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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 

Звернення Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій щодо ситуації на Сході 
України 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій протягом 
останніх тижнів зверталася зі словами підтримки позиції 
Президента України Петра Порошенка щодо мирного 
врегулювання збройного конфлікту на Сході України та 
висловлювала готовність сприяти в реалізації його мирного 
плану. 
Ситуація на Сході України продовжує бути напруженою. У 
зв’язку з останніми подіями в цьому регіоні 
звертаємося до всіх, хто незаконно тримає в руках 
зброю, із проханням скласти її та припинити 
кровопролиття. 
Знову наголошуємо на засвідченій раніше позиції, що 
територіальна цілісність України, незалежність якої дарована 
нам Богом, є цінністю нашого народу, а тому допустити її 
розділення ми не маємо права, бо це гріх перед Богом та 
майбутніми поколіннями нашого народу. 
Ми звертаємося до всіх людей доброї волі із проханням про 
всебічне сприяння якнайшвидшому звільненню всіх 
заручників, зокрема й священнослужителів, та ще раз 
закликаємо всіх відмовитися від таких способів боротьби, а 
мирними шляхами врегулювати цей збройний конфлікт.  
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
засуджує будь-які релігійні переслідування та 
дискримінацію вірних Донецької та Луганської 
областей, а також захоплення церковних споруд та 
інших релігійних приміщень і використання їх у 
збройному конфлікті,    (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. О. Лящук 
8:00 – Св. Літургія – о. Т. Барщевський 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 – Св. Літургія - о. Тарас 
                                          Барщевський 
    
                     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! 
 
 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.   

 Коса Колектив розмалюватимуть браму 
поруч нашої церкви в суботу 26 липня і в неділя 
27 липня від год. 1 до 3 поп. Заохочуємо дітей і 
молодь брати учатсь у цьому проекті. Просимо 
вдягнутися відповідно враховуючи, що одяг може 
бути захляпаний фарбою. Просимо зголошуватися 
до канцелярії на чис. тел. 416-504-4774. 

 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. 

 Конґрес Українців  Канади, відділ Торонто 
запрошує усіх на святкування 23 річниці незалежності 
України в суботу 23 серпня в Centennial Park, 
Etobicoke, Ца інформаціями просимо дзвонити на чис. 
тел. 416-323-4772. 
 
                           ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить!  

Ірина Осадчук                                    $200.00 
         (в пам’ять покійних з родини Гощуляків) 
Інґа і Константин Луцуняк                                 $250.00 
Oлена і Мирон Дилинські                                   $100.00 
         (в пам’ять Володимира Дилинського) 
Катерина і Володимир Вальницькі                      $100.00 
Mарія Бескідна                                                  $100.00 
        (в пам’ять Івана Бескідного -1-ша річ.) 
Ева Кекіс                                                           $150.00 
         (В пам’ять Павла і Меланії Шкільних) 
 

 
 ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 

4  VII  11:00 ранку       бл. п. Івана Бескідного (1р.) 
5  VIІ  6:00 вечора     бл. п. о. Катерину Олійник(35р.) 
9  VII  5:00 поп.         бл. п. Луку Ружицького 
 
    
    (Закінчення з першої стор.)    

якими б мотивами це не виправдовували. 
Ми засвідчуємо нашу солідарність із людьми, які 
постраждали від збройного конфлікту, та 
закликаємо вірних до діяльної допомоги і справ 
милосердя нашим братам та сестрам зі Сходу 
України.  
Ще раз закликаємо всіх наших вірних до 
посилених молитов за мир і злагоду в цей 
складний для нашої Батьківщини час. 

 Від імені ВРЦіРО, Головуючий 

+ Онуфрій  

Митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ, 

Місцеблюститель Київської Митрополичої кафедри  

mailto:contact@lemko-olk.com
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/


Блаженніший Любомир: «Хто хоче 
пізнати українця – мусить читати 

Шевченка» 

Архиєпископ-емерит Блаженніший Любомир 
(Гузар) вважає, що Тарас Шевченко найкраще 
з українських поетів зумів висвітлити нашу 
українську душу.У проекті «Кобзар єднає» 
Блаженніший Любомир розповів, що малим 
хлопцем часто хворів і за той час вчив вірші 
Шевченка. А коли був молодим парохом, 
духівником Українського народного союзу, у 
так званій Союзівці (Америка), то завжди з 
громадою старалися організувати 
Шевченківський концерт у березні. 
«Ціла громада була згуртувана навколо 
Шевченка. Біблія і Шевченко допомагали й 
були основою національної, релігійної 
ідентичності. І для свідомих людей не може 
бути сумніву в побожності Шевченка, – 
розповів колишній Глава УГКЦ. 
Духовний лідер українців відзначив, що він 
завжди дуже радо читає поета. «Мовно це 
дуже гарні тексти. Мелодія їх мене завжди 
тішила». Крім того, Блаженніший відзначає 
простоту творів Тараса Шевченка. «Він так 
говорить, що і престарілий, і дитина можуть 
тішитися тим, що читають. На мою думку, це - 
прикмета великого поета», – сказав він.Як 
приклад простоти і величності поезії Кобзаря 
Архиєпископ наводить «Думи мої, думи мої». 
«Хтось скаже: от, вірш. Але скільки за тим 
криється людини, людського переживання, 
людської природи. Шевченко з наших поетів, 
можливо, найкраще зумів висвітлити нашу 
українську душу. Хто хоче  
пізнати українця – мусить читати Шевченка», – 
вважає Блаженніший Любомир. 
Він зазначив, що 200-літній ювілей Шевченка 
дуже важливим. І не лише, щоби прославити 
його, а це - нагода втягнути того духа, яким він 
до нас звертався. Тобто свою свідомість 
оживити словами Шевченка.«Я радо бачив би, 
якби люди: малі діти, старші, престарілі не 
лише читали Шевченка, а й рецитували його. 
Якщо б ми всі це зробили - перейняли дух  
Шевченка, дух українства, який він так 

прекрасно схопив, то другорядні справи, з 
якими нам сьогодні доводиться мати справу, 
боротися, перестали би бути такими 
важливими. Тому що ми були б дуже свідомі, 
хто ми є. І що ми є один народ, одна єдність, 
одна велич», – наголосив Блаженніший 
Любомир(Гузар). 
          Лист-співчуття Блаженнішого   
Святослава з приводу смерті 
Блаженнішого Володимира (Сабодана) 
Його Високопреосвященству Митрополитові 
Онуфрію, 
З великим смутком ми одержали вістку, що 
спочив у Бозі Блаженніший Володимир, 
Митрополит Київський.З відходом до вічності 
слуги Божого Митрополита Володимира всі ми, 
все українське суспільство та всі християни, 
незалежно від конфесійної належності, 
відчуваємо велику втрату. Його Блаженство 
Володимир назавжди закарбується в нашій 
пам’яті як людина глибокої молитви та 
правдивої монашої аскези, глибокий богослов 
та мудрий пастир, духовний батько та 
моральний авторитет нашого 
часу.Блаженніший Володимир, натхнений 
Духом Святим, розумів важливість і нагальну 
потребу братерського єднання та пошуку 
шляхів до єдності Церков Володимирового 
Хрещення. У цьому він на багато років 
випередив сучасність і залишиться духовним 
орієнтиром для своїх послідовників у 
майбутньому.У цю скорботну хвилю від імені 
всієї повноти Української Греко-Католицької 
Церкви висловлюємо братнє співчуття усьому 
єпископатові, духовенству, монашеству і всім 
чадам Української Православної Церкви та 
єднаємося з вами в молитві за вічний спочинок 
покійного. Сьогодні Блаженніший Володимир 
стоїть перед Престолом Всевишнього і молиться 
за дорогу Йому Україну, а до нас промовляє 
словами апостола Павла: «Я боровся доброю 
борнею, скінчив біг – віру зберіг. Тепер же 
приготований мені вінок справедливости, що 
його дасть мені того дня Господь, 
справедливий Суддя» (ІІ Тим. 4, 7–8). 

Вічная Йому пам’ять!    + Святослав 
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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 


