
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 

ДО СВЯТІШОГО ОТЦЯ І ДО СВІТУ: ПАПА 
ФРАНЦИСК НАС ПОЧУВ», – ЄПИСКОПИ УГКЦ 

 
«Ми приїхали підтвердити нашу єдність зі Святішим Отцем та 
попросити його у Рік милосердя допомогти людям, що 
страждають в Україні», – повідомив Блаженніший Святослав, 
Глава УГКЦ, після зустрічі Постійного Синоду УГКЦ зі 
Святішим Отцем. «Папа нас почув», – наголосив він. 

Напередодні 70-ї річниці Львівського псевдособору Глава 
Української Греко-Католицької Церкви і члени Постійного 
Синоду приїхали до Риму, щоб зустрітися з Святішим Отцем 
Франциском, Папою Римським. «Ми підтверджуємо те, що не 
зміг зламати тоталітарний режим – сопричастя з Римом та 
Вселенською Церквою», – сказав Глава УГКЦ.Він та члени 
Постійного Синоду провели зустрічі та розмови з 
представниками Апостольської Столиці та приготували 
публічне звернення, у якому доносять до уваги світового 
співтовариства інформацію про агресію та гідридну війну 
проти України та розповідають про страждання мільйонів 
невинних людей. Церква засуджує звірства, викрадення, 
ув’язнення та тортури супроти окремих осіб та груп в 
Донбасі і в Криму, особливо супроти кримських татар, а 
також зневажання свободи віросповідання та гідності 
мільйонів людей.  Українська Греко-Католицька Церква 
невпинно молиться і підтримує мир і сьогодні її керівництво 
звернулося до Святішого Отця і світу з проханням допомогти 
припинити війну і полегшити гуманітарну кризу,   (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. О. Качур 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Качур 
9:30 – Св. Літургія – о.  О. Юрик      
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00  -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
  
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 Рим. 13, 11 – 14, 4.  
 Єв. Мт. 6, 14 – 21. 
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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.  Україномовні 
реколекції під проводом о. Дмитра Ганчарика 8-10го 
квітня. Координаторка від Епархіяльної Управи ЛУКЖК 
Катруся Корчинська (416) 261-5878. 

 Koрпорація “МIСТ” представляє Оксану Муху 
та Павла Табакова з концертом “Переплетені Долі”, 
який відбудетиься в сьогодні о год. 3:30 поп. 
 в культурному центрі “Старий Млин”, 21 Old Mill Rd. 
Kвитки:  $50.00 можна придбати в книгарні “Буква”, 
416-236-5890, Кредитові Спілці  “Будучність”. 

 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   
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 
19 III 11:00 ранку бл. п. Дануту Стефанюк (40д.) 
22 ІІІ  8:00 ранку  бл. п. Григорія і Марію 
                             Реплянських 
24 ІІІ 10:00 ранку  бл. п. Івана і Анну Піцюрів 
26 ІІІ 10:00 ранку  бл. п. Іванну Мельник- 
                                                 Гавриляк (40д.) 
28 ІІІ  7:00 веч.     бл.п. Івана Вербового (40д.) 
29 ІІІ  6:00 веч.     бл. п. Галину Постоловську 

                                
                         ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай   Предобрий Господь   благословить                 
і винагородить! 
Роман Федина                            100.00 
Петро Вовк                                     200.00 
Марія Світа                                     150.00 
Орися Павич                                   300.00 
Роман Колос                                   500.00 
Анонімно   (в пам’ять Дарії)            1000.00 
Катерина Чалик                               300.00 
                 (з нагоди вінчання) 
Олександра Потічна                         100.00 
Галя Косюра                                   1488.00 
Анна Годчак                                     200.00 
 

МНОГАЯ  ЛІТА! 
Нововінчаним Катерині Чалик і Олександрові 
Петруникові   бажаємо мирного подружнього 

життя на   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 почнуть 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. 

 
У неділю, 27 березня 2015 після кожної Святої 
Літургії буде продаж гарячих обідів: борщ, 
вареники, ковбаски, печиво тощо. Запрошуємо 
закупити смачний обід -  тільки  $10.00. Смачного! 
 
Членкині ЛУКЖК запрошують охочих пань 
допомогти ліпити вареники, в суботу, 26 березня 
о 10:00 ранку в церковній залі.  Дякуємо! 

 

 



(Закінчення) 

    спричинену російською агресією проти України. 
Неоголошена війна, що триває, хоча зараз і є поза 
увагою світу, вплинула на життя п’яти мільйонів 
осіб. Вона спричинила до десяти тисяч смертей, 
десятки тисяч поранень та залишила без домівок 
більше двох мільйонів людей. 

Підступні методи гібридної війни завдали 
посттравматичного шоку сотням тисяч наших 
громадян і величезних соціо-економічних збитків. 
Велика частина індустріальних потужностей на 
сході України зруйнована, українська валюта за 
два роки втратила ⅔ своєї вартості, що 
призводить до зубожіння всього 45-мільйонного 
населення. Українців безперестанку паплюжать за 
допомогою добре продуманої та фінансованої 
міжнародної пропаганди. 

«Я сказав Святішому Отцеві: Народ страждає, 
Ваша Святосте, і чекає Ваших обіймів. Папа 
Франциск дав чітко зрозуміти, що буде діяти», – 
повідомив Блаженніший Святослав. 

ХХ століття було часом невимовних страждань для 
України. Дві світові війни, геноциди, 
організований режимом голод, етнічні чистки 
забрали життя 15 мільйонів. УГКЦ, – Церква, що 
історично була солідарна з народом і його 
стражданнями, – була жорстоко придушена 
Сталіним. Радянська влада намагалася від’єднати 
її від католицького сопричастя та від єпископа 
Риму. Сталінський режим поставив Церкву поза 
законом через неканонічний, насильницький та 
маніпулятивний Львівський псевдособор, що 
відбувся 8-10 березня 1946 року. Наша Церква 
стала найбільшою забороненою Церквою у світі. 
Радянська влада заарештувала усіх єпископів, 
сотні священиків та десятки тисяч вірних і 
передала власність УГКЦ Російській Православній 
Церкві або ж конфіскувала для використання у 
світських цілях. Проте Церква дивом воскресла і 
активно та динамічно розвивається як в Україні, 
так і на чотирьох континентах, з молодими 
священиками та відданими мирянами, яких  

 

надихає приклад мучеників ХХ століття. 

«Для українців, які належать до різних Церков і 
релігійних організацій та навіть невіруючих, 
Святіший Отець є глобальним моральним 
авторитетом, який говорить правду. Цей голос 
правди є особливо важливим для українців, що 
страждають сьогодні. Якщо люди не чують чи не 
розуміють цього голосу, то вони заплутуються, 
непокояться і почуваються забутими», – сказав 
Блаженніший Святослав Папі Франциску. 
«Святіший Отець наголосив, що ніхто не 
вирішуватиме екуменічні питання ціною Східної 
Католицької Церкви», – наголосив Глава УГКЦ. 

«УГКЦ готова забезпечити відповідальне, прозоре 
та екуменічне адміністрування міжнародної 
допомоги, служачи українському суспільству без 
огляду на національність, мову чи релігійну 
приналежність. Ми готові співпрацювати з іншими 
урядовими і неурядовими організаціями. Досить 
страждань. Їм можна запобігти. Їх можна зцілити. 
Зробімо Рік Божого милосердя реальністю для 
українців», – сказав Блаженніший Святослав. 

Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ 

Джерело:  
 
Департамент інформації УГКЦ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

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 

 
 
 

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 

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

Про перебіг Постійного Синоду УГКЦ в Римі, Глава і Отець Церкви 
Блаженніший Святослав в інтерв’ю для «Радіо Ватикан». 

Крім сесійних засідань, єпископи зустрічалися із представниками декастерій Римської курії: «У нас 
була зустріч в Конгрегації доктрини віри, де ми представили справу пошуку єдності між УГКЦ і 
Полтавсько-Харківською єпархією УАПЦ(о). Також ми зустрілися із представниками Конґреґації у 
справі Східних Церков. Ми намагалися представити найбільші виклики для життя УГКЦ в Україні. 
Зокрема, життя наших структур на територіях, на яких є складна ситуація (Донецький і Кримський 
екзархати)». Також відбулася зустріч в Державному секретаріаті із кардиналом П’єтром 
Пароліном, Державним секретарем Ватикану. З ним владики Синоду обговорили питання 
суспільно-політичного життя України і представили зміст окремого звернення Синоду до влади, 
політиків і громадянського суспільства у зв’язку зі політичною кризою та прийняте Звернення 
ВРЦіРО з цього приводу. 

«Йому було цікаво почути, яку позицію займає наша Церква щодо політики уряду та необхідних 
реформ. Зокрема, як Церкви бачать своє завдання щодо боротьби із корупцією. Ми говорили про 
потреби УГКЦ в діях ватиканської дипломатії по відношенні до України», – сказав Блаженніший 
Святослав. Також зустрілися із Архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, секретарем 
Державного секретаріату, відповідальним за стосунки з державами. З ним ми говорили про роль і 
місце ватиканської дипломатії у припиненні війни в Україні. «Ми також говорили про важливість 
беатифікації митрополита Андрея Шептицького із Папою Франциском. Пояснили Понтифіку, що 
якби це сталося цього року, то це би позитивно вплинуло на все українське суспільство. Цим би 
він, немовби обійняв Україну», – додав він. «Завжди, коли єпископи приїздять до Рима, то 
прагнуть молитися зі своїм народом. Цього разу ми хотіли пережити спільний момент 
богопочитання із українцями Рима та спільно помолитися в Рік Божого милосердя», - розповів 
Блаженніший Святослав, додаючи, що це стало й важливим моментом, щоб промовити до наших 
людей. «Ми пояснили, що Святіший Отець є важливим для України і попередили про виклики, які 
можуть захитати довіру до нього», - зазначив він. 

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

Настав час щоби православні християни визнали   жахливу 
правду про 10 березня 1946 р/. 

10 березня 1946 року, у Львові, Російська Православна Церква насильно включила Українську 
Греко-Католицьку Церкву до свого лона під тиском радянської влади. У той момент, коли учасники 
собору 8 і 9 березня голосували за «возз’єднання» своєї Церкви з Московським Патріархатом, усі 
українські греко-католицькі єпископи перебували у в’язниці під вартою. 216 священиків та 19 



мирян, зібрані у львівському Свято-Юрському кафедральному соборі силами НКВД (попередника 
КГБ), здалися на милість «Ініціативній групі», керованій о. Гавриїлом Костельником та двома 
нововисвяченими православними єпископами – Антонієм Пельвецьким та Михайлом Мельником. 
Архіви свідчать, що Сталін особисто ухвалив рішення про ліквідацію Української Греко-Католицької 
Церкви у лютому 1945 року, дванадцять днів після Ялтинської конференції, що відбулася за участі  
Вінстона Черчілля та Франкліна Д. Рузвельта. 

Серйозні історики та богослови не мають жодного сумніву, що Львівський собор Української 
Греко-Католицької Церкви 8-10 березня 1946 р. був лише подобою собору. Богдан Боцюрків, який 
був професором історії Карлтонського університету в Оттаві, написав з цього приводу книгу, яку 
ніколи не було спростовано[1]. Папа Бенедикт XVI у 2006 році говорив про «псевдо-собор», який 
«завдав великої шкоди церковній єдності»[2]. Ніколя       Лосський, французький православний 
богослов, вірний Московського Патріархату, теж визнав, що тут йдеться про фіктивність, подобу 
собору.[3] Через заборону у 1946 р. і до 1989 р., Греко-Католицька Церква, налічуючи понад 5 
мільйонів вірних в Україні, де-факто стала головною жертвою а також головною опозиційною 
силою до радянського режиму всередині СССР. Ми також закликаємо сучасне церковне 
священноначаліє в Росії, Україні та ін. визнати недійсними трагічні рішення Львівського собору. 

Російська Православна Церква у своїй повноті не може вважатися відповідальною за рішення, 
ухвалені церковними керівниками, маніпульованими чи тероризованими  НКВД-КГБ. Однак ми, 
православні християни, почуваємося відповідальними за злочинне мовчання, яке огортає 
руйнування цієї Церкви радянським режимом за участі Московського Патріархату. Ми знаємо, що 
мільйони православних християн по цілому світі щиро засуджують антирелігійні переслідування з 
боку радянського уряду і Йосифа Джугашвілі зокрема. Також, у цей поминальний день 10 березня, 
напередодні неділі 13 березня 2016 р., Прощеної неділі у літургійному православному календарі, 
ми запевняємо Українську Греко-Католицьку Церкву у нашій солідарності, нашій молитві за всіх 
невинних жертв цієї Церкви, котрі за потурання Московського Патріархату були ув’язненими, 
закатованими, депортованими і вбитими радянською владою. 

Ми смиренно просимо прощення за всі несправедливості, жертвами яких вони стали під 
прикриттям авторитету Православної Церкви, і схиляємо наші голови перед мучениками 
Української Греко-Католицької Церкви. 
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