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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 

Блаженніший Святослав у Бразилії увів на 
престол Митрополита Володимира (Ковбича) 

15 липня 2014 р., в день Рівноапостольного князя 
Володимира за новим стилем, Блаженніший Святослав, 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, увів на 
престол Митрополита й Архиєпископа Володимира 
(Ковбича). Подія відбулася в Куритибі в архикатедральному 
Соборі святого Івана Хрестителя. 
«У цей історичний день утворення нової митрополії мусимо 
сказати, що він є кульмінацією розвитку помісної Української 
Греко-Католицької Церкви у Бразилії», – сказав  
Блаженніший Святослав під час проповіді. 
За його словами, історія нашого церковного буття у Бразилії 
- це історія життя. 
«Ми сьогодні чули в декреті проголошення нової митрополії 
цілу історію розвитку нашої Церкви на цих землях. Чули, як 
спішили за своїми овечками добрі пастирі на бразильську 
землю, як піклувалися про них, щоб те Христове стадо, яке 
прийшло на цю благодатну землю, не розбіглося. І саме 
завдяки столітній праці добрих пастирів воно збереглося 
і живе тепер», – розповів Предстоятель УГКЦ. 
Під час проповіді Блаженніший Святослав також згадав 
добрих святих пастирів, котрих Господь Бог посилав до своїх 
людей у Бразилії, які спочивають у крипті 
архикатедрального собору в Куритибі. Проповідник 
привітав владику Володимира з днем ангела. «За Божою 
волею, саме в цей день ви вступаєте на престол як перший 
митрополит.   (Ст. 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. Т. Барщевський 
11:30 – Св. Літургія - о. O. Юрик 
    
                     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 неділю 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.  

 Слава Україні і невмирущим героям! 
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. 

 МОЛИТВУ ЗА УКРАЇНУ ЗА ЦИХ ГЕРОЇВ-  
ХЛОПЦІВ! 
У цю неділю 20 липня о год. 3:00 поп. нв Отців 
Василіян на 3100 Weston Rd.(біля Пам’ятника Подяки) 
буде відслужена Служба Божа за МИР І СПОКІЙ НА 
НАШІЙ УКРАЇНІ. Також зранку о 9:00 починається 
Піша Проща у цьому ж намірі від Українського 
Консульства до 3100 Weston Rd..Просимо, хто не може 
іти із якоїсь причини прийty хоч на цю Службу. Ніхто і 
ніщо нам не допоможе ТІЛЬКИ БОГ! Звертайтесь, якщо 
у когось є якісь запитання, 
 на чис. тел. 647 300 2140, Люба. 

 

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

 24  VII  10:00 ранку         бл. п. Василину Ґолдій 
 24 VII 7:00 вечора   бл. п. Кир Ізидора    
                                               Борецького (11р.) 
 4   VIIІ  11:00 ранку       бл. п. Івана Бескідного (1р.) 
 5   VIII   9:00 ранку       бл. п. Володимира Сахрин (25р.) 
 5  VIІІ  6:00 вечора     бл. п. о. Катерину Олійник(35р.) 
 9 VIIІ  5:00 поп           бл. п. Луку Ружицького 
 
 
 
      ( З а к і н ч е н н я )  
  
Бути митрополитом – це не почесть, це тяжка
 праця», – сказав Глава Церкви. 
Блаженніший також процитував слова Папи 
Франциска, що кожен єпископ, кожен добрий 
пастир має пахнути, як його вівці. Це значить, що 
він має бути близько людей. Пастир без овець
 нічого не вартий.«Сьогодні Господь посилає 
вас до людей, щоби ви були близько до них, щоби 
знали всі їхні печалі та радості, щоби стали їхніми 
воротами до Царства небесного», – звернувся 
Блаженніший Святослав до Митрополита 
Володимира.Глава УГКЦ закликав молитися за 
нового митрополита, бо перед ним велика праця. 
Як повідомляв Департамент інформації УГКЦ, 
Блаженніший Святослав прибув до Бразилії 10 
липня з душпастирським візитом. Головна його 
мета − введення в новий уряд владик Володимира 
(Ковбича) і Мирона (Мазура). 

  

Департамент інформації УГКЦ 
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Лист-співчуття Глави УГКЦ послам 
іноземних держав у зв’язку із 

загибеллю їхніх громадян внаслідок 
терористичного акту 17 липня 2014  

Високоповажний пане Посол, 

Жахлива звістка надійшла зі Сходу України, де 

терористи збили літак Боінг 777 малайзійської 

авіакомпанії з 298 особами на борту. До сотень 

жертв військової агресії проти України долучилися 

невинні життя громадян інших народів світу, 

зокрема і Вашої країни. Ця трагедія вкотре 

показала, що зло, яке впродовж останніх місяців 

роздирає тіло нашого народу, несе реальну 

загрозу миру й безпеці в усьому 

світі.Пройняті великим болем із приводу цього 

злочину, висловлюємо щирі співчуття рідним і 

близьким загиблих, запевняючи про наші молитви і 

близькість із ними в їхньому горі, яке стало й 

нашим горем. «Всемилостивий Господи, прийми у 

свої обійми душі невинно убієнних, посели їх в 

оселях праведних, сподоби їх вічного миру і 

блаженства!». Уся наша Церква молиться за 

вічний спочинок невинно убієнних. Залишаємося в 

молитовній єдності з родинами загиблих та всіма 

страждаючими з приводу цієї трагедії. 

Закликаємо всю міжнародну спільноту зробити все 

можливе для припинення збройної агресії проти 

України, відновлення миру та недопущення 

подібної трагедії в майбутньому. Просімо у 

Всемилостивого Бога дару тривалого миру для 

України і цілого світу. 

+ Святослав 

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 

 

 

 

Секретар Синоду Єпископів УГКЦ 
закликав міжнародну спільноту робити 
рішучі кроки для відновлення миру в 

Україні 

18 липня владика Богдан (Дзюрах), Секретар 
Синоду Єпископів УГКЦ, помолився перед 
посольством Нідерландів у Києві за упокій 
загиблих у збитому терористами Боїнгу 777.  

У коментарі ЗМІ владика Богдан сказав, що 

прийшов висловити співчуття і молитовну 

близькість родинам загиблих. «Немає чужого 

горя, − наголосив він в одному з коментарів, − 

кожне горе, де б воно не трапилося, є спільним 

горем нас усіх. І це спонукає нас до 

солідарності та молитви за 

страждаючих». 

Водночас цей злочин, на думку Секретаря 

Синоду Єпископів УГКЦ, вкотре показує, що 

агресія проти України несе загрозу не лише 

безпосередньо українській державності та 

українському народові, − вона загрожує миру і 

безпеці в цілому світі. 

У коментарі нідерландському телебаченню 

владика Богдан висловив думку, що якби 

раніше не було допущено ескалації агресії 

проти України у східних регіонах, то, напевно, 

не дійшло б до цього жахливого вчорашнього 

злочину терористів проти мирних людей різних 

національностей. 

Тому єпископ ще раз закликав міжнародну 

спільноту зробити все можливе, щоб 

якнайшвидше відновити мир в Україні, бо 

«кожен день військової агресії несе зі собою 

нові невинні жертви». 

   

Департамент інформації УГКЦ 

 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 


