
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: «Щоб отримати мир, потрібно 
повірити у воскреслого Ісуса Христа» 

Якщо ми порівняємо учнів після розп’яття їхнього Спасителя 
зі станом кожного з нас сьогодні, то побачимо дуже багато 
спільного. Ми сьогодні боїмося, страхаємося, коли чуємо про 
воєнне лихоліття, сльози, страждання; кожен із нас відчуває 
підсвідомо, що завтра наступним можу бути я. Про це сказав 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав у проповіді до вірних у восьмий 
день після Воскресіння Христового під час Архиєрейської 
Літургії в Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового.Проповідник відзначив, що в цей день учні 
Христові після пережитих подій були сповнені страху. 
Євангелист Іван, розповів Блаженніший, дуже коротко, але 
влучно описує їхній стан: вони збиралися за замкненими 
дверима через страх. Вони знали, що вчора вбили їхнього 
Вчителя, а наступними завтра можуть бути 
вони.Предстоятель звернув увагу, що в сьогоднішньому 
євангельському читанні ми виразно чуємо, що першим 
словом, яким звертається Ісус Христос до своїх учнів, 
переляканих апостолів, є слово «мир». «Він два рази сказав 
до них: мир вам! Очевидно, що в єврейському побуті 
«шалом» (мир) було способом привітання. Але в контексті 
надзвичайної зустрічі з воскреслим Христом те слово 
набирає цілком іншого змісту. У Священному Писанні слово 
«мир» означає не якісь зовнішні обставини, а внутрішній 
стан людини. Найперше мир означає внутрішню гармонію, 
ми б сказали - добробут і гармонію земного достатку, 
злагоду в сім’ї, благодатний спосіб поведінки. Тобто людина, 
яка справді відчуває себе певно в тому, де вона є, ким вона 
є і що вона робить, знає, що таке мир. У суспільному 
значенні мир означає гармонію, злагоду в стосунках з 
іншими людьми, певність у прийдешньому дні», - пояснив 
Блаженніший Святослав, додавши, що саме тому апостоли 
розуміли, як і всі інші жителі  ...........   (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 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 -  Св. Літургія – о.  О. Качур    
 6:00в. – Св. Літургія – о. О. Юрик 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Ді. 6, 1 – 7.  
 Єв. Мр. 15, 43 – 16, 8. 

   
 
       
       
    

 
 
118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXVIІ ч.  17        ◊  Неділя 3-тя після Пасхи. Про Мироносиць.  ◊          26  квітня 2015р.                                                                                    

 

       
   

 

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



                     ОГОЛОШЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 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.  

 Щиросердечна подяка усім, які 
причинилися до успішного переведення 
Спільного Свяченого і Косі Колектив за 
Великодні Гаївки!  

 Увага! Mолитовний День переноситься 
на четвер!  

   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. 

 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. 

 Kaнцелярія Єпархіяльної Молоді  організує другу 
щорічну Steubenville Conference в днях 7 – 9 серпня в 
Торонті. Наша Єпархія висилає групу молоді: кількість 
місць обмежена. Це нагода краще запізнати свою віру 
і придбати нових друзів. За інформаціями:
 steubie.ucet@gmail.com.    

 ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНА  ПАНАХИДА 
Братство Колишніх Вояків 1-ої Дивізія УНА 
Станиця Торонто запрошує всіх до участи в 
Соборній Зеленосвяточній Панахиді, яка буде 
відлсужена в неділю, 31 травня, 2015р. о год. 3:30 
поп. перед пам’ятником полеглим воїнам  
1-ої Української Дивізії УНА на цвинтарі   
Св. Володимира на оселі “Київ” в Оквіл. Просимо 
суспільно-громадських організацій прийти з 
прапорами. Запрошуємо усіх до молитовної участи, 
щоби належно віддати честь нашим героям! 

 Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 

 o. Роман Лобай – субота, 30 травня – Park 
Lawn 
неділя, 31 травня – Park Lawn, понеділок  
1 червня о год. 10:00ранку – Mount Hope.                                                                                                 
o. Олег Качур  -   субота, 30 травня від 12:00 
пол.–Prospect, неділя, 31 травня –  
Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                                  
  о. Олег Юрик - субота, 30 травня від год. 2:00 
поп. - York,   неділя, 31 травня -   
Св. Володимира (Оakville) 
o. O. Лящук – субoта 30 травня – Park Lawn 
неділя , 31 травня –  Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                     
 
Про час відправи просимо зголошуватися до 
поодиноких отців!                                                                                  
 
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 
Сиротинського відслужать в суботу 30 травня  
 о год. 10:00 ранку,  над могилою бл. п. о. митрата 
Петра Біланюка о год. 10:20 ранку, а над могилою бл. 
п. митрофорного архимандрита о. Димитрія 
Панькова,  о год. 10:40 ранку на Park Lawn. Панахиду 
над могилою  о. д-р Богдана Липського відлужать в 
понеділок 1 червня о год. 10:00 ранку на Mount Hope. 

 Слава Україні  !Героям Слава! 
Ліґа Українців Канади, Ліґа Українок Кaнади, відділ 
Етобіко, і Літопис УПА запрошують на Вшанування 
65-ої річниці Героїчної Смерти Головного 
Командира УПА Романа Шухевича в неділю  
3-го травня в Українському Домі ім. Т. Шевченка,  
482 Horner Ave. У програмі, обід, святкова доповідь  
д-р Миколи Посівничого( президента фонду Літопис ім.  
В. Макара), який досліджує український визвольний 
рух, діяльність С. Бандери, Р. Шухевича та інших 
діячів ОУН і УПА та виступ хорів Левада і Оріон (УМА) 
Торонто. Квитки: 50.00. За інформаціями дзвонити на 
чис. тел. 416-248-8879 (Петро Кардаш), 905-282-1300 
(Марійка Крет). 

 Holy Name of Mary College School, приватна 
католицька школа для дівчат запрошує на ДЕНЬ 
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ в суботу 2 травня від 10:00 – 
2:00 поп. при 2241 Mississauga Rd. За інформаціящми 
дзвонити на чис. тел. 905-891-1890 Х 103. або зайти 
на вебсторінку www.hnmcs.ca. 

Травень – Місяць Пресвятої Богородиці
 Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
вечора. Заохочуємо наших парохіян до молитовної 
участи щоб спільно виявити любов до Пресвятої 
Богородиці. 
1   V  п’ятниця год. 6:00 вечора – Параклис 
2   V  субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
3   V  неділя год. 6:00 вечора – Свята Літургія і 
Акафіст 
 



                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь   благословить і
 винагородить!   
 

Анна Міґус                                                120.00 
   
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

30  ІV       5:00 поп.       бл. п. Івана Стефанюка 
1    V        7:00 Веч.       бл. п. Ірину Цісарик (40д.) 
9    V        9:00 ранку     бл. п. Євгена Ващука (4р.) 
19  V        7:00 вечора   бл. п. Богдана Сороку (40д.) 
26  V        7:00 вечора   бл. п. Агафію Андрусишин  
                                                                         (40д.) 
                   (Закінчення з 1-ої стор.) 
Єрусалима, що мир – Божий дар.«Цей світ і навіть 
сама людина, – переконує проповідник, – не 
можуть цього миру здобути своїми людськими 
зусиллями. Тому апостоли мир завжди 
благовістували як Божий дар і Боже 
благословення. Ісус Христос – воскреслий 
Спаситель не просто говорить про мир до своїх 
апостолів, Він їм його передає. Передає його як 
знак Божого благословення і стовідсоткової 
певності, що якщо Христос воскрес із мертвих, Він 
залишатиметься з ними аж до кінця віку. Тому 
апостол Павло каже: Христос є нашим миром. А 
посилаючи учнів у світ благовістувати про 
Воскресіння Христове, робить їх носіями того 
миру».«Ми так багато говоримо про мир, – 
продовжив Глава Церкви, – ми так багато 
молимося про мир. Але сьогодні все те, про що 
чуємо в Христовому Євангелії, стається під час цієї 
Божественної Літургії. Воскреслий Господь зараз 
присутній між нами. І для того, щоб мир отримати, 
у Нього потрібно повірити, повірити у Спасителя, 
який каже: блаженні ви, які, можливо, не бачили, 
як Тома, але увірували. Лише через віру можна 
торкнутися воскреслого Христа і сповнитися Його 
миром».                      Департамент інформації УГКЦ 
    

     ( П р о д о в ж е н н я )  

Дух вільної України назавжди поставить 
крапку в комуністичній ідеології», – Глава 

УГКЦ 

70 років тому увесь наш єпископат на чолі з  

 

митрополитом Йосипом Сліпим, всі єпископи нашої 

церкви, які знаходилися тоді на території 

тодішнього СРСР, в один день були арештовані. 

Ми ще до кінця не знаємо всієї правди. Тому що 

впродовж усіх тих років незалежності не можна 

було відкрити всі матеріали, які були заховані в 

архівах. Частково, очевидно, ці документи 

вдалося здобути, зокрема, коли готувався процес 

беатифікації. Бо багато з них є проголошені 

блаженними під час пам’ятного візиту святого 

Папи Івана Павла ІІ до України. Але всього ми ще 

по сьогоднішній день не знаємо. Отож, я думаю, 

що ці закони про декомунізацію нашої держави є 

дуже важливі. Але, я сказав би, вони трошки 

запізнілі. Ці закони треба було приймати відразу 

після Акту проголошення незалежності України. 

Якщо справді всі ті роки нашої незалежності були 

би роками послідовної декомунізації нашого 

суспільства, тоді, можливо, сьогодні ми не жили 

би в умовах війни. Ми сьогодні не жили би у 

полоні різних стереотипів ідеологічних ще 

комуністичної епохи. Ми бачимо, як оживають ті 

стереотипи. Більше того, вони стають певними 

елементами пропаганди і в оправданні агресії 

проти України. Отож очевидно, що ми вітаємо ті 

закони. Сподіваємося, що ті закони, які прийняті, 

будуть виконуватися. Бо Ви ж знаєте, що не все в 

нашій країні виконується, те, що проголошується. 

І, справді, цей новий, я би сказав, дух вільної 

України назавжди поставить крапку в 

комуністичній ідеології, яка призвела до стількох 

мільйонів людських жертв на нашій 

многостраждальній землі. 

– Хотілося поговорити про довіру людей до 

Церкви. Якраз не так давно було 

оприлюднено нову соціологію. І цього року 

трішечки поступається Церква за своєю .. 

                                       

 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 



Дух вільної України назавжди поставить крапку в комуністичній 
ідеології», – Глава УГКЦ 

довірою (вперше!) волонтерам. Хоча це невеличкий розрив. Як Ви це 

оцінюєте? 

– Я це оцінюю як велика відповідальність церковних діячів, церковних спільнот, тому 

що довір’я в громади заробляється десятиліттями, але загубити його можна в один день. 

Я думаю, що це довір’я до церкви якраз і основується, можливо, на тому, що церква 

навіть в драматичних обставинах нашого суспільства, зокрема впродовж останнього 

року, завжди говорила правду, намагалися ніколи не бути інструментом в чиїсь 

геополітиці, а найважливіше – це бути зі своїми людьми. Отож, я сказав би, що сьогодні 

громадянське суспільство в Україні найперше довіряє інститутам громадянського 

суспільства. Бо волонтерська діяльність – це є ті самі прості люди, які хочуть щось 

зробити, рятуючи свою країну. Так само і церква є невід’ємною складовою частиною 

громади, громадянського суспільства в Україні. 

– Вірні УГКЦ не проти законів про декомунізацію. А от на сході України чути 

розмови про те, що, мовляв, це стільки ж грошей потрібно на перейменування 

сіл, міст, вулиць і тому подіне. Чи можуть представники громадянського 

суспільства з заходу України разом з представниками зі сходу якось проводити 

роз’яснювальну роботу, очевидно? 

– Я думаю, що одними законами, одними гарними гаслами і паперами сам процес 

декомунізації не відбудеться. Саме суспільство має рішуче бажати очистити свою 

пам'ять, звільнитися від того зла, яке, можливо, нас нищить сьогодні. І тому без 

суспільного руху, руху, який можна назвати «за декомунізацію», я думаю, вона 

насправді вона не відбудеться. Я можу сказати, що як мова йде про церкви і релігійні 

організації, то тут ми будемо абсолютними не союзниками наших активістів, волонтерів. 

Але я думаю, що ця декомунізація має йти в ногу з певним вихованням суспільства, 

формуванням нової свідомості, щоб ніхто не сприйняв цей процес, як щось, що нам 

накидається зовні.  

– Маємо запитання додзвонювача. 

Додзвонювачка: Я перепрошую, що я Вас сьогодні турбую з цим питанням. Як вважає 

Блаженніший Святослав, чи існує корупція у церкві? 

– Я буду чесним. Скажу, що церква є частиною суспільства. Як в суспільстві є корупція, 

так само і в церкві є корупція. Тільки справді можу Вас запевнити, що церковні 



інститути стоять в авангарді боротьби з цією корупцією. Я пригадую свої роки служіння 

як віце-ректор і ректор духовної семінарії у Львові. І пригадую, як дуже часто сам 

процес прийому до семінарії з боку люди вважали абсолютно корумпованим, що не 

мало жодних підстав. Тому що не можна собі уявити, як так, що можна до семінарії 

вступити без корупції, а ось до вищого навчального закладу не можна. І тому я думаю, 

що ми мусимо побути реалістами. Але, з іншого боку, насправді хочу Вас запевнити, що 

дуже часто такі різні механічні проекції суспільної корупції на церковні інституції є 

надуманими. І наша церква зокрема є набагато здоровіша, ніж збоку може виглядати.  

– Минулого тижня з листом до Вас звернувся єпископ УАПЦ Ігор Ісіченко про 

те, аби прийняти їхню єпархію до лона вашої церкви. Відповіді це не було. Чи, 

може, вона буде сьогодні? 

– Наша відповідь вже прозвучала. Але, очевидно, ця відповідь, можливо, не до кінця 

всім була зрозуміла. Тому я, може, користуючись з нагоди цієї розмови, трішки поясню, 

у чому є зміст тієї відповіді. Відповідаючи, скажімо, відкритістю владиці Ігорю на 

ініціативу Собору Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, ми підкреслюємо, що нашим 

завданням, нашою метою не є поглинути цю єпархію. Тобто ми не хочемо збільшити 

присутність греко-католиків на Слобожанщині за рахунок інкорпорації цієї єпархії. І, 

наскільки я розумію, теж це не було прагненням священиків, які брали участь у тому 

Соборі, якось так механічно бути доплюсованими до структур УГКЦ. Що, властиво, нас 

просили? Просили поради. Просили поради, як осягнути повного сопричастя між двома 

церквами, які є спадкоємцями однієї і тієї ж самої традиції – Київської Церкви. І, 

скажемо, модель, яку ми завжди намагалися пропонувати, як фундамент об’єднання, це 

є модель сопричастя. Тобто ми хочемо бути найперше в євхаристійному спілкуванні з 

нашими православними братами без того, щоб робити ще одну якусь структуру, 

надбудову над кимось. Ми тепер розпочнемо процес спільної праці, процес шукання 

відповідей на ті питання, які поставив цей Собор. Безперечно, ми вважаємо це дуже 

знаковим моментом, знаковою подією зокрема через те, що якось цілком спонтанно 

наші православні брати бачать греко-католиків спадкоємцями тієї самої традиції, яку 

вони самі носять.  

 

 

Розмовляла Інна Кузнецова 


