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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 

«Створення нової митрополії УГКЦ − це ще один крок до 
утвердження і визнання її патріаршої гідності», − Глава УГКЦ 

Творення нових структур в Церкві є знаком того, що вона 
активно розвивається і росте. Створення митрополії УГКЦ в 
Бразилії, вже четвертої за останній період, свідчить про те, що 
тепер наша Церква зробила важливий крок у розвитку своєї 
помісності на цих землях.   Це новий крок до утвердження і 
визнання патріаршої  гідності УГКЦ. 
Таку думку висловив Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, в черговому відеоблозі для «Живого.ТБ», напередодні 
свого візиту у Бразилію. 13 липня Предстоятель УГКЦ у 
Прудентополі здійснить інтронізацію владики Мирона 
(Мазура), а 15 липня – владики Володимира (Ковбича).  
    Пригадуємо, 12 травня 2014 року стало відомо, що Папа 
Франциск підніс дотеперішню єпархію святого Івана 
Христителя УГКЦ в Бразилії з осідком у Куритибі до статусу 
архиєпархії та митрополичого осідку. Першим архиєпископом-
митрополитом призначено дотеперішнього Єпарха владику 
Володимира (Ковбича). 
    Одночасно, Понтифік створив єпархію Непорочного Зачаття 
Пресвятої Богородиці УГКЦ з осідком у Прудентополі, 
виокремивши її територію з новоствореної архиєпархії святого 
Івана Христителя та підпорядкувавши її цьому митрополичому 
осідку.  

продовження на 2-ій сторінці 

 

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 
Неділя 6 липня - Навечір'я Свята Різдва Св. Івана 
Христителя - Вечірня о год. 6:00  вечора. 
Понеділок 7 липня - Свято Різдва Св. Івана Христителя. 
Божестевенні Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку. 
 
П’ятниця 11 липня - Навечір'я Свята Свв. апостолів 
Петра і Павла - Вечірня з Литією о год. 6:00  вечора. 
Субота 12 липня - Свято Свв. апостолів Петра і Павла. 
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. 

 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!  

Лідія Ола                                             $250.00 
Добр. Олена і о. Александер Лящук  
(з нагоди хрещення донечки Осанни Серафими)   $100.00 
 

                       МНОГАЯ  ЛІТА 
Новоохрещеній Осанні Серафимі Лящук, її 
рідним батькам і хресним батькам бажаємо 
Многії і Благії Літа! 
 
  
   В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. Павлина Барчинська  
(94р.).  Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних. 

 

Продовження з 1-ї сторінки 

Першим Єпархом новоствореної єпархії призначено 
владику Мирона (Мазура), дотеперішнього 
єпископа-помічника Куритибської єпархії УГКЦ. 

Пригадуючи сторічну історію присутності УГКЦ на 
цих землях, Верховний Архиєпископ додав, що у 
2012 році в Бразилії відбувся Патріарший Собор 
УГКЦ та Синод єпископів УГКЦ. 

«В цій країні тривалий час існує єпархія Святого Івана 
Хрестителя з осідком у Куритибі. Бо на Південному 
Сході Бразилії найбільше зосереджено українців. З 
огляду на стан цієї єпархії та нові виклики УГКЦ в 
Бразилії, рішенням Синоду УГКЦ та з благословення 
Папи Франциска, було створено тут митрополію», − 
пояснив Блаженніший Святослав. 

«Моліться про те, щоб життя УГКЦ із творенням цих 
нових структур активізувалося і мало добрі плоди у 
майбутньому», − сказав наприкінці Блаженніший 
Святослав. 

                                   Департамент інформації УГКЦ 
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http://www.lemko-olk.com/
mailto:contact@lemko-olk.com
mailto:contact@lemko-olk.com
http://www.lemko-olk.com/
http://thisisunity2014.wordpress.com/
http://www.saintnicholas.ca/


Український католицький університет 
підготував дипломованих держуправлінців 

нового зразка 

                                            Четвер, 26 червня 2014 
45 управлінців з різних регіонів України стали 
випускниками першої програми інноваційного 
підходу до державного управління «Good 
Governance» Українського католицького 
університету. Вони готові до професійної роботи 
в органах державної влади. Україну 
завтрашнього дня держуправлінці нового зразка 
бачать сильною державою з розвиненим малим 
та середнім бізнесом, а зарплати чиновників, на 
їхню думку, мають залежати від рівня довіри 
громади.Зміни, що відбулись в країні вимагають 
нового підходу до управління державою. Так у 
лютому 2014 року Український католицький 
університет започаткував першу в Україні 
програму інноваційного підходу до державного 
управління «Good Governance» («Ефективне 
управління»). 45 управлінців нового зразка – 
випускники програми – дізналися від експертів з 
США, Європи та України, як впроваджувати 
зміни в кризових умовах у державних органах, 
дотримуючись етичних принципів та цінностей. 
«Good Governance» − це перша програма такого 
рівня в Україні. Розробляючи її, організатори 
відштовхувались від програм підготовки 
держуправлінців, які реалізовують у кращих 
бізнес-школах світу, зокрема у Harvard Kennedy 
School, Fels Institute of Governance 
(Пенсивальнський університет) . Разом із тим, 
навчальні теми підбирали, фокусуючись на 
актуальних питаннях для України, − наголошує 
перший проректор УКУ Тарас Добко. − 
Випускники програми стали частиною однієї 
спільноти однодумців і можуть розраховувати 
на підтримку в майбутньому». 
Протягом тримодульного навчання учасники  

 

 

програми прослухали курси «Люстрація», 
«Адвокасі і лобіювання», «Інституційна 
організація державної влади», «Спільне 
управління», «Локальні та регіональні фінанси», 
а також теми «Лідерство і влада», «Управління 
змінами», «Переговори», «Навчання для 
дорослих», «Релігія і суспільне життя». 
Підсумковим проектом навчання стала 
командна робота із розробки бізнес-моделі 
уряду України. На основі усіх прослуханих курсів, 
зокрема, від Адріана Сливоцького, одного із 
провідних бізнес-мислителів світ у (саме за його 
методикою вони будували бізнес-модель) 
учасники презентували свої проекти. 
Відтак, 7 груп представили свої напрацювання. 
Серед основних ідей реформ: легкість ведення 
бізнесу в Україні, залучення діаспори, розвиток 
малого та середнього бізнесу, сільського 
господарства, залежність зарплати чиновників 
від рівня довіри громади, розвиток металургії та 
аерокосмічної галузі. Як зазначають самі 
учасники, такі пропозиції є так званою «ін'єкцією 
адреналіну» для країни, тобто це ті речі, які у 
короткостроковій перспективі можуть дати 
результат. Усім учасникам першого набору 
організатори, за підтримки бізнес-спільноти, 
надали стипендії, що частково покрили витрати 
на навчання.  «Цю програму ініціювала та 
профінансувала група львівських підприємців, 
які прагнуть змін у власній країні. Останнім 
часом багато говорять про соціально 
відповідальний бізнес, соціальне партнерство. 
Підприємці від слів перейшли до справи, і 
зробили реальний внесок у розбудову держави», 
− підсумував  Рустем Аблятіф, викладач 
програми, голова правління  «Інституту 
громадянського суспільства». 

Прес-служба LvBS 

 
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://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL2x2YnMuY29tLnVhL3VrL2ZhY3VsdHk=
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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 


