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 Єв. Йо. 7, 37 – 52; 8, 12.  
       
    

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 

Владика Борис (Ґудзяк): «Порошенко може стати 
великим Президентом або буде найбільшим 
розчаруванням в історії України» 
 
Петро Порошенко має можливість стати великим 
Президентом або буде найбільшим розчаруванням в історії 
України, вважає владика Борис (Ґудзяк), Єпарх єпархії 
Святого Володимира Великого в Парижі для українців 
візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та 
Швейцарії ,Президент УКУ. Про це він заявив у програмі 
«Вечір з Миколою Княжицьким» на «Еспресо ТВ».«Такого 
президентського вибору ніколи не було і, можливо, ніколи 
не буде, – сказав владика Борис. – Він (Петро Порошенко) 
мусить зрозуміти, що тут мова йде не лише про нього. 
Звичайно, що його якості теж були чинником, але люди 
голосували за Україну, за мир, за те, щоб жертва Майдану 
не була розтраченою».За словами єпископа, «є 
питання, наскільки Петро Порошенко як політик вмітиме 
слухати, почути, зрозуміти, до чого кличе Бог і люди». «У 
країні чудес бізнесу він побував, він нічого не відкрив для 
себе, – зазначив владика. – Якщо він може звільнитися від 
пут, якими можуть бути гроші, – це може стати для нього 
великою перевагою. Він може сказати, що «мене ніколи 
ніхто не купить, я не продався».На думку владики Бориса, 
новообраний Президент і влада мають зрозуміти 
поставлений у нас діагноз: «певні речі є чорні, певні білі. У 
духовному житті ясно, що проблеми починаються, коли 
чорне називаються білим і навпаки. Коли це змішується, 
стає сіра маса».«Народ мав би чергувати над тим, щоб влада 
це почула», – вважає владика Борис. 

 

 

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. О. Лящук )            
8:00 – Св. Літургія (о. О. Лящук)                
9:30 – Св. Літургія (о. Юрик) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Качур) 
 6:00в – Св. Літургія (о. О. Качур) 
               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 
Понеділок 9 червня - Свято Святого Духа. 
Утреня о год. 7:00 ранку, Божестевенні 
Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку.    

 Повідомляємо, що з днем 21-го червня ми 
переходимо на літній (вакаційний) час, який 
триває до 6 вересня, 2014 року. Божественні 
Літургії в неділі  служать  , о год. 8:00, 9:30  11:30 
ранку. Вечірні в суботу не будуть служити і Святу 
Літургію в неділю о год. 6:00 вечора не будуть 
служити! 
 
 Повідомляємо, що балкон закритий на літний 

сезон. Просимо Вас дотримуватися цього порядку. 

 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.  

 Звернувся до нас о. Герман Ничак з 
української церкви в Люрді у Франції - Eglise 
Catholique Ukrainienne з проханням про фінансову 
допомогу, щоб встановити платформу для людей з 
обмежиними можливостями.Цей проект би уможливив 
зробити вхід більш сприятливим для людей на візочках, 
щоби могли молитися в українській церкві. Просимо 
бажаючих скласти пожертви в канцелярію або на тацу, 
чітко зазначуючи ціль.   

 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. 
 

 З 20 по 22 червня відбудеться XXVI 
Крайовий З’їзд Ліґи Українців Канади та ХX 
Крайовий З’їзд Ліґи Українок Канади.  Святковий 
Бенкет у суботу, 21 червня 2014 р. в Княжому Дворі 
на 15 Canmotor Ave, Toronto. Початок святкової 
програми в 6:00 в. Головний доповідач Олег 
Медуниця, Народний Депутат України та бувший 
заступник коменданта Майдану в Києвi. Квитки за 
телефонами:Галя 416-763-7002,  Марія 905-282-1300.  

 Товариство Українських Колекціонерів 
(Торонто) влаштовує виставку де увійде в обіг 
“власна марка,” видана Канадською Поштою,  
присвячена 200-річчю до дня народження Тaраса 
Шевченка.Виставка відбувається сьогодні від 11 ранку 
до 5 поп. у приміщеннях Українського Дому ім.Тараса 
Шевченка, 482 Horner Ave, Торонто. Звертатися на е-
мейл:  ucst@upns.org 

Осередки СУМ Південного Онтаріо влаштовують 
Свято Весни в неділю 22 червня на оселі СУМ 
Веселка, в Галтон Гилс, Онтаріо. Щиро запрошують всю 
українську громаду. За дальшими інформаціями 
звертатися на чис. тел. 416-537-2007. 
 
Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 
 o. Роман Лобай –  8 червня – Park Lawn, 
понеділок 9 червня о год. 10:00ранку – Mount
 Hope.                                                                                                 
o. Олег Качур  - неділя, 8 червня – Св. Володимира
 (Oakville)                                                                                                                                  
  о. Олег Юрик -  неділя, 8 червня -  Св. 
Володимира (Оakville) 
o. O. Лящук -  –неділя , 8  червня –  Св. 
Володимира (Oakville)                                                                                                                     
Про час відправи просимо зголошуватися до 
поодиноких отців!                                                                             
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! 
Марійка і Роман Качмар                                  200. 00       
       
     М Н О Г А Я  Л І Т А !  
Нововінчаним Андреї Ґруза і Еліотові Морис 
бажаємо мирного подружнього життя на Многії і 
благії Літа! 
 
 ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 9   VI  6:00 веч.          бл. п. Теофана Цісарик (40д.) 
 9   VI  7:00 вечора      бл. п. Івана і Юліяну (2р.)  
                                                          Оленич 
14 VI 10:00 ранку    бл. п. Ірину Мак-Ільницьку (5р.) 
21 VI  9:00 ранку     бл. п. о. Юліяна Микитин (35р.) 
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Думати і діяти по-новому повинно все 
суспільство, але передусім − політичні 
еліти», − Секретар Синоду Єпископів 

УГКЦ 

Гарантувати свободу слова і совісті та 
забезпечити здатність політиків чути свій народ 
− такі першочергові завдання, на думку 
Секретаря Синоду Єпископів УГКЦ владики 
Богдана (Дзюраха), стоять перед новим 
Президентом України в гуманітарній сфері. Про 
це владика Богдан сказав німецькому виданню 
KNA (Католицька агенція новин), коментуючи 
підсумки президентських перегонів в Україні. 
«Політики мусять усвідомити, що вони є 
найманими працівниками свого народу і тому 
повинні служити його благу», − зауважив 
ієрарх. Натомість у сфері національної безпеки 
першочерговим завданням мало б стати, на 
думку єпископа, якнайшвидше припинення 
агресії з боку Росії, відновлення миру і 
гарантування безпеки всім громадянам країни. 
«Завдання нелегкі, однак запорукою успіху для 
Президента може стати готовність суспільства 
до глибоких змін та солідарність з Україною 
міжнародної спільноти», − констатував 
владика Богдан. На переконання 
Секретаря Синоду, результати виборів 
показали, з одного боку, великий народний 
кредит довіри, виявлений новому 
Президентові, а з другого – «глибоке 
прагнення і тугу українців за миром, 
стабільністю та безпекою», що були порушені 
внаслідок агресії з боку Росії. 
Секретар Синоду Єпископів УГКЦ вважає, що 
Петро Порошенко завдяки дотеперішньому 
досвіду суспільно-політичної та фінансово-
економічної діяльності має добрі передумови, 
щоб успішно виконувати обов'язки 
Президента. Водночас, сучасний стан 
Української Держави вимагає глибоких і 
ґрунтовних реформ у всіх ділянках суспільного 
буття. Схоже на те, що п’ятий Президент 
усвідомлює важливість і неминучість реформ, 
які слід здійснити, бо виступив на цих виборах 
з гаслом «Жити по- 
 

новому». Утім, на переконання владики 
Богдана, думати і діяти по-новому повинно все 
суспільство, передусім – політичні еліти на чолі 
з самим Президентом. 
«Хоч український народ в ході виборів 
продемонстрував велику зрілість і здатність 
самостійно вирішувати долю власної держави, 
лише спільними зусиллями всієї міжнародної 
спільноти можна захистити незалежність 
України, відновити її територіальну цілісність і 
запевнити безпеку на всьому європейському 
континенті», − вважає Секретар Синоду 
Єпископів УГКЦ.Він наголосив, що Церква в 
цих складних обставинах продовжує щодня 
молитися за кращу долю українського народу, 
за Божу мудрість для керівників держави, за 
силу і витривалість для українських вояків.         
Департамент інформації УГКЦ 
 

Майдан - це жива ідея, яка повинна 
бути здійснена всюди», - Блаженніший 

Любомир 

Про це сказав Архиєпископ-емерит Української 

Греко-Католицької Церкви Блаженніший 

Любомир (Гузар) для телеканалу «112 

Україна». 

«Майдан почав якийсь процес. Дух Майдану - 

це збудження нашої ідентичності, нашої 

свідомості. Учасники Майдану повинні понести 

цей дух у свої місцевості, звідки вони, а не 

концентрувати все тут. Бо тут раніше чи 

пізніше воно перестане бути дієвим», - 

наголосив Архиєпископ-емерит. 

Він зазначив, що сприймає Майдан як живу 

ідею, котра повинна бути здійснена всюди. "Цю 

ідею потрібно нести. Вона не має бути 

сконцентрована і гинути в одному якомусь 

місці", - сказав Блаженніший Любомир. 

КІРІОС 

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 
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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 


