
 Ап. Рим 5, 1 – 10. 
 Єв. Мт. 6, 22 – 33. 
       
    

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 

Глава УГКЦ розповів Святішому Отцеві про «біль українського 
народу» 

   Сьогодні вранці у Ватикані Блаженніший Святослав (Шевчук), 
Глава і Отець УГКЦ, зустрівся із Святішим Отцем Франциском. 
Зустріч відбулася в рамках аудієнції для членів 87-ї пленарної 
асамблеї Конгрегації Східних Церков (РОАКО). 
   Блаженніший Святослав мав нагоду особисто поспілкуватися із 
Святішим Отцем, він розповів йому про ситуацію в Україні, тисячі 
біженців та сотні поранених і вбитих. За його словами, Папа 
Франциск запевнив, що молиться за Україну і робить все можливе, 
щоб у нашій країні запанував мир і спокій. Святіший Отець також 
особисто привітав Главу УГКЦ із ювілеєм 20-річчя священичого 
служіння, який випадає в цей день. 
   Звертаючись до присутніх на аудієнції, Папа Франциск наголосив 
на значенні миру у побудові сучасного світу, наголосивши, що 
головним «будівничим миру є сам Христос». Понтифік привітав 
представників Східних Церков і подякував їм за їхній внесок у 
побудову миру та злагоди в тих країнах, які вони представляють. Він 
також закликав християн молитися, щоб його подорож на Святу 
Землю принесла «плоди єдності між християнами». «Вогонь 
П’ятидесятниці та сила Любові, - за словами Святішого Отця, - може 
зупинити вогонь зброї, ненависті та розбрату». 
   Додамо, що з 24-26 червня у Ватикані відбулись робочі засідання 
87-ї пленарної асамблеї Конгрегації Східних Церков (РОАКО) - 
органу, котрий об’єднує різні доброчинні організації, які 
підтримують душпастирську діяльність Східних Церков. Цьогоріч 
особливу увагу було приділено ситуації в Україні.  
                                                                   Департамент інформації УГКЦ 

 

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  
8:00 – Св. Літургія  
9:30 – Св. Літургія  
11:30 – Св. Літургія) 
    
                     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 

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   не подаватимуть 
недільну каву аж до вересня.. 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 відбулася 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.   

 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. 

    2-4 серпня – 29-та Лемківська ВАТРА, 
Оселя “Лемківщина” біля містечку Дюргам. 
contact@lemko-olk.com  www.lemko-olk.com 
Частина доходу призначена на відбудову церкви 
Св. Іллі в Брамптоні і на потреби Збройних Сил 
України. Aug 2-4 – 29th  Lemko VATRA, Lemko 
Resort near Durham, Ontario. contact@lemko-
olk.com  www.lemko-olk.com Part of the proceeds 
designated for the rebuilding of St. Elias Church, 
Brampton and for the needs of the Armed Forces of 
Ukraine. 

 

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

Василь і Рома Жила                                         $250.00 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь                   $200.00 
Михайло і Марія Гоголь           $100.00 

     МНОГАЯ  ЛІТА 
Новоохрещеній Лайлі Діяні Кабалеро, її рідним 
батькам і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа! 
 
  ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
  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. Kaтерина Олійник  
(92р.).      Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних. 
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На місійному спецкурсі ПМВ семінаристам 
розповіли про соціальне служіння і 
особливості катехізації за кордоном 

    У четвертий день спецкурсу місійного 
служіння ПМВ УГКЦ, що триває в 
Дрогобицькій духовній семінарії, 
семінаристам розповіли про соціальне 
служіння, і особливості катехізації за 
кордоном. 

 
   Так, директор Хмельницький-Карітас о. 
Іван Данкевич наголосив на важливості 
соціального служіння для священика, 
зокрема, і на місійних теренах. "На кожній 
парафіі є люди, які потребують. Зажди є 
можливість їм допомагати. Для діяння добра 
і милосердя потрібно бажання.  Хто хоче - 
шукає можливість, хто не хоче - причину. 
Євангеліє ми розповідаємо, а милосердя - це 
є руки Церкви", - зазначив о. Іван. 
    Він підкреслив, що добрим священиком 
неможливо бути без милосердя і 
соціального служіння. "Навчіть парафіян 
бути милосредними, але власним 
прикладом. Якщо ви на голос нужденого 
мовчите - вони будуть мовчати на ваш голос.  

 

Якщо реагуватимете на прохання 
потребуючих, вони реагуватимуть на ваші", - 
закликав директор Хмельницький-Карітас 
семінаристів.  
   Отець Іван Данкевич розповів, що сьогодні 
його фонд у Хмельницькому допомагає 
дітям вулиці, людям з особливими 
потребами, самотнім і всім потребуючим.   
   Він також відзначив, що в соціальному 
служінні не треба ставити конфесійність   у 
пріоритет, а допомогати всім людям, 
незалежно від віросповідання.  
   Експерт Вікторія Марко поінформувала 
студентів про особливості катехизації вірних 
УГКЦ за кордоном. Вона відзначила, що 
катехизувати - це навчати і звіщати Ісуса 
Христа (не тільки на своїх теренах, а й там, 
де Христа не знають). "Це звіщання 
покладено в основу місійної дільності. 
Сучасний катехит повинен йти і діяти, 
проповідувати Христа, воцерковлювати 
людей. Одне з основних завдань катехизації 
- виховувати дитину у вірі, щоби вона змогла 
своєю вірою сприяти християнизації всього 
суспільства, а не лише в межах своєі країни. 
А завдання катехита за кордоном - створити 
християнську культуру і утвердити її", - 
підкреслила Вікторія Марко. 
    Експерт відзначила,  що основні труднощі, 
з якими стикається катехит за кордоном: 
культурний шок, зовнішні чинники 
(наприклад, велика відстань до парафії) та 
мовний бар'єр.  

                                                  

                                                     Інфо-центр ПМВ 

 
 

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 


