
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 

Глава УГКЦ до молоді: «Живіть для Бога і 
України!» 

Моє послання сьогодні до вас: живіть для Бога і України! 
Закликаю вас до глибокого, правдивого, відповідального і 
відчайдушного пошуку. Запевняю, що Церква в цьому буде 
вашою провідницею і порадницею. Шукайте відповіді в 
Христовому Євангелії, слухаючи Боже Слово в сучасному 
контексті та в історії, яка багата на добрі приклади, що 
надихають і дозволяють мріяти та діяти сміливо. 
Так пише Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ у 
своєму Посланні до молоді на свято Входу Господнього до 
Єрусалима. 
У Посланні Блаженніший Святослав підкреслює, що Вхід 
Господній до Єрусалима є  празником Христового торжества 
і слави: «Буквально через кілька днів Він навіть зійде до 
аду, щоб вивести звідти тих, які заснули з очікуванням на 
Спасителя». 
Глава Церкви пригадав, що цього року УГКЦ вшановує 
пам’ять і 150-річчя від народження митрополита Андрея 
(Шептицького): «Митрополит Андрей часто звертався до 
молодих людей, допомагаючи їм долати замішання 
міжвоєнного часу, коли перед ними так само гостро, як і 
сьогодні перед вами, поставали складні життєві вибори. У 
час війни і тривог він звертав увагу молоді на найважливіше 
– бути добрими, великими християнами – це той ключ, який 
дає нам відповідь на запитання вищезгаданої акторки, що 
робити з цим життям».               (стор.  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 
 
8:00 – Св. Літургія – о. Р. Лобай  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
11:30 -  Св. Літургія – о.  О. Качур     
 6:00в. – Пасхальна Вечірня -  
                                      о. Р. Лобай 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап.Фл.  4,  4 - 9.  
 Єв. Йо. 12, 1 – 18. 
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 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. До цеї пори у 
нашій парохії зібрано $13,110.00. 

 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. 

   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. тел. 416-504-4774. 

 Xoр Веснівка запрошує на Великодний Базар 
сьогодні 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.    

 ̀ `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. 

 Просимо слухати ураїнську католицьку 
радіопередачу “Радуйся Марiє”, яка голоситься в ефірі 
щосуботи від 9 – 10-ї год. веч. з благословення Владики 
Кир Стефана Хміляра на хвилях 88.9FM. За 
інформаціями: www.raduisiamariye.com, 416-520-7723. 
“………..блаженні ті, що слухають слово Боже, і 
зберігають його” (Лк. 11:28). 

 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” сьогодні від 9:00р. до 3:00 поп., 3625 
Cawthra Rd.  

    Хор "Левада", (Українських Молодіжних 
Ансамбів), запрошує усіх, як старших  так і 
молодших,  на  традиційні ГАЇВКИ, які дівчата 
виводитимуть на Великдень в неділю 12-го квітня, 
2015  o год. 3:30 поп. у Католицькому Соборі Успення 
Пресвятої Богородиці, 3625 Cawthra Rd., Mississauga.    

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 

Увага! Великодний Вісник у притворі! 
Пригадуємо нашим парохіянам 

взяти собі ВЕЛИКОДНИЙ ВІСНИК, в 
кому є розклад Богослужень 
Великого і Світлого тижнів. 

  

 

http://www.raduisiamariye.com/


   
Kaнцелярія Єпархіяльної Молоді  організує 
другу щорічну Steubenville Conference в днях 7 – 9 
серпня в Торонті. Наша Єпархія висилає групу 
молоді: кількість місць обмежена. Нагода краще 
запізнати свою віру і придбати нових друзів. За 
інформаціями: steubie.ucet@gmail.com.                  
 
                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить!                                   
Роман і Рома Дубчак                        1000.00 
Роман Федина                                   100.00 
Петро Вовк                                        200.00 
Леся Івасиків                                    120.00 
Василь і Рома Жила                           100.00 
Анна Міґус з родиною                        200.00 
    (в пам’ять мужа і батька Михайла)             
  
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

16 IV      8:00 ранку   бл. п. Михайла Міґуса (4р.) 
18 IV      5:00 веч.     бл. п. Богдана Лижника (17р.) 
                  
                           (Закінчення) 

Блаженніший Святослав відзначив волонтерський 

молодіжний рух: «Ваша допомога воїнам, 

пораненим, вимушеним переселенцям із території 

конфлікту та всім, хто страждає від війни на Сході 

України, ваша відданість, винахідливість і щирість 

надихають усіх та є конкретною справою милосердя, 

про яку так часто говорить Господь в Євангелії». Він 

також звернув і на молодих воїнів: «Ви прийняли на 

себе виклик і виявляєте подиву гідну витривалість і 

самопосвяту. Дивлячись на ваш подвиг, який 

здійснюєте з дня на день вірно і витривало, не 

можемо не визнати, що ви стали на дорогу повноти 

життя, бо повнота життя міститься в 

любові».«Діліться одне з одним Божим словом, яке 

почуєте, роздумуючи над текстами Святого Письма, 

беручи участь у молитовному житті Церкви та 

власному досвіді духовного життя. Будьте 

відкритими на Божий поклик до священичого і 

монашого стану і ніколи не бійтеся зробити власний 

життєвий вибір на користь Бога та Його Істини. 

Користайте зі своїх творчих дарів, поширюйте 

християнську мудрість там, де ви є: у соціальних  

 

мережах та на веб-сайтах, на радіо і телебаченні, 

під час особистого спілкування та за інших нагод», - 

пише у Посланні до молоді Блаженніший Святослав.     

Департамент інформації УГКЦ 

2 Квітня десята річниця смерті 
святого Папи Івана Павла ІІ 

Десять років тому, 2 квітня 2005 року, увесь світ 
охопила звістка про смерть Папи Івана Павла II, яку 
оприлюднив архиєпископ Леонардо Сандрі на площі 
Святого Петра. Він повідомив, що о 21 годині 37 
хвилин «...наш Святіший Отець повернувся в дім 
Отця». Це було навечір' я празника Божого 
Милосердя.Десятки тисяч віруючих зібралися під 
вікнами папських апартаментів у Ватикані. Уперше в 
історії з Папою прощалися спонтанними оплесками, 
які, як знак поваги і любові до Івана Павла ІІ, 
лунали і в день його похорону, на який зібралися 
президенти, прем'єр-міністри, королі й князі, 
релігійні лідери з усього світу та кілька мільйонів 
віруючих. Після похоронних богослужінь Папа 
Римський Іван Павло II був похований у базиліці 
Святого Петра у Ватикані.1 травня 2011 року Папа 
Венедикт XVI залічив Івана Павла ІІ до лику 
блаженних. А канонізація, тобто проголошення 
святим Католицької Церкви, разом із Папою Іваном 
ХХІІІ, відбулася 27 квітня 2014 р., у Неділю Божого 
Милосердя.«Не бійтеся Христа! Відчиніть двері 
Христові. Лише Він знає, що є в людині. Лише Він, 
Спаситель людини!» – це були перші слова, якими 
новообраний Папа звернувся до Божого люду в Римі 
1978 року. Випростатися, звільнитися, 
підбадьоритися, відновити свою споконвічну гідність 
улюбленого Божого створіння – у цьому Іван Павло 
ІІ бачив дію євангельської вістки, яку всіма силами 
звіщав в усьому світі…Святими Літургіями, 
молитвами, книгами, виставками, культурними 
заходами віруючі й невіруючі у всьому світі згадують 
2 квітня постать цього святого Папи. Не зупиняється 
потік прочан біля його гробу в базиліці Святого 
апостола Петра у Ватикані.Українському народові 
особливо дорогий і незабутній візит Івана Павла ІІ, 
що відбувся у червні 2001 року. Підносячи до 
Господа за святого Івана Павла ІІ, за його 
заступництвом молімось за мир – в наших серцях і в 
родинах, за мир в Україні та в усьому світі. 
uk.radiovaticana.va 
 

    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 


