
 Ап. Ді. 16, 16 - 34.   
 Єв. Йо. 9, 1 - 38.  
       
    

Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. 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 

Невипадково під час Майдану ми святкували 200-
річчя Кобзаря. Бог дав нам цей ювілей як 

подарунок...» − Глава УГКЦ 

З огляду на ситуацію, що склалася в нашій державі, нам потрібно 
знову усвідомити те, хто ми є. Потрібно оновити свою історичну 
пам'ять. Гадаю, скарб поезії Шевченка може бути дуже корисним 
і необхідним у цьому. Інакше, як казав поет, «хтось інший прийде 
і про нас нам розкаже».Таку думку висловив Блаженніший 
Святослав, Глава УГКЦ, в інтерв’ю в рамках нового проекту 
телебачення Української Греко-Католицької Церкви «Живе.ТБ» 
та Всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев’янка «Кобзар 
єднає».Верховний Архиєпископ УГКЦ вважає, що необхідно 
наново єднати соборну Україну. Саме творчість Шевченка в 
цьому може стати дуже глибоким і нерушимим фундаментом: 
«Він творив і російською, і українською мовами. Тому його поезія 
зможе промовляти і до російськомовного жителя України із 
силою пророчого слова, говорячи про ті цінності, які ми сьогодні 
називаємо європейськими. Рівно ж промовлятиме і до 
україномовного українця, якого навчить любити свою 
Батьківщину».Тарас Шевченко, на переконання Глави Церкви, 
навчить нас цінувати своє і позбутися комплексу неповноцінності. 
«Невипадково під час Майдану ми святкували 200-річчя Кобзаря. 
Господь − Бог історії, цей ювілей дав нам як подарунок, який ми 
повинні відкрити для себе», − вважає він. Пригадуючи особистий 
досвід, Блаженніший Святослав розповів, що виростав разом із 
віршами Шевченка: «Пригадую своїх дідуся і бабусю, коло їхніх 
друзів, які знали «Кобзар» майже напам’ять. Уперше почув вірші 
Шевченка з уст оцих простих людей. Вони коментували словами 
Шевченка різні події, що відбувалися в той час».Навіть більше, 
для Предстоятеля УГКЦ постать Шевченка завжди була 
інструментом усвідомлення того, ким він є. «Мене доля водила 
по різних країнах і континентах, і «Кобзар» 1956-го року видання 
я завжди возив із собою», − каже архиєрей.«Кобзар єднає» – це 
інтерв’ю з відомими українцями про Тараса  Шевченка. 

  

ST. NICHOLAS 
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 
6:30 – Утреня (о. Р. Лобай )            
8:00 – Св. Літургія (о. Р. Лобай )                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Качур ) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Юрик ) 
 6:00в – Св. Літургія (о. О. Лящук) 
               Акафіст 
   
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
6:00в.  –  Св. Літургія  

Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
                         Середа 

6:00     – Mолитовний День 
 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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                          ОГОЛОШЕННЯ 
         

Середа 28 травня - Навечір'я Свята Вознесіння 
Господнього - Вечірня з Литією о год. 6:00  вечора. 
Четвер 29 травня - Свято Вознесіння Господнє. 
Божестевенні Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 
вечора. 

 

 

 

 

 

 

 Торжественне  Святе  Причастя  проходить 
сгогодні о год. 9:30 ранку в нашій Свято
 Миколаївській церкві. 

Дорогі діти, вітаємо Вас з прийняттям Першого 
Торжественного Святого Причастя. Бажаємо Вам 
Богом благословенних успіхів у майбутньому й 
Материнського Покрову Пресвятої  Богородиці. 
Щиро дякуємо дирекції й вчителям цілоденної 
школи Патріярха Йосифа Сліпого за гарну підготовку 
дітей до Сповіді й Першого Торжественного Святого 
Причастя. Дякуємо п. Андрієві Щуці за підготовку дітей до 
Сповіді й Першого Торжественного Святого Причастя у 
нашій Свято-Миколаївській парохії. Щиро дякуємо  
добровольцям-батькам дітей 2 класу у проведенні цього 
торжества. 

 На основі Клюбу Сеньйорів організовуємо 
одноденну поїздку до Ніагарського водоспаду. 
Запрошуємо Вас з внуками, скористати з можливости 
відвідати водоспад, атракціони і нашу Церкву Різдва 
Пресвятої Богородиці. Поїздка відбудетєся 14 червня. 
За ширшою інформацією просимо звертатися до 
парохіяльної канцелярії за чис. тел. 416-504-4774.  

 Повідомляємо, що у шосту річницю відходу у 
вічність Митрофорного  Архимандрита 
Всесвітлішого о. Димитрія Панькова, відслужaть 
Св. Літургію і Панахиду у вівторок, 4 червня о год. 
7:00 веч. Просимо  до молитовної участи, щоб спільно 
виявити нашу пошану до довголітнього пароха і 
священика нашої Свято-Миколаївської парохії 

 Koмітет Українок Канади запрошує українську 
громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке відбудеться в 
сьогодні о  год. 3:00 поп.  в Українському Домі ім. Т. 
Шевченка, 482 Horner Ave., Toronto. Bступ $20.00. 

 З благословенням нашого Владики Кир 
Стефана, Єпархіяльна Комісія у Справах Молоді 
–ЕОУМ запрошує на З’їзд Молоді ВСТАВАЙ 2014 з 
20 до 22 черня. Цього року цей зїзд відбудеться в 
околицях Оквілу, Кіченер і Ґвелф, а закінчиться на 
відпусті в Анкастер. Зареєструйтеся на Facebook: Arise 
2014 або arise.ucet@yahoo.ca do 9 червня. 
 Контаkt: Марічка Данкен 905-681-6519. 

 Цього року Єпархіяльний Марійський 
Відпуст  буде проводитися в неділю 22 червня на 
Горі Марії в Анкастер під гаслом Під Твою 
Милість . Свячення Води і Сповідь о год. 9:00 ранку, 
Архиєерейська Служба Божа о год. 10:00 ранку, після 
обіду Адорація Євхаристійних Дарів і Молитовна 
Служба Зцілення. Вставай – Програма для Молоді і 
Суплікація о год. 3:00 поп.  Заохочуємо наших вірних 
до чисельної участи в Єпархіяльному Торжестві! 
Прийдіть на Гори Марії і віддайте себе на захист Божої 
Матері. 

 Український Документаційний Центр, 
Родина Глоба і Інститут Св. Володимира 
запрошують усіх на Благодійний Концерт на The Leon 
Hloba Scholarship Fund CELLO BELLAS, який 
відбудеться в п’ятницю 6 червня о год. 7:30 веч. в 
Інституті Св. Володимира, 620 Spadina Ave., Toronto. 
Квитки: 25.00. За подальшими інформаціями 
просимо звертатися на чис. тел. 416-966-1819. 
 

Відправи на Кладовищах – Зелені   
Свята 

 o. Роман Лобай – субота, 7 червня – Park Lawn 
неділя, 8 червня – Park Lawn, понеділок 9 червня 
о год. 10:00ранку – Mount Hope.                                                                                                 
o. Олег Качур  -   субота, 7 червня від 12:00 пол.–    
Prospect, неділя, 8 червня – Св. Володимира 
(Oakville)                                                                                                                                  
  о. Олег Юрик - субота, 7 червня від год. 2:00 поп.
 - York,   неділя, 8 червня -  Св. Володимира 
(Оakville) 
o. O. Лящук – субoта 7 червня – Park Lawn 
неділя , 8  червня –  Св. Володимира 
(Oakville)                                                                                                                     
 
Про час відправи просимо зголошуватися до 
поодиноких отців!                                                                                  
 
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 
Сиротинського відслужать в суботу 7 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 9 червня 
о год. 10:00 ранку на Mount Hope. 
                           ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
Марія Макіщук                                                  100.00    
       
    ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
  28  V   10:00 ранку             бл. п. Ярослава  
                                                      Вергановського 
  30  V   7:00 вечора             бл. п. Iрену (1р.) і  
                                     Романа (5р.)  Вжесневських  
  31  V  11:00 ранку         бл. п. Марію Холявку (1р.) 
   9   VI  7:00 вечора        бл. п. Івана і Юліяну (2р.)  
                                                          Оленич 
    
     В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоїлася у Бозі бл. п. Ярослава Садова  (86р.).   
Душу Покійної  поручаємо молитвам наших вірних. 

 
 

Свято-Миколаївський відділ ЛУКЖК 
відзначає День ЛУКЖК в неділю 1 червня. 
О год. 11:30 ранку служитиметься Св. Літургія у 
наміренні наших членкинь, а після Літургії 
відбудеться спільна трапеза  у залі у 
парохіяльному будинку.  
Головна доповідачка: Вірляна Щука. 
Просимо прийти у вишивках . 

mailto:arise.ucet@yahoo.ca


Глави Церков підтримують дії 

української влади у боротьбі з 

тероризмом на Донбасі 

Єрархи українських Церков заявили про 
важливість захисту територіальної цілісності 
України, її кордонів та протидії тому злу і 
диверсіям, які чинять терористи у східних 
регіонах України. Про це йшла мова під час 
зустрічі голови Верховної Ради, в.о. 
Президента України з членами Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій, яка 
відбулася 22 травня 2014 року у конференц-
залі Парламенту, повідомляє Інститут релігійної 
свободи. 
“Ми хочемо миру, але справедливого – щоб 
агресор не ходив по нашій землі. А 
справедливий мир треба захищати, тому 
Церква благословляє наших військових, які 
захищають нашу землю. Адже ми не хочемо 
чужої землі, проте хочемо захистити свою”, – 
наголосив у своєму виступі Предстоятель УПЦ 
КП Патріарх Філарет (Денисенко). 
При цьому Глава УГКЦ Патріарх Святослав 
(Шевчук) зауважив, що примирити людей між 
собою можуть тільки релігійні діячі як духовні 
особи. 
“Ми маємо сьогодні міжрелігійний і 
міжнаціональний мир в Україні. Як би хтось не 
намагався представити по-іншому нинішню 
ситуацію, але українські Церкви сьогодні єдині 
та однодушні як ніколи в своєму прагненні 
сприяти громадянському примиренню”, –
 заявив  Глава УГКЦ. 
Учасники зустрічі вшанували хвилиною 
мовчання загиблих цього дня українських 
солдат, які попали під жорсткий обстріл з боку 
терористів біля Волновахи в Донецькій області. 
“Коли Україна в цих випробуваннях 
залишиться з Богом, то Господь значно більше 
нас благословить, ніж ми мали раніше”, – 
підкреслив в.о. Президента України Олександр 
Турчинов, порівнюючи нинішню ситуацію в 
Україні з Біблійною історією про страждання 
праведного Іова. 
За його словами, зараз формується українська 
нація, тому важливо згуртувати усю країну 
навколо віри і Творця, щоб подолати увесь цій 
розбрат, сепаратизм. 
 

Єпископ УЛЦ В’ячеслав Горпинчук висловив 
підтримку діям Української влади у 
справі боротьби з тероризмом і бандитизмом на 
Донбасі та захисту кордонів нашої держави. Він 
нагадав, що Боже покликання влади як раз у 
тому, щоб недаремно носити меча, але 
наказувати злочинців та берегти добрих 
людей, як це написано у Біблії. 
Як повідомлялося, під час цієї зустрічі глави 
конфесій підтримали ініціативу з проведення у 
суботу, 24 травня, загальнонаціональної 
молитви за мир і єдність в Україні, за 
проведення чесних виборів. 
Олександр Турчинов просить в суботу, 
в «день тиші», молитися за Україну 

В.о. президента України, голова Верховної 
Ради Олександр Турчинов закликає до спільної 
молитви за Україну в Церквах всіх конфесій в 
суботу, напередодні президентських 
виборів.Про це він заявив на зустрічі з главами 
Церков в четвер у Києві, передає Інтерфакс-
Україна."З такою ініціативою ми виходимо 
напередодні президентських виборів, коли за 
законом останній день перед голосуванням, 
тобто в суботу (її називають днем тиші), 
заборонена будь-яка агітація, будь-яка 
пропаганда", - заявив він.За його словами, 
"дуже важливо для нашої країни, щоб 
відбулася спільна молитва за нашу 
Україну".Турчинов додав: "У всіх церквах, у 
всіх храмах, щоб у цей день, напередодні дуже 
важливого вибору для нашої держави, всі 
церкви, всі конфесії об'єдналися у спільній 
молитві до Бога, щоб Він благословив 
країну".Водночас Турчинов подякував за 
допомогу церков державі, яку вони надають, 
"проповідуючи правду, істину"."Духовний 
фундамент, який будують всі церкви нашої 
держави, повинен зміцнити й об'єднати 
державу", - сказав Турчинов.24 травня в 
Україні - "день тиші": заборонена 
передвиборна агітація напередодні 
президентських виборів 

 

 

 
о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                                         о. Олександер Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

                  

http://www.irs.in.ua/index.php
http://www.irs.in.ua/index.php
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/national_religious_question/56513/
http://www.interfax.com.ua/
http://www.interfax.com.ua/
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Річна оплата цього місця $500 
              тел.: 416-670-4480 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
    

ATELIER IVAAN 
 The original art of Ivaan Kotulsky 

 
789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5 

416.593.0811 
atelierivaan.com 

 

           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 


