
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 

«Дякуємо Богові, що ми могли особисто 
зачерпнути живої води тут, у Зарваниці, бо 

онлайн напитися неможливо», – Глава УГКЦ під 
час прощі 

 
«Як олень прагне джерел водяних, так душа моя 
прагне живого Бога…» Слова пророка Давида про 
спрагу, яка кличе і веде до джерела, по-особливому 
відкривають нам свій особливий зміст тут, у Зарваниці. 
Дякуємо Господу Богу за те, що ми сьогодні могли 
прийти особисто і зачерпнути живої води з духовного 
джерела тут, у Зарваниці, бо онлайн напитися води 
неможливо. 
Такими словами звернувся у своїй проповіді до учасників 
загальнонаціональної прощі до Зарваницької чудотворної 
ікони Матері Божої Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ. Цьогорічна проща до «Українського Єрусалиму» 
присвячена 425-річчю проголошення Берестейської унії та 
молитві за мир в Україні. У ній взяли участь десятки тисяч 
прочан з усієї України та різних країн світу.«Сьогодні в дуже 
конкретний, дотикальний спосіб Діва Марія в чудотворному 
зарваницькому джерелі дарує нам можливість втамувати 
спрагу за живим Богом… Негаразди, болі, труднощі, 
страждання і навіть смерті тільки підсилюють нашу спрагу за 
живим Богом. І сьогодні ми тут: черпаємо з джерела, разом 
молимося, переживаємо цю унікальну загальнонаціональну 
прощу, стоїмо перед Богом, який є джерелом нашого життя», 
– сказав Глава УГКЦ.У проповіді Блаженніший Святослав 
звернувся до історії з Євангелія від Матея про зустріч у 
Капернаумі, коли до Ісуса Христа прийшов римський сотник 
просити про зцілення свого слуги…….ст. 2………….. 

 Ап.  Рим. 10, 1-10. 
 Єв. Мт. 8, 28-9, 1.   

 

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. 12, 6-14.  Єв.  Мт.9, 1-8. 
 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.    

 
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Роман і Марія Мужилівські      100. 
Роман і Галина Лижник       100. 

Володимир і Надія Луців       250. 
Юрко Мусій і Віра Гомонко      200. 
Марія Микитин          500. 
 
Пожертви в пам'ять Анни Боровець   775. 
(ЛУКЖК, Катерина Когут, Іванка Подільчак, 
 Віра Гомонко, Надя Борис, Уляна Смеречинська, 
 Світляна Медвідська, Іван і Ярослава Філь) 
            

              МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещеному  Симонові Ковалик,  його 
рідним і хресним батькам   бажаємо    Многії  і 
Благії Літа! 

 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 
27  VII  7:00 веч.   бл. п. Теофілію Лебедь 
                                                                (40д.) 
28  VII  8:00 ранку   бл. п. Ярославу і Семена 
                                                Медицьких 
29  VII  7:00 веч.   бл. п. Омеляна Соколича 
                                                                 (5р.) 
5   VIII  8:00 ранку   бл. п. Івана Бескідного 
                                                                  (8р.) 
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.)  
                
              ВІ ЧН АЯ   ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлася у Бозі  бл. п. Ольга Біян(96р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних.   
                      
                     (Продовження) 

«Ця зустріч виглядає дуже дивною, навіть 
провокативною. До Ісуса приходить представник 
окупаційної влади, який сам себе вважав законом 
і таким, що приходити з проханнями повинні саме 
до нього, – натомість, це він приходить просити 
щось у простого юдейського вчителя, впокорює 
себе. Євангелист Матей представляє нам цю 
зустріч сотника з Ісусом у стилі старо- і 
новозавітних богоявлінь – як відчуття живої 
присутності Бога. Адже той, хто відчуває 
присутність Бога, відчуває і свою обмеженість 
порівняно з Богом, якого не може вповні збагнути 
людський розум. Віра привела того сотника до 
невідомого раніше Вчителя, і він відчув, що стоїть 
перед Богом», – сказав Предстоятель УГКЦ. 
Що означає приклад віри цього римського 
сотника для віруючих третього тисячоліття, 
постковідної епохи? Глава УГКЦ пояснює: віра 
повинна бути дієвою, такою, що кличе до дії, 
завданням, яке повинно бути виконаним… 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 140 осіб (30%).  

 
 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



«Віра римського сотника – 
це  віра не як цікавість чи 
жага пізнання (це часто 
буває, коли людина шукає 
зустрічі з Богом). Часом ми 
трактуємо Бога як своєрідне 
«бюро добрих послуг», 
хочемо використати 
Божественну силу, щоб 
Господь Бог задовольнив 
наші особисті потреби і 
прохання, і тоді трактуємо 
нашу віру як своєрідний 
магічний захист від 
негараздів. Але віра цього 

сотника є інакшою. Висловлюючи своє розуміння, як має діяти віруюча людина, сотник 
уживає військову термінологію: «скажи тільки слово» і все буде виконано… Тобто його 
віра є вірою-завданням, вірою, яка втілює у вчинки і конкретні рішення те, у що він 
вірить», – пояснив проповідник. 
Блаженніший Святослав пояснив, що проблемою віри сучасного християнина є те, що 
«часто його віра ніяк не впливає на повсякденне життя, перетворюється лише на обряд, 
а отже, поступово втрачає сенс». Тому приклад віри римського сотника, який прийшов 
до Христа, є для нас закликом і завданням – жити так, як сповідуємо. Бо світ більше не 
вірить словам – він вірить лише конкретним вчинкам, свідченню сказаних слів. 
«Сьогодні світ не вірить словам – світ вірить лише свідченню і конкретним вчинкам. Тому 
каже Христос – по плодах їхніх пізнаєте їх. Як часто ми маємо справу з балакунами, які 
вміють гарно говорити, обіцяють золоті гори, скажуть все, що ти хочеш від них почути, 
але закінчиться передача чи зустріч – і кожен з них піде додому, абсолютно не зважаючи 
на дану обіцянку. Тому сьогодні, зійшовшись до Зарваниці, сприймаймо дар віри в Бога, 
яку передали нам наші батьки, як певне завдання, певний стиль життя, спосіб розуміння 
і вид дії, що її ми, як християни, повинні звершити у цьому світі – щоб по плодах нашої 
віри світ міг пізнати живого Бога», – закликав Блаженніший Святослав. 
 

Він пригадав, що сьогодні УГКЦ святкує пам’ять усіх 
святих українського народу – тих, хто своїм життям 
свідчив свою віру і передав її нам.  
«Ми сьогодні згадуємо подвиг життя, плід християнської 
віри наших рівноапостольний князів Володимира і 
Ольги, праведних Антонія і Теодосія Печерських, 
зачинателів монашого життя у нашій Церкві, учень яких 
приніс сюди, до Зарваниці, цю ікону, і тут, у Зарваниці, 



був забраний до неба, до Бога. Цей києво-печерський монах назвав це місце Зарваницею, 
– сказав Блаженніший Святослав. – Ми сьогодні згадуємо подвижників і героїв свідчення 
християнської віри різних часів та історичних епох України і дякуємо за те, що вони вміли 
втілити свою християнську віру у своє життя. Та віра передавалася як живе передання з 
покоління в покоління аж до наших часів». 
Проповідник зазначив, що цьогорічна проща присвячена 425-річчю проголошення 
Берестейської унії, яка ліквідувала розкол між західним та східним християнством. За 
словами Предстоятеля Церкви, це святкування є особливим для УГКЦ як Київської 
Церкви, яка несе в собі пам’ять єдиної неподіленої Церкви першого тисячоліття.    
«Хочемо особливо подякувати Господу за подію, яка відбулася в Бересті (нині у Бресті, в 
Білорусі) 425 років тому. Наша Церква має тисячолітню історію, а 425 років тому її 
Київська митрополія відновила життєдайну єдність Київської Церкви із наступником 
апостола Петра в Римі. Це єдність, у якій ми були хрещені і яка існувала до поділу між 
Сходом і Заходом за часів рівноапостольного князя Володимира», – наголосив 
Блаженніший Святослав. 
Подія у Бересті, на його переконання, визначила вектор розвитку Церкви, українського 
народу і будівництва незалежної України. 
*** 

 
 
Загальнонаціональна проща до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої щороку 
відбувається в неділю після свята Верховних апостолів Петра і Павла. Десятки тисяч 
вірних із різних куточків України і світу вирушають у паломництво, щоб випросити 
духовних благодатей. 
Торік, у зв'язку з пандемію коронавірусу, в УГКЦ були змушені скасувати всі велелюдні 
прощі. Тому проща до Зарваниці у 2020 році відбулася онлайн. А цього року Зарваниця 
знову радо приймала всіх паломників. 
                                                                                        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 

 

  

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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