
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 

ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ ВЖЕ У ЛЮТОМУ ПАПА 
ЗУСТРІНЕТЬСЯ З РОСІЙСЬКИМ ПАТРІАРХОМ 

 
    Глава РПЦ Кирил у лютому зустрінеться на Кубі з 
Папою Римським Франциском, повідомив голова 
Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит 
Волоколамський Іларіон. 
     Ватикан підтвердив цю інформацію. 
   «Тема гонінь на християн стане на цій зустрічі 
центральною», — сказав митрополит. 
    За його словами, патріарх і понтифік обговорять 
питання двосторонніх відносин і міжнародну політику. 
Зустріч буде включати в себе особисту бесіду і 
завершиться підписанням спільної декларації, передає 
Росбалт. 
    У повідомленні Ватикану уточнюється, що зустріч 
понтифіка і глави РПЦ відбудеться 12 лютого в 
міжнародному аеропорту Гавани імені Хосе Марті. Папа 
Франциск зробить зупинку в Гавані по дорозі в 
Мексику, куди він відправиться з візитом. 
   Це будуть перші подібні переговори в історії, і вони 
стануть важливим етапом у налагодженні стосунків між 
обома сторонами, наголошується в заяві Ватикану. 
 

5 лютого 2016 

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. О. Юрик 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур       
6:00  -  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
  
Середа -6:00в. – Молитовний День 
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних  Дискусій 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. 1 Тм. 5, 15 - 17.  
 Єв. Лк. 18, 35 - 43. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
Четвер, 11 лютого - Навечір'я Свята Трьох 
Святителів - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 
П’ятниця, 12 лютого - Свято Трьох Святителів. 
Утреня о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00, 9:30 ранку і 6:00 вечора. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дириґентка та члени парафiяльного хору 
складаємо щиру подяку Отцевi Пароховi за 
пiдтримку нашого почину влаштовування 
концертy, як i всiм парафiянам та гостям котрi 
прибули на вiдспiвування коляд, i за грiмку 
пiдтримку при спiвi "Бог Предвiчний." Ми певнi, що 
почули нас усiх основоположник парафiї о. Богдан 
Липський та всi попереднi усопшi та живi парохи 
та служителi нашого храму, ще й сам 
покровитель його, св. о. Миколай Чудотворець. 
Ми особливо i сердечно вдячнi за пожертви на 
харитативну орґанiзацiю “Джерело” - зiбрано 
$2,952. Вiдколи ми в цей спосіб долучилися до 
пiдтримки львiвського регабiлiтацiйного центру 
зiбрано i передано п. Зенi Кушпетi $18,822.00. 
Висловлюємо одушевлення, що надалi 
закорiнюються та розвиваються новi й старi 
традицiї при нашому храмi, на славу Iсуса Христа, 
Спасителя душ наших. 

З пошаною, 

Парафiяльний Хор 

 В парафіяльній залі Катедри св. Йосафата 
плануються безплатні курси англійської мови (ЕSL 
classes) в четвер від 7:00-9:00 від місяця лютого до 
травня. Просимо зацікавлених зголошуватися на чис. 
тел. 416-535-9192. 

 У 202 річницю з дня народження поета Тараса 
Шевченка, у неділю, 6 березня 2016 року 2:30 по 
полудні Шкільна Рада, що діє при Конґресі Українців  

 Канади, відділ Торонто, організує концерт на 
пошану Тараса Шевченка. Маємо приємність запросити 
Вас і духовенство Вашої парохії на наш концерт, який 
відбудеться у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків під адресою 
516 The Kingsway (Kipling & The Kingsway). 

 Комітет Українок Канади запрошує українську 
громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке відбудеться в неділю 
21-го лютого 2016 о годині 3:00 по полудні в 
Українському Домі ім. Т. Шевченка, 482 Horner Avenue, 
Toronto. Цьогорічнe Свято Героїнь присвячується 
“Жінкам-героїням першого поселення українців у 
Канаді” з нагоди 125-ліття. Вступ $20.00. 

 Kоаліція “Україна Канада“ котра працює на 
підтримку Захисників України і на підтримку Військового 
Госпіталю в Одесі, оголошує березень 2016 р. місяцем 
Т. Г. Шевченка і Захисника України. Відкривається 
трьоxтижнева програма “Борітеся поборете! Вам Бог 
помагає“, в неділю, 6-го березня о годині 11:30 ранку 
Служба Божа і панахида в Соборі Святої Покрови, (30 
Leeds, Toronto) та о год. 1:00 по полудні в залі Собору 
пісний солдатський обід і зустріч з Солдатом-Кіборгом. 
Квитки по $50 дол. можна придбати в офісі доктора Р. 
Гарейчука, 2100 Bloor Street West, тел 416-767-2100, в 
книжковому магазині “Буква“, 99 Six Point Rd. 416-236-
58-90. 

 Тихі Реколекції для жінок. ГОРА МАРІЇ 437 Wilson 
Street East, Ancaster, L9G 3K4. Андгломовні реколекції 
під проводом о. Антона Шимихальського 4-6 березеня. 
Україномовні реколекції під проводом о. Дмитра 
Ганчарика 8-10го квітня. Координаторка від 
Епархіяльної Управи ЛУКЖК Катруся Корчинська (416) 
261-5878. 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ             
08 ІІ  8:00 ран.   бл. п. Марію і Григорія Реплянських 
09 ІІ  8:00 ран.     бл. п. о. Петра Стецюка 
09 ІІ  6:00 беч.   бл. п. Петра і Клементину Слюсарчук 
13 ІІ 8:00 ран.    бл. п. Анну і Андрія Борис 
13 ІІ 9:00 ран.      бл. п. Еву Кекіс (40д.)  

 

ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 

Нехай   Предобрий Господь   благословить   
               і винагородить! 

Анна Міґус               225.00 
Катерина Бонча             100.00 
Наталя Гайдук             100.00 
Евгенія Бобак                   100.00 
Тарас і Ляриса Гетьманчук     100.00 
Зеня Каган (в пам’ять Ryan Freeman)    150.00 
Богдан Колос          100.00 

 

Березневі вакації 2016 року!  
Нагода для дітей зануритися у цікаве україномовне 

середовище!!! 
при Пластовій домівці ім. Гуцуляків  

 516 the Kingsway, Toronto 
«Чарівники»  (за твором  «Чарівник із країни Оз») 

з 8:30 рано до 17:30 
Для дітей віком від 5(JK) до 11 років. 

Ціна  до 1 березня -  $250,  після 1 березня - $275 
Ціна включає  надзвичайно цікаву програму в 

українcькій мові, перекуски. 
Більше інформацій: ukiedaycamp@gmail.com or 

irynamykytyuk.com 

 

mailto:ukiedaycamp@gmail.com


Звернення Синоду Єпископів УГКЦ до державної влади, 
політикуму та громадянського суспільства України 

   Ми, єпископи УГКЦ, зібравшись на черговому Священному 
Синоді, не можемо стояти осторонь нинішніх тривог і надій 
нашого суспільства, адже в центрі душпастирської турботи 
Церкви є і завжди буде спільне благо народу, справжнє 
добро людини, даровані їй Богом свобода і гідність. 
    Наша країна має всі необхідні передумови та володіє 
всіма необхідними ресурсами, − соціальними, 
інтелектуальними й трудовими, − щоб запевнити гідне 
життя кожному громадянинові. Разом із тим у суспільстві 
повинні бути лідери, які, не витрачаючи намарно згадані 
ресурси, здатні брати на себе відповідальність за втілення 
прагнень українців. Попередня влада не справилася з цим 
завданням і під тиском народу, ціною пролитої крові героїв 
Небесної сотні, була змушена піти. Проведення чергових 
виборів давало надію на перезавантаження політичної 
системи та зміну правил поведінки представників влади. 
Тому після Майдану суспільство видало новий мандат 
довіри своїм лідерам, які несуть за це дуже високу 
відповідальність. 
  Проте сьогодні вже неозброєним оком видно, як у 
суспільстві зростають розчарування і тривога. Цими днями 
велике занепокоєння Церкви викликають, зокрема, сигнали 
про блокування на державному рівні реформ, яких вимагає і 
потребує наше суспільство. Ми, як душпастирі, не беремося 
давати експертну оцінку політичній та економічній ситуації в 
країні, проте поділяємо думку наших вірних і суспільства 
загалом щодо нагальної необхідності реформ, які за своєю 
суттю повинні дати нашому народу можливість для 
реалізації Богом даних талантів і стати запорукою соціальної 
справедливості та здійснення мрій українців про достойне 
життя для себе і своїх нащадків. З особливою 
відповідальністю слід підходити, зокрема, до 
конституційних змін, адже непродумані дії в цій ділянці 
можуть нести зі собою шкоду для єдності суспільства та 
загрозу для суверенітету й цілісності нашої Батьківщини. 
Безпідставне затягування чи відкладання реформ стримує 
розвиток нашого суспільства. Ще більшу загрозу для цього 
розвитку несуть у собі корупційні інтереси та дії декотрих 
політиків і груп, бо вони вбивають віру українців у саму 
можливість життєво необхідних змін. Окрім того, вони ще й 
руйнують суспільну довіру до владних інституцій, що в 
нинішній ситуації може бути вигідне тільки нашим ворогам. 
  Українське раїнське суспільство хоче бачити результат своєї 
боротьби за гідне життя, за що наш народ заплатив і надалі 
платить таку високу ціну кривавих жертв на Майдані та на  

 

Сході України. Водночас мусимо перестерегти, що будь-яка 
влада неминуче дискредитує себе, коли діє за подвійними 
стандартами, а вчинки деяких її представників суперечать 
власним деклараціям. Коли народ платить кров'ю за саму 
незалежність держави на полі бою, неприпустимо 
перекреслювати його подвиг гальмуванням змін, 
внутрішніми чварами і торгувати її добрим ім’ям у 
міжнародній спільноті. Суспільство очікує від влади нових і 
чесних правил, яких вона повинна дотримуватися, а також 
відповідальних і прозорих дій, котрі даватимуть підстави 
для довіри та надії. 
   Звертаємося до тих, кому народ довірив владні 
повноваження, із наполегливим закликом не ставити 
особисті, бізнесові чи партійні інтереси вище від 
загальнонаціональних. Турбота про спільне благо та 
скерування всіх здорових сил на захист гідності людини та 
на утвердження соціальної справедливості в нашому народі 
мають стати консолідаційними факторами для всього 
суспільства та його провідників.  
   Новітні події в українському політикумі наводять на думку, 
що сьогодні настав крайній термін для такої переміни 
свідомості влади, задля того аби пройти точку 
неповернення, за якою можна буде будувати по-
справжньому незалежну країну без руйнівних наслідків 
пострадянських травм. 
   Насамкінець прагнемо звернутися до всіх людей доброї 
волі в Україні. Дорогі співвітчизники! Після Майдану, в 
обставинах зовнішньої військової агресії проти нашої 
держави, українське суспільство не має права 
перетворюватися на суспільство розчарованих чи 
зневірених. Це було б найбільшою поразкою для всіх. 
Необхідно зберігати холодний розум і спокій, щоб якимись 
нерозважними діями чи гарячковими кроками не 
змарнувати здобутків, котрих ми досягли такою великою 
ціною. «Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. 
Тож стійте і під кормигу рабства не піддавайтеся знову» 
(Гал. 1, 5). Нехай ці Божі слова стануть для нас усіх 
заохоченням до подальшої витривалої праці та запорукою 
нашої надії на остаточну перемогу сил добра і правди над 
силами темряви та гріха. 
   Закликаємо всіх вірних до посиленої молитви за наш 
народ, правління і все воїнство та на всіх призиваємо 
повсякчасне благословення Бога Отця, і Сина, і Святого Духа! 

Від імені Синоду Єпископів КГВА УГКЦ 
† СВЯТОСЛАВ 
4 лютого 2016 року Божого 

 

 
о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                        •        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 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca 

 
   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           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 

 

 



        ОГЛЯД СУЧАСНИХ  ПОДІЙ В УКРАІНІ 

Москва церковна і політична запускає чергову хвилю антиукраїнської істерики. 

Минулий тиждень на наших теренах відзначився черговими припадками антиукраїнської та 
антиуніатської істерики в Московському патріархаті та в політичному керівництві РФ. Здавалося, 
що приступ антиукраїнської істерики у Московського патріарха Кіріла на зібранні глав 
Православних церков у швейцарському Шамбезі продиктований виключно страхом Москви, щоб 
Константинополь не надав автокефалії УПЦ МП або не визнав автокефальною церквою УПЦ КП. 
Виглядає, що так воно і є, тим більше, що 27 січня у тому ж таки Шамбезі Кіріл відверто 
шантажував Царгород, мовляв, дасте українцям автокефалію – ми підемо в розкол.Але кінцем 
тижня істерику свого глави підхопило відомство скандально відомого митрополита Іларіона 
Алфєєва – Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату. 28 січня Алфєєвські 
клєрки розродилися реакцією на Екуменічну концепцію УГКЦ, яка була опублікована ще 23 грудня 
минулого року на офіційному сайті УГКЦ. Нагородивши купу історичної брехні, відомство Алфєєва 
зробило спробу приписати УГКЦ «звєрства ОУН-УПА», зробивши таку собі «безневинну» спробу 
забити клин між українцями та поляками. Фактично цим у Москві просто здали свій панічний страх 
перед українсько-польським союзом. Можливо, у московитів спрацювала так звана генетична 
пам’ять про розгроми їхніх орд під Оршею та Конотопом, як і про спільне взяття українцями, 
поляками, литовцями та білорусами Москви. Просто реальний шал у церковних функціонерів 
Москви викликає те, що УГКЦ будує свої стосунки з УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП як з рівноправними 
між собою партнерами та те, що УГКЦ має контакти з Константинополем. Більше того, саме 
існування УГКЦ для Москви є болісним.В реальності Московський патріархат здав сам себе, як 
склотару. Церковна Москва визнала, що найбільшими її кошмарами є ніщо інше, як існування 
УГКЦ, відсутність релігійної війни між УГКЦ та Православними церквами України, можливе 
визнання автокефалії українського православ’я та українсько-польський союз. А це дає можливості 
українським християнам зрозуміти, якою дорогою їм слід рухатися, щоб протиставитись 
московському церковному імперіалізмові.Усе це могло залишитись у суто в церковній площині, 
якби не дивний збіг з активностями політичного керівництва РФ та їхніх маріонеток на Донбасі та в 
Криму. Окупаційна влада Криму в Криму фактично поставила УПЦ КП поза законом, а щоб ні в кого 
не виникало сумнівів, 28 січня цього року забрала в УПЦ КП Кафедральний собор у Сімферополі. 
День після цього – 29 січня УПЦ МП іменувала для Криму нового єпископа Калініка (Чернишова), 
який активно сприяв окупації кримського півострова військами РФ. Цього ж таки 29 січня в 
окупованому Донецьку група із 500 осіб пікетувала катедральний храм УГКЦ в цьому місці. Судячи 
з повідомлень про цю подію, московські маріонетки, очільники терористичного угруповання 
«ДНР» мали прямий стосунок до цієї акції. Ситуацію, яка складається, прокоментував прес-
секретар УГКЦ о. Ігор Яців: «Почалася нова хвиля нагнітання, несприйняття УГКЦ у медійному 
просторі, в Російській Федерації зокрема. Наш моніторинг показав декілька публікацій, де 
засуджують УГКЦ за те чи інше. І напевно події в Донецьку – це частина однієї більшої 
інформаційної технології проти нашої церкви».У цьому контексті слова Путіна про те, що Донбас у 
складі України це – маячня, надають усій цій церковній антиукраїнській та антиунантській істериці  



значно моторошнішого звучання, аніж  би це мало місце, як би очільник РФ цього не сказав. І це на 
тлі того, що своїми вимогами бойовики фактично зірвали переговори в Мінську.Скоріше за все, у 
політичних обставинах, які склалися, Москва вирішила спробувати в чергове розіграти карту 
антиукраїнської істерики на релігійному тлі. Можливо, це нагнітання так і залишиться суто 
інформаційного характеру. Але така можливість виглядає дуже сумнівною. Здається, Москва 
готується до чергової конфронтації з Україною, використовуючи у підготовці до цього своє 
міністерство віросповідань – Московський патріархат.        о.Орест-Дмитро Вільчинський 

===================================================================================== 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав владиці Ігорю 
(Ісіченкові), Архиєпископу Харківсько-Полтавському УАПЦ, з нагоди його 60-ліття. 

Христова Церква, зокрема візантійської традиції, яка бачить в особі, якій сповняється цей вік, 
зрілого мужа, якому через досвід власного життя, а особливо через досвід духовного життя і 
богоспілкування відкриваються особливі дари, - дари вести за собою у вічне життя своїх духовних 
дітей», - розповів Глава УГКЦ. «Знаємо його як глибокого мислителя, слово якого проникає в саму 
глибину всіх суспільних подій, які відбуваються. Він, як той справжній учень Христовий, уміє 
поставити правильне питання у правильний час», - вважає Блаженніший Святослав.                                                                                      
Як відомо, Архиєпископ Ігор (Ісіченко) виступив з ініціативою об’єднання Харківсько-
Полтавської єпархії з УГКЦ. І ось зараз шукають можливості такого об’єднання… 

«Але, - наголосив Глава Церкви, - я б сьогодні хотів відзначити особливу його рису. Ми, спадкоємці 
хоча і поділеної Київської Церкви, знаємо владику Ігоря як одного з найвидатніших архиєреїв 
Київської Церкви нашого часу. Його горизонти молитви, духовного життя вже давно вийшли дуже 
далеко поза межі лише однієї конфесії Київського християнства. Він сьогодні, особливо у своєму 
ювілеї, хоче повести свою духовну паству через поріг, можливо, чогось невідомого, але Божого, 
святого, що веде у воскресіння, хоче повести дорогою єднання, дорогою, яка є дорогою справжніх 
християн третього тисячоліття».«Ваше високопреосвященство, лише Господь Бог може до кінця 
сказати, що для нас і для вас означає 60-літній ювілей. Але ми сьогодні зійшлися сюди, щоб 
просити в Господа Бога всіх благодатей Духа Святого для вашого служіння. Ми сьогодні кажемо: 
владико, ми довіряємо вам як духовному лідерові, з яким справді певно і безпечно йти вперед», - 
звернувся Блаженніший Святослав до Архиєпикопа Ігоря.«Просимо, аби Господь Бог послав вам 
вірних послідовників, які б справді жили з віри, як живете ви», - побажав Предстоятель ювілярові.А 
ювіляр подякував Блаженнішому Святославу за привітання і за те, що той завітав до цього 
«історичного храму, який горів, який руйнували, плюндрували і який сьогодні відроджують».         
«У силі вашої любові я переконався протягом останнього року, коли так по-братньому прийнявши 
звернення нашої єпархії, ви активно працюєте над майбутнім возз’єднанням Київської Церкви не 
лише нашої єпархії, а й усіх, хто бажає єдності. Віримо, що ваш візит, що наша спільна молитва 
стане також важливим чинником у відбудові храму в наших душах», - сказав Архиєпископ Ігор. 

Джерела – католицький  оглядач, новини УГКЦ, RISU,CREDO. 


