
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 Церкви: «Київ і Галич – це та вісь, довкола 
якої Господь Бог творив наш народ, нашу церковно-

народну історію, нашу державність» 
 
31 липня 2021 року Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав освятив у Галичі 
новозбудований храм Блаженних священномучеників 
Станіславівських – Григорія Хомишина, Симеона Лукача 
та Івана Слезюка. Святиню споруджено на Галич-горі. 
 
Перед Чином освячення та Літургією вітали Предстоятеля нашої 
Церкви архиєпископ і митрополит Івано-Франківський владика 
Володимир Війтишин та отець-протопресвітер Галицький Ігор 
Броновський, спільно із запрошеним духовенством і мирянами, 
які прийшли розділити велику радість парафії Блаженних 
священномучеників Станіславівських.У проповіді Предстоятель 
УГКЦ відзначив, що освячення цього храму – особлива історична 
подія. «Сьогодні ця подія освячення новозбудованого храму є 
унікальним моментом присутності між нами живого Бога, який до 
нас говорить, а ми Його чуємо. Тим моментом, коли до людини 
лине голос живого Бога, є момент читання, урочистого 
проголошення у храмі Святого Євангелія», – сказав Глава 
Церкви.Блаженніший Святослав зауважив цікаву деталь, що 
Господь Бог покликав його сьогодні з Києва до Галича 
освячувати храм. «Тому що Київ і Галич – це та вісь, довкола якої 
Господь Бог творив наш народ, нашу церковно-народну історію, 
навколо якої будувалася вільна незалежна Україна. Цей зв’язок 
наявний навіть у титулі Глави нашої Церкви – Верховний 
Архиєпископ Києво-Галицький», – відзначив він.Предстоятель 
уважає, що цей день для нас виблагали блаженні 
священномученики. життя.     ст. 2…………… 
 

 Ап.  Рим. 15, 1-7. 
 Єв. Мт. 9, 27-35.   

 

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. Кор. 1,10-18.  Єв.  Мт.14, 14-22. 
 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.   

 
Святкуйте День Незалежності України разом з 

нами! 
 

 
 

Конґрес Українців Канади, відділ Торонто, запрошує 
українську громаду на віртуальне святкування 30 
річниці відновлення Незалежності України на 
програмах “Форум” та “Контакт”. 
Дві унікальні концертні програми з виконавцями з 
України та Торонто на OMNI TV. 
Контакт:                              Форум: 
19 серпня – 10 веч.   21 серпня  - 8 веч. 
22 серпня – 3 по обіді         24 серпня – 11 веч. 
24 серпня – 8 ранку            27 серпня – 9 ранку 
                 28 серпня – 7 ранку 
                          Святкуймо разом! 
            
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
 
Ростислав і Христина Клюковські    100. 
Бoгдан і Христина Колос       100. 
Андрій і Лідія Лебедь        300. 
Христина Вінтоняк         100. 
Роман Соколич          100. 
Христина Медицька         500. 
Люба Осмак           100. 
         

            МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним  Ларисі Пилипець і Міланові 
Стєпанович бажаємо мирного подружнього 
життя на  Многії  і Благії Літа! 

 
Новоохрещеним Олексі Володимирові 
Сілецькому, Матвієві Вовк і Теї Уляні Грицинiй, 
їхнім батькам і хресним батькам бажаємо Многії 
і Благії Літа! 

 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
9   VIII 10:00 ранку   бл. п. Луку Ружицького 
9   VIII  7:00 веч.   бл. п. Марту Набережну 
                                                                (40д.) 
10  VIII  6:00  веч.   бл. п. Миколу Сенціва  
                                                                  (1р.) 
21  VIII  10:00 ранку  бл. п. Анну Боровець  
                                                                (40д.) 

                   (продовження)                
Найперше, що кажуть нам блаженні 
священномученики, – ми повинні свою віру в Бога 
берегти як найдорогоцінніший скарб».  
«Якщо українці, – наголошує Глава Церкви, – 
третього тисячоліття втратять своє християнське 
коріння, то вони як народ, як нація, як держава не 
матимуть певності на існування в майбутньому». 
Друге послання, яке дуже важливе, – у сучасному 
світі так багато неправди, фальші. Де правда? Де 
правдива Церква? «На це запитання відповідають 
нам мученики ХХ століття переслідуваної за правду, 
страждаючої УГКЦ. Це вони сьогодні нам кажуть: 
"Там, де є Петро, там є справжня 
Церква". Єдність із наслідником апостола Петра, 
яку відновили наші єпископи дравньої Київської 
митрополії, – життєдайна істина для християн 
третього тисячоліття». 
Саме єдність, наголосив Глава Церкви, з 
наступником апостола Петра наших часів показує, 
де повнота Христової Церкви в наших часах. 
Мученики нашої Церкви віддали свої життя саме за 
вірність наступникові апостола Петра. ….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. 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



                                                      (Закінчення) 
«Ми сьогодні з повагою ставимося до всіх Церков, – відзначає духовний лідер, – до всіх 
конфесій, але сповідуємо, що повнота Христової Церкви перебуває у Святій Католицькій 
Церкві». 
І третє послання, яке лунає до галичан третього тисячоліття, – тут, у Галичі, коріння нашої 
Церкви, нашої державності, нашого народу. «І сьогодні ми бачимо, що це коріння живе. 
Скільки загарбників і руйнівників сюди приходили, але Галич і досі є… Любіть свій Галич. Робіть 
усе, щоб історія його не закінчилася. Щоб Галич розквітав і розбудовувався», – резюмував 
Предстоятель УГКЦ. 
                                                                                 Департамент інформації УГКЦ 
 
Переходити на новий календар треба разом із православними братами, 

- Глава УГКЦ 

31 липня, 2021 

 
В Україні ми разом із нашими православними 
братами святкуємо Різдво і Пасху. І як будемо 
змінювати календар, то робитимемо це 
разом. Про це заявив Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав під час прощі до Зарваниці, 
відповідаючи на запитання молоді про 
календарну реформу. 

Джерело: УГКЦ 
Предстоятель відзначив, що поза межами України УГКЦ у багатьох єпархіях і парафіях 
уже давно живе за Григоріанським календарем. 

Патріарх розповів, що коли був єпископом в Аргентині, то відкрив для себе, що тамв УГКЦ 
ніколи не було Юліанського календаря. Як тільки українці греко-католики туди приїхали, 
відразу перейшли на Григоріанський. 

Так само у країнах нових поселень: в Італії, Португалії, Іспанії, де є цілі родини, які 
вкоренилися там, переходять на Григоріанський календар. І це абсолютно нормально, бо 
в цих країнах ми релігійна меншина і потрібно йти в ритм із тим суспільством. 

«Але інша ситуація в Україні, – наголошує Блаженніший Святослав. – Тут питання 
реформи календаря – це питання, яке роз’єднує, а не єднає. І це кажуть представники і 
православних, і нашої Церкви. Тому я ще не бачу, щоб ми в найближчій перспективі в 
Україні зробили масштабну календарну реформу». 

Глава Церкви вважає, що календарна реформа – це завжди випробування на міцність. 
«Навіть ті православні Церкви (Болгарська, Грецька), які її зробили, переживали церковні 
розколи. Адже завжди є групи, які це не підтримують. Сьогодні в нашому суспільстві існує 
чимало розколів, чимало роз’єднань, тому ми намагаємося не робити штучних кроків, які 
би могли ще більше поділити наш народ», – зауважив Предстоятель 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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