІ, розповів про стосунки між святим Іваном Павлом ІІ та 

Богородицею. За його словами, ці стосунки були союзом. Архиєпископ звернув увагу, що останнє 

міжнародне паломництво святого папи відбулося до Богородичного санктуарію в Люрді. 

Своїми думками про Гваделупську Богородицьку своїми думками поділився і національний делегат 

Лицарів Колумба в Україні Юрій Малецький: «Об’явлення Богородиці в певний час і в певному місці 

мало дуже важливе значення для тогочасного суспільства. Винятком не є й об’явлення Богородиці 

у Мексиці».На його переконання, в цьому об’явленні можна легко провести паралель з Україною – 

плащ Хуана Дієго, на якому є нерукотворний образ, можемо прирівняти до Покрову Пресвятої 

Богородиці в Україні.Промовець анонсував проект спільноти Лицарів, в якому планується описати 

і представити 50 затверджених Католицькою Церквою об’явлень Богородиці, щоб показати 

українцям і вірним, що кожне з них має свою велику вагу. Якщо їх з’єднати в одне ціле, каже він, 

то можна побачити, що Богородиця говорить до нас. Пан Юрій Малецький переконаний, що 

відслідковуючи ланцюжок об’явлень, можемо чітко зрозуміти сенс послання Богородиці до нас – 

Божа Мати є мостом між людьми та Богом. 
На завершення презентації, о. Ігор Бойко процитував книгу: «Історія Гваделупи – це історія 

перетворення континенту кровопролиття і людських жертв у континент, на якому Мати-очевидиця 

смерті свого Сина, принесла полегшення його мешканцям. Це історія про неродючий пагорб, який 

чудесно заквітчався, про шорстку тільму, нерукотворно оздоблену прекрасним образом, про 

пом’якшення серця єпископа і початок багатомільйонних навернень, кожне з яких було свідоцтвом 

безсмертної перемоги цивілізації Любові. Нашим завданням є продовжувати ці навернення, а через 

наше особисте перетворення і свідоцтво стати кодексом, який принесе навернення ближніх»  

                                                                                       Департ. Інф. 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 

 

  

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 
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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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