
 Ап.1Кор. 1, 10 – 18. 
 Єв.  Мт. 14, 14 – 22. 
 
       
       
    

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 

 Автопоїзд миру та єднання вирушить Україною 
заради допомоги переселенцям і тим, хто 

перебуває в зоні АТО 

29 липня в Києві відбулась презентація екуменічного Автопоїзду 
миру та єднання, в якому представники багатьох релігійних 
організацій рушать країною заради допомоги біженцям зі Сходу 
України та армії в регіонах. Організаторами акції виступили 
Карітас України та Відділ соціального служіння та благодійності 
Української Православної Церкви Київського Патріархату.Окрім 
того, до ініціативи долучилися активісти Духовного управління 
мусульман України та Собору незалежних євангельських церков 
України. Від громадського сектора на прес-конференції в 
Українському кризовому медіа-центрі виступили лідер рок-гурту 
«Гайдамаки» Ярема та один з відомих письменників братів 
Капранових Віталій. Активну підтримку надали активісти від 
громадського комітету «Наступ» та ініціативної групи «Київ-Схід-
Діти».У рамках акції релігійні та громадські діячі відвідають 
чотири міста України: Херсон, Миколаїв, Одесу та 
Дніпропетровськ, де проведуть круглі столи з питань проблеми 
переселенців та військовослужбовців, роздадуть допомогу дітям 
переселенців і зачитають спільні молитви за мир у державі. 
Автопоїзд триватиме з 31 липня до 5 серпня, відвідуючи Херсон, 
Миколаїв, Одесу та Дніпропетровськ.Організатори стверджують, 
що Автопоїзд миру та єднання покликаний надати допомогу 
вимушеним переселенцям зі Сходу, а також тим, хто 
залишається в зоні АТО – як бійцям, так і місцевим мешканцям. 
Призначення автопоїзду – скоординувати, допомогти, показати 
приклад, показати технологію, як це робиться, а також  (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. o. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
9:30 – Св. Літургія – о. Т. Барщевський 
11:30  Св. Літургія -  о. Т. 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! 
 
 Молитовна Група продовжуватиме зустрічі 

щосереди о год.6:00 вечора. Наступна зустріч в 
середу 6 серпня 2014. 

 Увага! Новий фільм про громадський опір і   
патріотичну душу Українців, яка народилася на 
Майдані. Фільмова компанія Babylon 13 (брати 
Рожен) і Ukies Corporation представлятимуть проект 
“Ukrainians: From Pacific to Atlantic”. Цей проект 
подорожуватиме через цілу Канади і в п’ятницю  
13 серпня загоститиь до нашої парохії. O год. 4:00 і 7:00 
поп. Y церковній залі буде висвітлений фільм  “Winter that 
has changed us”, який вже презентували у Cannes Film 
Festival.  

    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.  

 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! 
Володимир Вигилюк                                              200.00 
                        (з нагоди хрещення сина)  
Стівен Тобаяс                                                   500.00 
 
    ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 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  VIII  9:00 ранку      бл. п. о. Остапа Гошуляк (10р.) 
 9  VIIІ  5:00 поп          бл. п. Луку Ружицького 
11 VIII   5:00 поп.        бл. п. Михайла Гойнацького  
                                                                         (40д.) 
22 VIII   6:00 вечора    бл. п. Мрослава Шумського (4р.) 
22 VIII   7:00 вечора    бл.п. Марію Микитин (9р.)   
     ( з а к і н ч е н н я )  
 
 що і як можна зробити найефективніше для 
постраждалих.За час АТО на Сході України 
загинули 1130 людей, поранено майже 3500 – 
повідомив голова моніторингової місії ООН Армен 
Арутюнян, представляючи 4-ту доповідь про 
ситуацію в Україні 28 липня. Кількість тимчасово 
переміщених осіб зі східних областей і Криму ООН 
оцінюється в 101617 осіб, 86 відсотків 
переселенців – зі східних областей. Бойовики на 
сході, ідеться в доповіді, тримають у страху 
місцеве населення, вони викрадають, утримують 
під вартою і катують громадян на захоплених 
територіях. Також встановлено випадки вчинення 
страт бранців.Такі обставини змушують Карітас 
України всіма можливими силами опікуватись 
тими, хто перебуває зараз у східних областях 
України, там само тими, які були вимушено 
переселені на Захід країни. Опіка переселенцями 
передбачає насамперед оцінку потреб підопічних і 
ведення спеціальної бази даних, – що є основою 
для надання специфічних та індивідуальних 
соціальних послуг для переселенців щодо їх 
проживання, забезпечення одягом, взуттям і 
продуктами харчування, допомоги у правових 
питаннях, працевлаштуванні, транспортних 
послугах, надання психосоціального 
супроводу.Шість регіональних організацій 
Карітасу України в Івано-Франківську, Львові, 
Коломиї, Нововолинську, Дрогобичі, Сокалі надали 
і надають допомогу вже для понад 1000 
переселенців, загалом програма розрахована на 
1200 осіб. Також Карітас України здійснює 
гуманітарну місію у Слов’янську та прилеглих 
районах – забезпечивши місцеве населення 
питною водою в обсязі понад 100 тонн води. На 
даний момент іде підготовка і перемовини з 
місцевою владою щодо встановлення вікон для 
місцевих мешканців.Усі ці діяльності та акції є 
способами мобілізації сил громадськості, 
церковних спільнот, громадських організацій і 
благодійних фондів з метою якнайефективнішої 
допомоги переселенцям із Криму і східних 
областей України.  Повідомила Н. Чорна 
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Всі правителі Росії займалися тільки 
збиранням земель. У цьому полягає 

проблема…» - Блаженніший Любомир 

Російсько-український конфлікт виник не 
вчора. Його послідовно готували років десять. 
Ті, хто був при владі в Україні, певною мірою 
були ставлениками Росії. І те, що ми сьогодні 
маємо на Сході країни, — результат 
зомбування людей, яких довгі роки годували 
однією і тією ж брехнею. Вони й повірили. 

Про це заявив Архиєпископ-емерит УГКЦ 

Блаженніший Любомир (Гузар) в інтерв’ю для  

focus.ua. 

За словами духовного провідника УГКЦ, Росія 

«обробляла» Західну Європу так само, як і 

людей на Сході України. Він підкреслив те, що 

на Донбасі люди жили і продовжують жити в 

страху. Тому, за його словами, цим людям 

знадобиться дуже багато часу, щоб вони 

навчилися бути вільними. 

Блаженніший Любомир зазначив, що проблема 

російсько-українського конфлікту полягає в 

структурі російської держави, яка є  імперією: 

«Ця гра із збиранням земель сягає корінням 

300-400 років тому. Усі її правителі, починаючи 

з Петра I і закінчуючи Сталіним, а тепер вже і 

Путіним, займалися тільки цим». 

Архиєпископ-емерит вважає, що українській 

владі потрібно позбутися нечесних людей, а  

на їхнє місце слід поставити «впливових і 

шанованих людей, які власним прикладом 

демонструватимуть гідний спосіб життя, 

зможуть змінювати мислення інших». Він також 

зауважив, що в Українській Державі є багато 

політиків, однак немає державних мужів. «Не  

видно де Голлів, де Гасперів, Шуманів. Їх 

немає. І не тільки у нас. Великих особистостей, 

мислителів сьогодні не видно в усьому світі», - 

сказав він. 

Крім цього, Блаженніший Любомир висловив 

цікаву думку з приводу того, як Церква і 

держава можуть спільно діяти. Він вважає, що 

держава повинна підтримувати, проте не 

втручатися у справи Церкви. «Кучма, Ющенко, 

Янукович хотіли мати під своїм крилом хоча б 

одну Церкву. Точно так, як це зроблено в Росії. 

ВРЦіРО була дітищем Кучми, який через свою 

людину в уряді диктував нам, що і як ми 

повинні робити. Правда, ми дуже швидко 

збунтувалися. Тому, коли Янукович знову 

спробував нас приручити, нічого не вийшло — 

ми просто не далися», - пояснив він. 

Департамент інформації УГКЦ 

У Крилосі (Древньому Галичі) вперше 
за сотні років висвятять єпископа 

За словами о. Олега Каськіва, протосинкела Івано-
Франківської архиєпархії, останній раз у Галичі 
висвячували єпископа ще в часи короля Данила 
Галицького. Головним святителем нового єпископа 
Йосафата буде Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав, а співсвятителями стануть два 
митрополити: владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ 
і Митрополит Львівський, і владика Володимир 
(Війтишин), Архиєпископ і Митрополит Івано-
Франківський.2 серпня в Митрополичому соборі 
Воскресіння Христового м. Івано-Франківська о 
18:00 розпочнеться Чин архиєрейського 
найменування о. Йосафата Мощича.3 серпня під 
час урочистої Архиєрейської Літургії (початок о 
10:00), яку очолить Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав з нагоди Патріаршої прощі до Крилоса 
за мир в Україні, буде звершено єпископську 
хіротонію  о. Йосафата Мощича 
 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL2ZvY3VzLnVhL2NvdW50cnkvMzExNDU3Lw==
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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 


