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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 

Єпископи УГКЦ закликають продовжувати 
постити та безперервно молитися за мир в 
Україні 

«Наше християнське сумління каже нам…, що ми не маємо 
права опускати рук. Ми повинні далі тривати в молитві та 
пості. В цей непростий для нашого народу час, благаймо в 
Господа перемоги над підступами зовнішнього агресора і 
миру для нашої землі», - пишуть владики Синоду Єпископів 
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ у 
Заклику до вірних та всіх людей доброї волі продовжувати 
безперервну молитву і піст за мир в Україні. 
Греко-католицькі єпископи закликають вірних УГКЦ і, 
загалом, усіх християн та людей доброї волі,  продовжити 
безперервний піст і молитву за мир та краще майбутнє 
України. У Заклику преосвященні владики дають чіткі 
практичні вказівки стосовно продовження «цього 
духовного подвигу». Церковні ієрархи доручають 
продовжувати в парафіях, монастирях та семінаріях 
безперервну цілодобову молитву. Усіх вірних та людей 
доброї волі єпископи просять щодня о 21.00 єднатися в 
спільній молитві за Україну (в понеділок – за успішне 
служіння Президента, Уряду та Верховної Ради України; 
вівторок – за ворогів: за навернення тих, хто переслідує і 
атакує нас; середу – за українське військо; четвер –  за 
правоохоронні органи і міліцію; п’ятницю – за поранених, 
полонених, біженців та їхні родини; суботу – поминання 
усопших, зокрема загиблих воїнів і всіх невинно убієнних; 
неділю –  за єдність і соборність України). Крім цього в 
УГКЦ оголошено безперервний строгий піст за таким 
порядком: понеділок – Київська архиєпархія, Донецький, 
Харківський, Одеський і Кримський екзархати; вівторок 
– Львівська архиєпархія, Стрийська єпархія; середа – Івано-
Франківська архиєпархія,  (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. О. Качур)                
9:30 – Св. Літургія (о. Р. Лобай/o. O. 
Лящук) 
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 
 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! 

 Остання зустріч Клюбу Сеньорів відбудеться 
у вівторок 24 червня. Клюб Сеньорів 
продовжуватиметься у вересні. 

 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. 

 В 70-ту річницю боїв під Бродами, 
Братство Колишніх Вояків  1-ої Дивізії УНА, 
Станиця Торонто має шану запросити усіх взяти 
участь у Соборній Панахиді, за душі полеглих 
вояків, які віддали своє життя в боротьбі за 
Незалежність  України в середу, 23 липня, о год. 
7:30 вечора у нашій Свято-Миколаївській церкві. Після 
Панахиди, усі запрошені на каву і солодке у церковній 
залі. Також буде висвітлений перший 
документальний фільм режисера Тараса Химича, 
що показує хроніку діяльності першої 
української дивізії Галичина 1943-45.    

 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!  
 

Марія Світа                                                       $200.00 
Володимир і Таня Михайлиця                            $300.00 
Роман Федина            $200.00 
Олесь і Роксолана Сливинські       $250.00 
Володимир і Стефанія Сибидло  
(з нагоди 50-ліття подружжя)      $1000.00 

 
 
  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.) 
  1  VII 9:00 ранку     бл. п. Миколу Зіняк (6р.) 
 
   В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. Александра 
Тарнавська (92 р.).      Душу Покійної поручаємо 
молитвам наших вірних. 
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четвер – Тернопільська архиєпархія, 
Бучацька єпархія, Самбірсько-Дрогобицька 
єпархія; п’ятниця – Сокальсько-Жовківська 
єпархія, Луцький екзархат. А наприкінці 
кожної Літургії  владики закликають співати 
молитву «Боже великий, єдиний». 
Як пишуть у Заклику єпископи УГКЦ, перед 
обличчям нових небезпек народ України 
повинен єднатися «у своїй готовності 
захищати Вітчизну, відстоювати її соборність 
та право кожного громадянина жити у 
вільній, демократичній та європейській 
державі». 
«Початок оновлення влади в нашій державі, 
президентські вибори, які показали 
консолідацію українського суспільства і 
здатність народу брати на себе 
відповідальність за своє майбутнє, 
збереження міжрелігійного та 
міжнаціонального миру в країні – усе це плід 
вислуханих Богом молитов, прояв сили 
Покрову над нами Пресвятої Богородиці, 
посвяту України якій ми відновили 6 квітня 
цього року», – заохочують вірних владики. 
Пригадуємо, що дещо раніше, а саме під час 
попередньої сесії Синоду єпископів Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства 
УГКЦ, який 31 січня - 1 лютого 2014 року 
відбувався у Львові, владики ухвалили 
Звернення з приводу ситуації в Україні. У 
Зверненні владики оголосили  період посту в 
усіх єпархіях і закликали молитися за мир. З 
огляду на те, що ситуація в Україні ще 
більше загострилася і залишається 
неврегульованою, ієрархи УГКЦ під час 
чергової сесії Синоду прийняли рішення 
продовжити піст і молитву у цьому наміренні. 
 

 

 

 

 
Верховна Рада України прийняла 

Постанову "Про відзначення 150-річчя 
з дня народження митрополита 

Андрея Шептицького" 

17 червня 2014 року Верховна Рада 
постановила у 2015 році урочисто відзначити 
на державному рівні 150-річчя з дня 
народження митрополита Української Греко- 
Католицької Церкви Андрея Шептицького. 
Зокрема, Кабінету Міністрів рекомендовано: 
у двотижневий термін із дня прийняття цієї 
постанови створити організаційний комітет із 
підготовки і проведення заходів щодо 
відзначення 150-річчя з дня народження 
митрополита Андрея Шептицького; у 
двотижневий термін після створення 
організаційного комітету розробити і 
затвердити план заходів щодо відзначення 
150-річчя з дня народження митрополита 
Андрея Шептицького, вирішити питання 
щодо його фінансового та матеріально-
технічного забезпечення. У плані заходів 
пропонується передбачити: видання 
документальної спадщини митрополита 
Андрея Шептицького та її популяризацію; 
проведення на базі вищих навчальних 
закладів наукових конференцій, круглих 
столів, присвячених життю та діяльності 
митрополита Андрея Шептицького; 
здійснення заходів зі збереження та 
реставрації об’єктів, пов’язаних із діяльністю 
митрополита Андрея Шептицького, 
встановлення на них пам’ятних дощок. 
Також постанова містить низку рекомендацій 
і пропозицій органам місцевого 
самоврядування, іншим структурам щодо 
організації і проведення ювілейних заходів. 
Відповідний проект постанови зареєстровано 
за №4233.                             rada.gov.ua 
 

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 


