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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 

Увесь світ переконався, що Україна є домом для 
численних народностей та релігій, які мирно 

співіснують», − єпископи УГКЦ 

Ми надзвичайно вдячні за ваші старання інформувати свої 
спільноти про правдиву природу змін, що відбуваються в 
нашій країні, на противагу обманній інформації, що 
спрямована проти України та її Церков, зокрема проти 
Української Греко-Католицької Церкви.  
Такими словами члени Постійного Синоду УГКЦ у своєму 
листі висловили вдячність Католицьким Єпископським 
Конференціям, священикам, монашеству та мирянам Церкви, 
усім християнам і людям доброї волі за їх солідарність з 
Україною упродовж подій, які відбулися в останні  
місяці. 
«Останніми днями ми бачимо, як загострилася ця кампанія 
(поширення неправдивої інформації, − авт.) з боку певних 
політичних і духовних авторитетів найвищого рівня, які 
поділяють агресивний тон і методику викривлення», − 
ідеться в документі. 
Члени Синоду констатують, що після століття геноциду і 
десятиліть шаленої корупції та нестерпної соціальної 
несправедливості «українська нація перебуває в тривалому, 
натхненному паломництві від страху і шахрайства до гідності 
та цілісності». «Протягом морозяних зимових місяців 
мільйони людей заповнювали площі не тільки наших, а й 
ваших міст, щоб висловити своє прагнення кращого життя. 
Усі українські Церкви та релігійні організації посіли 
одностайну позицію. Місяцями вони наполягали,   (ст. 3) 
 

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 ) 
    
                     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 
В понеділок 16 червня, початок Петрового 
Посту. Він триває до 12 липня, Свята Свв. 
апп. Петра й Павла. 

 
 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. 

 Членкині ЛУКЖК подаватимуть недільну 
каву останній раз в неділю 22 червня. 
Недільна кава продовжуватиметься у вересні. 
Складаємо щиру подяку всім членкиням, які 
готують каву, солодке, смачні канапки і 
вареники підчас року. Нехай Предобрий Господь 
держить Вас у Своїй опіці на Многії і Благії Літа! 

 Повідомляємо, що остання зустріч 
Молитовної Групи відбудеться в середу  
18 червня о год. 6:00 веч. Молитовний День 
продовжуватиметься у серпні. 

 Остання зустріч Клюбу Сеньорів відбудеться 
у вівторок 24 червня.  Зустрічі в середу 17 червня  
не буде зогляду на Священичу Конференцію. Клюб 
Сеньорів продовжуватиметься у вересні. 

 В пам’ять Дарії Цибульської, родина і 
приятелі зложили даток в сумі $1260.00 на 
потреби Свято-Миколаївської Церкви. Нехай 
Предобрий Господь благословить! 

 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.   

 Бібліотека щиро дякує п-ву. Олегові і Божені 
Іванусів за велику фізичну і матеряльну поміч із 
висилкою наших подвійних примірників установам в 
Україну. Вислано 8 пакунків, 240 кг. Нехай Предобрий 
Господь благословить діло Ваших рук! 

 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.  

  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. 
 
                           ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить!  
 

Данута Стефанюк                                           100.00 
Мирося Щепанська                                        200.00   
Татяна Рудзик                                                100.00 
Суботня Щкола –Матуральний Комітет            100.00 
Олександра Ковалик                                      200.00 
Марта Сиротинська                                        400.00 
             (в пам’ять усіх отців, що відійшли) 
Славко Холявка                                             100.00 
Йоанна і Янні Даґонас                                    200.00 
                   (з нагоди Хрещення доні Оливії) 
 
  ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
21 VI  9:00 ранку     бл. п. о. Юліяна Микитин (35р.) 
 
     В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоїлася у Бозі бл. п. Олександра Тарнавська  
(92р.).   Душу Покійної  поручаємо молитвам наших 
вірних. 
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що президент і уряд мають поважати своїх 
громадян, що насилля неприпустиме, що поділ 
суспільства та країни є аморальним і що діалог 
– це єдиний легітимний спосіб розв’язання 
політичної та соціальної кризи», − ідеться в 
листі, який від імені Постійного Синоду 
підписав Блаженніший Святослав. 
Єпископи УГКЦ висловили вдячність «за цю 
пророчу єдність» усім братам і сестрам у вірі: 
римо-католикам, протестантам, євреям, 
мусульманам, а особливо представникам 
православних Церков  в Україні. 
Автори листа констатують, що вийшовши на 
мирні демонстрації у відповідь на суцільну 
корупцію, переслідування з боку держави та 
нестерпні соціальні умови, мільйони українців 
плекають дедалі більшу міжетнічну, 
міжконфесійну та міжкультурну солідарність. 
«Увесь світ переконався, що Україна є домом 
для численних народностей та релігій, які 
мирно співіснують; її оновлене громадянське 
суспільство захищає свою країну та спільне 
благо. Разом українські громадяни 
висловлюють своє «ні» тиранії, беззаконню, 
насильству та безвідповідальності, особистій та 
суспільній, внутрішній та зовнішній, як в 
середині країни, так і на міжнародній 
арені», −читаємо в документі. 
Єпископи просять продовжувати молитися за 
мир в Україні, за мир та примирення, що 
ґрунтуються на справедливості. «Ваша 
зичливість до України має преображальну силу, 
вона є великою підтримкою для нашого народу 
в його паломницькій мандрівці», − зазначають 
єпископи УГКЦ у листі «Україна в паломництві 
– дякуємо, що ви разом із нами!» 
Члени Постійного Синоду також надіслали 
особливі слова вдячності Святішому Отцеві 
Папі Франциску, «котрий підтримав нас 
молитвою та закликав до миру й 
справедливості в Україні». 
                     Департамент інформації УГКЦ 
 
Глава УГКЦ: «Нам потрібно 
оживлення нашої соборної України, 
миру, злагоди і єдності в нашому 
народі» 
Ми сьогодні прикликаємо Духа Святого на наш 
народ, на нашу землю, на нашу Церкву, щоб Він 
обновив лице нашої землі, потішив нас у нашому 
неспокої, примирив нас і зібрав у соборності, яка  

від Нього походить. Про це заявив Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав під час Літургії в 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового. 
Предстоятель УГКЦ привітав усіх парафіян зі 
святом П'ятдесятниці, «святом сходження на нас, 
на Церкву Духа Святого, - святом, коли ми 
прославляємо єдиного Бога в Тройці, Отця, і Сина, 
і Святого Духа». «Нехай це свято для нас буде 
святом нової надії, нового оживлення, святом 
присутності між нам Духа Святого», – наголосив 
Блаженніший Святослав. Глава УГКЦ підкреслив, 
що свято П'ятдесятниці є особливим днем і 
моментом наближення Бога до людини.«Ізраїль 
святкував П'ятдесятницю як день синайського 
Богоявління. На Синайській горі Мойсей бачив, як 
Господь Бог вогнем написав на кам'яних таблицях 
свій Закон – Десять Божих заповідей. І з цими 
таблицями прийшов Мойсей до свого народу, щоб 
об'явити людям того Бога, який визволив їх з 
неволі. Там, на Синайській горі, вони стали 
народом, єдиним людом, якого Бог вибрав серед 
усіх земних племен, аби через них об'явити своє 
ім'я світові», – відзначив проповідник.Водночас він 
підкреслив, що Христос вклав новий зміст у день 
П'ятдесятниці. «Цього дня на апостолів зійшов Дух 
Святий у вигляді вогняних язиків. Господь Бог 
випалив Закон вогнем свого Духа вже не на 
кам'яних таблицях, а в серцях своїх людей. Так він 
затвердив Новий Заповіт. Цього дня народилася 
Церква Христова як новий Божий люд, Новий 
Ізраїль, на якому спочиває Божественна 
благодать. Там Він оголосив себе єдиним Богом, 
але в Трьох Особах», – сказав Глава 
УГКЦ.Блаженніший Святослав відзначив, що 
Святий Дух вчить нас молитися, вводить у діалог з 
Богом і відкриває таїнство Царства Небесного 
.«Вчора ми пережили інавгурацію нового 
Президента. Як нам потрібно це оживлення нашої 
соборної України, як нам потрібно миру і злагоди, і 
єдності в нашому народі! Бо саме мир і соборність 
для нас є ознакою нового українського буття. Дух 
Святий є духом миру і духом єдності. Нехай Він 
сьогодні наповнить кожного з нас, обновить у 
нашому серці радість і силу християнського життя, 
відкриє нам таємниці нашого буття і покличе нас 
до християнської досконалості. Бо Він є Той, що 
всюди присутній і все наповняє», – зазначив 
Предстоятель Церкви.  

 

   
 

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 


