
 Ап.1Кор. 3, 9 – 17. 
 Єв.  Мт. 14, 22 – 34. 
 
       
       
    

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 

Нашою молитовною жертвою ми вимолюємо в 
Бога ласку, щоб Україна змінювалася", - о. Антон 

Борис 

Нашою молитовною жертвою ми вимолюємо в Бога ласку, 
щоб Україна змінювалася. Про це заявив о. Антон Борис, 
духівник ІХ Міжнародної пішої прощі родин мігрантів із 
Самбора до Зарваниці, адміністратор парафії Різдва 
Пресвятої Богородиці м. Козятин Вінницького 
протопресвітерства Київської архиєпархії УГКЦ, під час 
проповіді в парафії Святого Василя Великого в селі Кадобна. 

"Ми обрали темою нашої прощі вислів «Боже, нам єдність 

подай!» На телебаченні бачимо напис «Єдина країна». І хоч 

би де ми були, сьогодні всюди наші громадяни говорять про 

долю України. Ми цією ходою молимося, щоб Господь 

благословив єдність. Мало сказати, що ми любимо Україну. 

Мало сказати, як то добре було б змінити щось чи когось – 

кожен українець мусить мінятися", - зазначив отець Антон 

Борис.  

У Міжнародній прощі мігрантів та їхніх родин із Самбора до 

Зарваниці наразі беруть участь 402 особи. Паломники 

пройшли вже половину шляху, зокрема Львівську область, і 

рухаються Івано-Франківщиною.   

Говорячи про подолання половини відстані прощі, 

виконавчий секретар ПМВ о. Василь Поточняк у своєму 

скайп-спілкуванні з прочанами відзначив,  (стор. 2) 

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. o. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. Т. Барщевський  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
11:30  Св. Літургія -  о. О. Лящук 
    
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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                          ОГОЛОШЕННЯ 
 Повідомляємо, що з днем 21-го червня ми 

перейшли 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! 
 
 Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год.6:00 вечора. Наступна зустріч в середу  
13 серпня 2014. 

 Увага! Новий фільм про громадський опір і   
патріотичну душу Українців, яка народилася на 
Майдані. Фільмова компанія Babylon 13 (брати 
Рожен) і Ukies Corporation представлятимуть проект 
“Ukrainians: From Pacific to Atlantic”. Цей проект 
подорожуватиме через цілу Канаду і в  середу  13 
серпня загоститиь до нашої парохії. O год. 4:00 і 7:00 
поп. Y церковній залі буде висвітлений фільм  “Winter that 
has changed us”, який вже презентували у Cannes Film 
Festival.  

 6-ий з’їзд Української Католицької Молоді 
(вік 18-35р.р.) “UNITY 2014 Faith Forward” 
проходитиме 14-17 серпня 2014 року в Camrose, 
Alberta, Canada (Eдмонтонська Єпархія). Заохочуємо 
наших молодих парохіян взяти участь для того щоб 
відновити свою віру  у комапанії собі подібної 
Української Католицької молоді. За детальнною 
інформацією прошу заглянути на вебсторіку  
http://thisisunity2014.wordpress.com/ і також підібрати 
інформаційний буклет у принворі нашої церкви, або ж 
зверніться до нашої канцелярії тел. 416-504-4774. 
Інформація також є на нашій парохіяльній вебсторінці: 
www.saintnicholas.ca. 

  Конґрес Українців  Канади, відділ Торонто 
запрошує усіх на святкування 23 річниці Незалежності 
України в суботу 23 серпня в Centennial Park, 
Etobicoke. Урочиста частина  
о год. 1:00 поп., Концерт о год. 2:00 поп., Забава о 
год. 7:00 вечора.  За інформаціями просимо дзвонити 
на чис. тел. 416-323-4772. 
 
                      ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
 
Братство Колишніх Вояків, Станиця Торонто     100.00 
Тамара Гаук                                                      100.00 
            (в пам’ять батька Володимира Сахрин))  
Олена і Мирон Дилинські                                100.00 
           (в пам’ять Володимира Дилинського) 
Ірина  Осадчук                                               200.00 
               (в пам’ять Родини Гошуляків)           
Інґа і Константин Лусняк                               250.00 
Катерина і Володимир Вальницькі                  100.00 
Марія Бескідна                                               100.00 
              (в пам’ять Івана Бескідного -1р.) 
Ева Кекіс                                                       150.00 
           (в пам’ять Павла і Меланії Шкільних) 

Таня і Володимир Михайлиця                          200.00 
Катерина Гладка                                             300.00 
                ( в пам’ять Ярослава Гладкого) 
 
 
  
   ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
11 VIII   4:00 поп.        бл. п. Михайла Гойнацького  
                                                                         (40д.) 
21 VIII   9:00 ранку    бл. п. Мрослава Шумського (4р.) 
22 VIII   7:00 вечора    бл.п. Марію Микитин (9р.) 
26 VIII   7:00 вечора    бл. п. Юрія Пеняк (4р.)   

                           (Закінчення) 

  що на середині шляху в людини  часто 

виникають спокуси, але їх потрібно долати. "Що 

доброго у мені засіяно - треба розвивати, а що 

злого в мені є - треба викорінювати. Потрібно 

робити так, як Бог хоче. Бажаю очистити свої душі 

від старих недобрих звичок, засівати Божественну 

благодать, і плодами такої дії будуть добрі справи 

й ініціативність в доброму", - зазначив о. Василь 

Поточняк.                                 Інфоцентр ПМВ 

Глава УГКЦ закликав молитися за 
християн в Іраку 

Відгукуючись на заклик Патріарха Вавилона 
Халдейського і Архиєпископа Багдадського Луїса 
Сако та представників міжнародної католицької 
благодійної організації «Церква в потребі», з 
благословення Глави і Отця УГКЦ Блаженнішого 
Святослава 6 серпня греко-католики молилися за 
християн, які в цей час потерпають від однієї з 
найстрашніших атак нашого часу в Іраку.Як 
раніше повідомляв Патріарх Луї Сако, ситуація в 
Іраку стає щоразу складнішою, однак «світ, 
здається, зовсім цим не переймається». Тим часом 
Абу Бакр аль-Багдаді, самопроголошений лідер 
ісламського халіфату, закликав до глобального 
джихаду. Оголошуючи, що його наступною метою 
буде завоювання Рима, закликав усіх мусульман 
приєднатися до створення ісламської держави. Він 
також закликав послідовників ісламу, щоб під час 
рамадану активізували напади на невірних. 

Слід відзначити, що Святіший Отець Франциск 

постійно молиться за християн Іраку, України та 

інших гарячих точок. 

Департамент інформації УГКЦ 

http://thisisunity2014.wordpress.com/
http://www.saintnicholas.ca/


 У Львові молитвою вшанували 100-
ліття з дня створення легіону 
Українських Січових Стрільців 

У серпні цього року Україна відзначає 

100-ліття з дня створення легіону 

Українських Січових Стрільців. З цієї 

нагоди у Львові на Янівському цвинтарі 

відбулась екуменічна панахида, підняття 

державного прапора та покладання квітів. 

Захід відбувся біля Монументу 

Українському Січовому Стрілецтву,- 

повідомляє Християнський портал КІРІОС з 

посиланням на VELYCHLVIV. 

«Людина, її добрі справи, які вона робить, – 

все це живе до того часу, поки є пам’ять, поки 

ми пам’ятаємо. Якщо хочуть знищити націю, 

забирають пам’ять. В історії нашої української 

великої справи ми знаємо дуже багато 

випадків, коли нашу пам’ять хотіли знищити. 

Не вийшло. І не вийде. Бо є Божа ласка, щоб 

ми були. Є Божа наука, яка вчить нас бути 

мудрими і вчитися в цілому світі, щоб добре 

будувати свою рідну хату.Сьогодні ми 

відновлюємо історичну справедливість. Всі ці 

хлопці і мужі, які полягли і тут поховані, йшли 

в бій з нашим прапором. Ми будемо робити все 

можливе і неможливе, щоб більше уваги 

приділяти патріотичному вихованню, 

військовому вихованню наших дітей. Це 

питання життя або смерті. Незалежність не 

дається просто так. За неї треба воювати 

кожного дня. В Біблії не записано, що Україна 

має бути незалежною державою. Це війна 

кожного дня. Дякую усім за вашу мужність, 

твердість, силу. Слава українському Січовому 

Стрілецтву, слава нашим героям, які сьогодні 

воюють на Сході, слава Україні», – зазначив 

Андрій Садовий, міський голова Львова. 

 

Неприпустимо зневажати і ненавидіти 
жителів східних областей України…» - 

Блаженніший Любомир (Гузар) 

Неоголошена війна поставила українців перед 
необхідністю змінюватися. Адже багато з нас 
були «радянськими» людьми, які звикли до 
того, щоб ні про що не думати, що про них 
дбає держава, а їхнє головне завдання – 
споживати. Натомість нам важливо зрозуміти: 
якщо ми не робитимемо щось добре, з нас 
нічого не вийде. Про це сказав Блаженніший 
Любомир (Гузар), Архиєпископ-емерит УГКЦ, в 
інтерв’ю для видання «Новоє 
врємя»Блаженніший Любомир вважає, що 
неприпустимо зневажати і ненавидіти жителів 
східних областей України. На його думку, 
смішно і безглуздо відкидати людей, які довго 
живуть в умовах важкого конфлікту. «Двадцять 
років тому донеччани та луганчани також 
голосували за єдину і незалежну Україну. Тож 
хто нам дав право погано про них говорити? 
Вони наші співвітчизники, їм треба допомогти, 
їх треба підтримати», – зазначив він. 
Найважливіший урок важких подій в Україні 
духовний провідник УГКЦ бачить у намаганні 
українців жити одне для одного. «Важливо 
ґрунтовно перевиховувати народ. Усі ми 
повинні цим вихованням займатися - держава, 
Церква, кожен громадянин», - додав він. 
Спільні зусилля, спрямовані на повернення до 
нормального життя, і є, на його думку, 
об'єднавчою ідеєю України.  Додамо, що повне 
інтерв'ю з Архиєпископом-емеритом УГКЦ 
Любомиром (Гузаром) буде опубліковане  у 
виданні «Новоє врємя»  вже 1 серпня. 

Департамент інформації УГКЦ 

 

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://kyrios.org.ua/news/world/13239-u-lvovi-molitvoju-vshanuvali-100-littja-z-dnja-stvorennja-legionu-ukrayinskih-sichovih-striltsiv.html
http://kyrios.org.ua/news/world/13239-u-lvovi-molitvoju-vshanuvali-100-littja-z-dnja-stvorennja-legionu-ukrayinskih-sichovih-striltsiv.html
http://kyrios.org.ua/news/world/13239-u-lvovi-molitvoju-vshanuvali-100-littja-z-dnja-stvorennja-legionu-ukrayinskih-sichovih-striltsiv.html
http://kyrios.org.ua/
http://velychlviv.com/
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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 


