
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: «Молитва і піст 
допомагають вилікувати наше невірство» 

Молитва і піст допомагають вилікувати наше невірство, 
допомагають нам відкрити, побачити нашу надію, яка 
присутня поруч із нами - відкрити особу Сина Божого, якого 
Дух Святий уприсутнює в нашому житті. 

На цьому наголосив сьогодні, у четверту неділю посту, 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 

Блаженніший Святослав під час Літургії в Патріаршому 

соборі Воскресіння Христового. 

Проповідник пригадав вірним слова Ісуса Христа, який 

сказав до своїх учнів, що звільнитися від зла, стати носіями 

надії можна лише тоді, коли людина зростає у вірі. «А для 

цього потрібна молитва і піст. Бо молитва – це розмова з 

Богом. Найперше це є ісповідь віри, що ми з вами як люди, 

як сотворіння не є самодостатніми. Ми були сотворені на 

образ Божий. І лише тоді, коли той образ живо спілкується 

зі своїм оригіналом – Небесним Отцем, він може бути 

сповнений Його духом. А коли ми постимо, то наче 

відмовляємося від їжі, яка походить від землі, від усього 

того, що може бути плодом людської праці. Ми відкриваємо 

себе на можливість сприймати корм, який походить від 

Бога», - вважає Предстоятель Церкви.  (ст. 3) 

 

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. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о.  Р. Лобай 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур    
 6:00в. – Св. Літургія -  о. Р. Лобай  
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап.Євр.  9 – 11 - 14.  
 Єв. Mр. 10, 32 – 45. 
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 Загальні Збори Свято-Миколаївської 

Парохії проходять сьогодні о год. 1:30 поп. у 
церковній залі. Заохочуємо наших парохіян до участи. 

 
 За благословенням Владики Кир Стефана, 

Українська Католицька Єпархія спільно з  
Конґресом Українців Канади, продовжує збірку 
ВРЯТУЙ ЖИТТЯ призначену на розвиток капеланьскої 
служби   для воїнів АТО. Парохія видаватиме посвідки 
від оподаткування для жертводавців. 

 Перша Св. Сповідь відбудеться 1-го травня, а 
Торжественне Св. Причастя 3-го травня. Лекції 
приготування дітей до першої Сповіді і 
Торжественного Святого Причастя, які не є учнями 
цілоденної школи ім. Слуги Божого Патріярха Йосифа 
Сліпого почнуться 25 січня. Просимо зголошуватися до 
Вірляни  Щуки на ч. тел. (416) 626-5232 або на 
адресу елек. почти virlana@rogers.com.  

 Всі на Гаївку! Гаївки відбудуться в неділю  
19 квітня після спільного свяченого починаючи в 
нашій парохії і продовжуючи в Bellwoods Park. 
Запрошуємо усіх приєднатися до  святкувань! 
Колектив Коса запрошує жінок співати веснянки з 
ним  під час Великодних Гаївок в парку.  Щоб 
співати веснянки з колективом обов'язково прийти на 
три підготовчі сесії співу: в четвер 26-го березня,  
в неділя 29-го березня, в субота 4-го квітня, 9-го 
квітня, в  четвер  16-го квітня, в парохіяльному 
будинку. Будемо вивчати та повторювати веснянки і 
гаївки по четвергах вечером від 19:30 - 21:30 , на 
вихідних від 14:00-16:00. 

  Писання Писанок: Коса Колектив запрошує дітей 
на писання писанок після Святої Літургії (9:30 і 11:30 
ранку)  сьогодні у парохіяльному будинку. Просимо 
записатися заздалегідь на емейл : 
kosa.kolektiv@gmail.com. або звертатися на чис. тел. 
416-670-3899.  

   Спільне Свячене будемо святкувати в неділю   
19 квітня, о год. 1:00 поп. Членкині ЛУКЖК 
заохочують усіх парохіян придбати собі квитки 
завчасно, щоб у родиннім колі поділитися великодньою 
радістю. Квитки можна замовляти у Тані Когут за чис. 
тел. 416-231-2687  або  у парохіяльній  канцелярії  
(416) 504-4774.  

Наша парохіяльна бібліотека висилає книжки до 
бібліотек і університетів в Україні. Пересічна оплата 
за пакунок виносить $50. Пошукуємо спонзорів. Охочих 
просимо зголоситися до парохіяльної канцелярії за чис. 
теє 416-504-477. 

 Xoр Веснівка запрошує на Великодний Базар в 
неділю 5 квітня від год. 9:00 – 2:00 поп. у нашій 
церковній залі. Можна буде набути свіжі паски, торти, 
борщ, канапки, писанки ітд. 

   Закликаємо всіх молодих парафіян на 
ПАРАФІЯЛЬНИЙ БОВЛИНГ який відбудеться в неділю, 
26-го квітня, о год. 6-ій веч. у приміщенні Planet Bowl, 
5555 Eglinton Ave. W. Ця прогулька гратися кулями є  
прекрасна нагода для дітей та молоді нашої парафії 
поспілкуватися. Плекайте добре товаристо для них! 
Ціна лише $20 від особи.    

  Хор Левада (УМА) Торонто запрошує на 
Весняний Показ Моди (Zack’s Fashion) сьогодні    
о год. 1:00 поп. в Knights of Columbus Hall,   
195 Park Lawn Rd. Квиток ($40.) включає гарячий обід, 
вино, розігравки, нагороди. Квитки: Ганя   
(905-629-238) або Олеся (416-233-9700. 

 ̀ `Вставай``, Єпархіяльний З`їзд Молоді 
проводитиметься в днях 16 – 18 травня 2015р. в Оттаві. 
Кошт: $300.: за подальшими інформаціями просимо 
дзвонити до Марічки Данкен на чис. тел. 905-681-6519. 

 Студентка українського походження з 
Ryerson University проводить наукову роботу з 
метою покращення догляду для сеньйорів, які 
проживають в українських “nursing homes”. Для 
завершення цього проекту потрібна добровільна 
участь медсестер, RN та RPN, які працюють в 
українських “nursing homes”на протязі останніх двох 
років. Зацікавлених осіб просимо зголошуватися за 
чис. тел. 416-979-5000 Х2564.   

 Рада директорів CCYK запрошує на бенкет в честь 
 о. митрата Івана Татарина, на якому будуть вручати 
 “ Тhe 2015 Markian Ochrymowycz Humanitarian Award”. 
Бенкет відбудеться в неділю 3 травня о год. 6:00 веч.  
в приміщенні Old Mill Inn.  Дохід призначений на 
благодійні проекти ССУК. Квитки: $200. Просимо 
дзвонити до Олени на чис. тел. 416-763-4982. 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ почaвся в понеділок  
23 лютого. Щонеділі підчас Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00 
вечора.Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до Пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти, який почнеться  служити 
28 лютого. 
 Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в 
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те, 
що в тих днях, згідно з нашим Східним обрядом, 
служать Літургію Ранішосвячених  Дарів о год. 
6:00 вечора. В п’ятницю також служать Парастас-
Сорокоусти. 
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 Holy Name of Mary School, приватна 

католицька школа для дівчат  запрошує на 
День Відкритих Дверей в суботу 11 квітня і  
2 травня від год. 10:00 ранку до 2:00 поп., при 
2241 Mississauga Rd. За інформаціями дзвонити на 
чис. тел. 905-891-1890.   

 Відділ ЛУКЖК при церкві Успення 
Пресвятої Богородиці і парохіяльна 
екзекутива запрошують на Великодній Базар 
“Паска і Писанка” в суботу 4 квітня і в неділю 
 5 квітня від 9:00р. до 3:00 поп., 3625 Cawthra Rd., 
Mississauga.   

 Хор "Левада", (Українських Молодіжних 
Ансамбів), запрошує усіх, як старших і молодших,  
на  традиційні ГАЇВКИ, які дівчата виводитимуть 
в неділю 12-го квітня, 2015  
o год. 3:30 поп. у Католицькому Соборі Успення 
Пресвятої Богородиці, 3625 Cawthra Rd., 
Mississauga.                     
 
                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить!                                   
Ярослав і Віра Деркач                         200.00 
Константин і Інґеборґ Луцуняк            250.00 
Володимир і Надія Луців                      200.00 
Роман і Анналі Борис                          500.00 
Стефан і Катерина Бойчук                   200.00 
Андрій і Люба Тарапацькі                    200.00 
Володимир і Люба Оленич                  1000.00 
       (в пам’ять батька Івана) 
Михайло Цибульський                        1000.00 
Володимир і Таня Михайлиця             1000.00 
Марія Максимів                                     100.00 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 

31  ІІІ     9:00 ранку   бл. п. Ганну Чайківську 
                                                                 (10р.) 
2   ІV      6:00 веч.     бл. п. Степана Савицького   
4   ІV      5:00 поп.     бл. п. Дмитрія Тодорова (40д.) 
 
   В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлися у Бозі бл. п. Iванна Яців(82р.) і 
Джйасинто Володимир Еспозіто (55р.) .  Душі 
покійних поручаємо молитвам  наших вірних.   

 
 
 
 
 

 

                         (Закінчення) 

  Блаженніший Святослав відзначив, що Церква 

завжди, особливо у важкі часи, була носієм 

надії, джерелом надії. «Чому? Бо в її лоні 

перебуває живий Бог. Навіть у Божественній 

Літургії присутній Син Божий, якого сьогодні до 

нас, у наш історичний момент посилає наш 

Небесний Отець, який є сповнений духом 

свободи, істини, духом, який той Син хоче нам 

подати. Але нам сьогодні так важливо є 

навчитися молитися словами батька, який 

шукав за надією: Боже, вірую, але допоможи 

моєму невірству», - сказав він. 

«Коли поглянемо навколо себе, -  продовжив 

Глава Церкви, - побачимо так багато 

зневірених людей, - людей, які часто впадають 

у паніку, є розгубленими, кидаються у 

крайнощі, подібно до того хлопчини, в якого 

вселився був злий дух, кидаються у вогонь і 

воду. Дуже часто потребуємо знайти певну 

надію, яка ніколи не зрадить. Тому сьогодні 

побачимо своїми духовними очима, особливо, 

коли проходимо шлях молитви і посту, що та 

надія є. Цією надією є наш Спаситель. Він і 

мені, і вам подає свою життєдайну десницю. Та 

надія, яку нині подає нам Церква, є певна. 

Вона є сильніша за смерть. Хто вірить у 

воскреслого, ніколи не втратить надії». 

«Просімо в Господа, щоб покріпив сьогодні нас, 

дав нам відчути свою близькість. Дав відчути, 

що Він є поруч із нами, що в Ньому є наша 

сила і наша надія», - закликав вірних Церкви 

Блаженніший Святослав. 

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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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  

Річна оплата цього місця $450 
тел.: 416-670-4480 

           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 


