
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 в Римі: «70 років тому нас 
засудили, як Христа, і разом із Ним ми й 

воскресли» 
 
3 березня 2016 року з нагоди Року Божого милосердя 
Блаженніший Святослав разом з єпископами Постійного 
Синоду та владикою Діонісієм, Апостольським візитатором 
УГКЦ в Італії та Іспанії, очолив Божественну Літургію за мир 
в Україні в Папській базиліці Санта Марія Маджоре. 

 
«Дозвольте усім вам передати сердечний привіт від ваших 
братів та сестер з рідної української землі, - від тої землі, яка 
сьогодні стікає кров’ю, але бореться за свою гідність та 
свободу», - такими словами розпочав проповідь 
Блаженніший Святослав.Проповідник наголосив, що 
єпископи зібралися в цій старовинній базиліці Вічного міста, 
щоб принести на Божий престол увесь біль українського 
народу: «Ми, владики Постійного Синоду УГКЦ, приїхали до 
Рима, щоб зустрітися особисто із Святішим Отцем. Найперше 
задля того, щоб згадати одну з найважчих подій в історії 
УГКЦ (наступного тижня, 8 березня, УГКЦ буде згадувати 
70-ту річницю Львівського псевдособору)».Глава Церкви 
додав, що всі мученики Христової Церкви завжди 
переходили через судилища і чули вирок засуду. Такий же 
вирок почула й  УГКЦ 70 років тому. «З того моменту 
почалося тотальне знищення УГКЦ, із трьох тисяч 
священиків, які Церква мала 1946 року, у 1990-х роках 
залишилося триста. Здавалося, що та Церква вже ніколи не  
          (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. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о.  Р. Лобай      
11:30 -  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 6:00  -  Св. Літургія – о. О. Качур 
  
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 Кр. 8, 8 – 9, 2.  
 Єв. Мт. 25, 31 - 46. 
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 БУКК, відділ св. о. Миколая продає Великодні 
картки у кіоску в церковній залі. 

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

 У 202 річницю з дня народження поета 
Тараса Шевченка, Шкільна Рада, що діє при Конґресі 
Українців Канади, відділ Торонто, організує концерт 
сьогодні в пошану Тараса Шевченка, у 202 річницю з 
дня народження поета. Концерт відбудеться  
у Пластовій домівці ім. Гуцуляків,  
516  The Kingsway (Kipling & The Kingsway). 

 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 cобору пісний 

солдатський обід і зустріч з Солдатом-Кіборгом. Квитки 
по $50 дол. можна придбати в бюрі доктора Р. 
Гарейчука, 2100 Bloor Street West, тел 416-767-2100, i 
в книжковому магазині “Буква“, 99 Six Point Rd. 416-
236-5890. 

 ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРАЇНІКА», ЛІҐА 
УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ТА ФУНДАЦІЯ «ДЕСНА» 
влаштовують науково-популярну доповідь на тему: 
РОЗКОПКИ У БАТУРИНІ 2015 р., РЕКОНСТРУКЦІЇ 
КІМНАТ ПАЛАЦУ МАЗЕПИ ТА ЇХ ЗАХІДНІ 
АНАЛОГІЇ (з прозірками). Доповідь виголосить 
історик-археолог, науковий працівник КІУС та 
співкерівник українсько-канадської археологічної 
експедиції у Батурині д-р Володимир Мезенцев (Ph. 
D.). Доповідь відбудеться у Westminster Room, Old Mill 
Toronto (21 Old Mill Rd.) в п’ятницю, 11 березня 2016 р. 
о год. 7 ввечорі. Телефон для довідок: (416) 516-8223. 
Вступ за добровільними датками 

 В середу 9 березня, о год. 6:00 вечора,  в  
St. Vladimir Institute, 620 Spadina Avenue, відбудеться 
доповідь відомого австрійського журналіста, 
письменника, і перекладача Dr. Martin Pollack на тему: 
“The Myth of Galicia”. Зустріч організована завдяки 
Меморіальному фонду ім. В. Дилинського, (засновник 
фонду - Мирон Дилинський) та Канадському Інституту 
Українськиx Студій. Вступ вільний. За додатковою 
інформацією просимо дзвонити   
на ч. тел. (416)-923-3318. 

 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто щиро 
запрошують українську громаду підтримати захід 
FASHION RUNWAY UKRAYINA – Вишиванка-
Подих України – який представлятиме 
дизайн/колекцію Лесі  Бліщ з Львова. Показ моди 
відбудеться в неділю, 10 квітня о год. 1:30 поп. у 
приміщенні Золотий Лев, Княжий Двір, 15 Canmotor 
Ave., Toronto. Квитки: $65.00 включає обід, вино, 
музичні виступи, подарунки. За квитками звертатися 
до хористів , 416-419-8278, 416-233-9700.  

 
      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
11 ІІІ 10:00 ранку бл. п. Уляну Бурій (40д.) 
11 III  6:00 веч. бл. п. Ольгу Тарапацьку 
15 ІІІ  6:00 веч. бл. п. Ярослава    
                                  Великопольського (40д.) 
19 ІІІ  9:00 ранку бл. п. Дарію Цибульську 
19 ІІІ 10:00 ранку бл. п. Степана (8р.) і 
                             Андрія (6р.) Ґулу 
22 ІІІ  8:00 ранку  бл. п. Григорія і Марію 
                             Реплянських 
24 ІІІ 10:00 ранку  бл. п. Івана і Анну Піцюрів 

МНОГАЯ  ЛІТА! 
Новоохрещеному Віляму Паскар, його рідним і 

хресним батькам  бажаємо   Многії  і Благії Літа! 

                  ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
14 березня і о год. 6:00 вечора служать Канон 
Андрея Критського. Щонеділі під час Великого 
Посту служать Великопосну Вечірню о год. 
7:00 вечора. В неділю 13 березня відслужать 
Вечірню Прощення о год. 7:00 вечора. 
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  подавати 
імена померлих до Пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який почнеться служити 18 березня. 
 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. 
Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в 
днях 31березня - 3 квітня. Проповідник –  
о. Петро Шумелда – сотрудник храму св. вел. 
муч. Димитрія в Торонто.         
 31 ІІІ  четвер год. 6:00 веч. – Вечірня і духовна 
наука                  
01 ІV  п’ятниця  год. 6:00 веч. – Літ. Ранішосв. 
Дарів, сорокусти і духовна наука  
02 ІV  субота год. 6:00 веч.  – Велика Вечірня і 
духовна  наука                                                                          
03  ІV неділя   в часі ранніх Бож. Літ. кінцева 
духовна наука. 

 



 
                                               
 



 
ЖЕРТВОДАВЦІ  

Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить                 

і винагородить! 
Орест i Iрина Гарас               200.00 
Марія Світа                                        150.00 

   ВІЧНАЯ  ПАМ’ЯТЬ 
Упокоївся у Бозі бл. п. Петро Гамівка(90р.). 
Душу покійного поручаємо молитвам наших 

вірних. 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
                       (Закінчення) 

 

не воскресне. Але Господь мав інший план», - 
наголосив він. 
За словами Блаженнішого Святослава, Хресна 
дорога мучеництва і страждання Церкви – момент 
спасіння України та її народу: «Двадцять років 
тому УГКЦ, на диво усім політикам та дипломатам, 
воскресла і засяяла на весь світ, свідчачи про 
Христову Правду та Істину. Момент історії нашого 
болю і страждання став  моментом милосердя і 
великої любові до нас Господа». 
Далі Верховний Архиєпископ УГКЦ зазначив, що 
знову вкотре прагнуть засудити і принизити УГКЦ 
за те саме, за що 70 років тому. Тільки цього разу 
в диявольський спосіб намагаються висміяти УГКЦ 
перед світом у сучасних текстах. «Ми захотіли з 
Божої волі стати голосом страждання України, 
зокрема в Римі перед Папою, щоб заявити про 
український біль на весь світ. Ми пережили 
приниження і віримо, що Бог перетворить цей  
 
 

страждальний момент знову на велике милосердя 
і любов. Ми сьогодні голосимо слово Євангелія, 
що Бог є на боці несправедливо суджених. Нехай 
Господь допоможе нам у цей час утвердитися у 
вірі, бо єдність із Папою для нас, українців, не є 
питанням точності чи неточності певної 
декларації, дипломатії, культури. А  це істина віри 
наших батьків, яку ми засвідчили кров’ю 
мучеників XX століття», - зауважив він. 
«Нас засудили, як Христа, 70 років тому, і разом із 
Ним ми й воскресли. Нехай Боже милосердя стане 
нашою силою в нашій земній мандрівці», - 
завершив Блаженніший Святослав. 
Додамо, що разом з єпископами Постійного 
Синоду Літургію співслужили владика Діонісій, 
Апостольський візитатор для українців в Італії та 
Іспанії, владика Іриней, канонік Папської базиліки 
Санта Марія Маджоре, та владика Йосафат, 
Єпископ-помічник Івано-Франківської архиєпархії. 
Разом з єпископами співслужили близько 60 
священиків, душпастирів українських громад в 
Італії та Іспанії, представники Української 
папської колегії св. Йосафата та монаших чинів і 
згромаджень. Участь у богослужінні взяли також 
посли України та Канади при Апостольській 
Столиці. 

Департамент інформації УГКЦ 
  
 
 

 
 
 

     
       

 
      
     
         

      
        

          
   

    
 

     
       

 

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 

 

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 

                  

mailto:ukiedaycamp@gmail.com
mailto:ukiedaycamp@gmail.com
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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 

 
 
 

Вільне Місце 

   

                               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 

Святе Письмо про хабар 

Дарунків не братимеш; дарунок бо засліплює видючих і викривляє 
справи справедливих. Вих 23, 8 

Проблема корупції не нова для сучасного суспільства, але по-особливому 
гостро відчувається саме сьогодні. Вже стало «традицією» в наш час 
вирішувати свої справи за допомогою хабаря. Фраза «дати на лапу» 
зовсім не ріже вухо сучасної людини. Пухлина хабарництва пустила 
метастази по всьому тілу нашого суспільства. І як каже пророк Захарія, 
вже стало нормою для нас, коли «[…] князь вимагає, суддя чинить 
розправу за хабар, вельможа виявляє свої забаганки, правдою крутить» 
(7, 3). Але чи це добре? Як дивиться Господь на такий стан речей в 
суспільстві? Як Він дивиться на тих осіб, які дають та приймають хабарі, 
а в неділю йдуть до храму, натягуючи маску побожності? Звичайно ж, 
виникає закономірне питання: Як повинен ставитися християнин до цієї 
вади в стосунках людей? 

Де, як не у Святому Письмі потрібно шукати відповіді на ці питання…У 
Біблії, в книзі Виходу (23, 8), читаємо наполегливий заклик не 
піддаватися спокусі наживи і не приймати «дарунків» за «правильне» 
рішення. Богонатхненний автор застерігає людину, що «подарунок», 
даний їй з метою отримання корисного для когось рішення, засліплює її, 
відбирає у неї здоровий глузд, об’єктивне сприйняття ситуації, 
викривлює поняття справедливості, змушує торгувати правдою. 

Відтак пророк Ісая дуже гостро критикує хабарництво словами: «Горе 
тим, що зло добром звуть, а добро – злом; що з пітьми роблять світло, а 
зо світла – пітьму; що гірке роблять солодким, а солодке гірким! […] що 
за гостинець роблять винного правим, а правому відмовляють його 
права» (5, 20; 23). Таким чином стає зрозумілим, що хабарники 
осуджуються Господом через слово Його пророка. А саме явище 
хабарництва трактується як підміна понять: зло починають називати 
добром і несправедливість – справедливістю. 

У книзі Приповідок також читаємо негативну репліку в бік пороку 
корупції: «Безбожний таємно бере хабара, щоб зігнути путі правосуддя» 
(17, 23). Таким чином ще раз підтверджується той факт, що корупція – 



це злочин проти справедливості. Якщо ми так легко чинимо його по 
відношенню до ближнього, то де ж гарантія, що хтось не зробить 
подібного з нами?  

Всі ми енергійно, з ентузіазмом і з яскраво вираженим негативізмом 
критикуємо владу, закидаючи їй нечисті фінансові операції, хабарництво, 
продаж і купівлю посад і законів. Ми критикуємо лікарів, викладачів, 
правоохоронців… Цей список можна продовжувати до безкінечності. 
Звичайно наша критика є небезпідставною, але чи до кінця об’єктивною? 
Найперше потрібно подивитися на себе. Чи я на тому місці, де мене 
покликав Господь, поводжуся чесно і є зразком моральності? Чи не 
звернені до мене слова Господа, сказані вустами пророка Єзекиїла: «У 
тебе беруть підкуп, щоб проливати кров; ти береш лихву й відсотки, ти 
обдираєш твого ближнього насильно, мене ж ти забув, – слово Господа 
Бога» (22, 12)? Чи дозволяють мені мої переконання брати чи давати 
хабарі? Ось де причина. 

Критикувати когось легко, а критично поглянути на себе і відмовитися 
від участі в поширенні гріха – не дуже, але можливо!!! В наш час, людей, 
які в своєму повсякденному житті не йдуть на компроміс зі своєю совістю 
і зі злом можна назвати героями. Вони не хочуть мати спільної частки з 
Юдою, який спокусився на гроші, отримав хабар від первосвящеників і 
зрадив Христа (Мр 14, 10-11). Вони знаходяться в опозиції до тієї 
неморальної системи, яка запанувала в нашому суспільстві і претендує 
на те, щоб називатися нормальною. Таким чином стає зрозумілим, що 
корупція – це насамперед моральна проблема, адже ніхто нікого не 
змушує брати чи давати хабарі, людина сама робить вибір і не завжди на 
користь добра. Але Господь попереджає нас: «Гляди, сьогодні я появив 
перед тобою життя й добро, смерть і лихо!» (Бут 30, 15). «Вибирай 
життя, щоб жити на світі тобі і твоєму потомству, любивши Господа, Бога 
твого, слухавшись його голосу та прихилившись до нього; в тому бо 
полягає твоє життя й твоє довголіття […]» (Бут 30, 19-20). 

Давати чи не давати хабарі – вирішувати тобі, але якщо для тебе ще 
залишаються в цьому світі хоча б якісь авторитети (Святе Письмо, 
Церква) чи, принаймні, ти поважаєш себе, то вартує стати на бік добра, 
щоб в твою адресу не прозвучали слова Господа нашого Ісуса Христа: 
«[…] геть від мене всі ви, що чините неправду!» (Лк 13, 27б).                                               
Ієрей Тарас Остафіїв. 



 

 


