
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 

Працівники Патріаршої курії в Києві привітали 
Блаженнішого Святослава із п’ятою річницею 

інтронізації 
 
28 березня владика Богдан, Адміністратор Патріаршої 
курії УГКЦ, і працівники Патріаршої курії в Києві 
привітали Главу і Отця УГКЦ Блаженнішого 
Святослава із п’ятою річницею його інтронізації. 
З цієї нагоди Предстоятелю Церкви подарували копію ікони 
Матері Божої  «Милосердя двері», таку ж, як і Папі 
Римському Франциску владики Постійного Синоду Єпископів 
УГКЦ. Вітаючи, владика Богдан подякував Главі УГКЦ, за те, 
що він прийняв під свій провід велику спільноту греко-
католиків в Україні і на поселеннях. На переконання 
єпископа, знаменним є те, що інтронізація нового 
Предстоятеля УГКЦ відбулася саме в Хрестопоклонну 
неділю: «Це ознаменувало випробування й терпіння, які 
переживають Церква й народ тепер. А з іншого боку -  саме 
з Хреста Господнього течуть потоки Божої благодаті на 
Церкву і на народ».Від імені всіх працівників Патріаршої 
курії владика Богдан, вітаючи, додав: «Ми дякуємо вам, 
Блаженніший Святославе, за те, що ви є жертовним 
працівником Божого милосердя, жертовного служіння рідній 
Церкві та слугуєте прикладом для всіх нас. Тож молитовно 
просимо в Богородиці небесного заступництва і материнської 
опіки для вас».Пригадуємо, що інтронізація Блаженнішого 
Святослава відбулася 27 березня 2011 року у Патріаршому 
Соборі Воскресіння Христового, що у Києві.     Деп.інф.  УГКЦ  
 
 

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. О. Лящук 
 6:00  -  Св. Літургія – о. О. Качур 
 7:00в. – Велика Веч. – 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. Євр. 4, 14 – 5, 6.  
 Єв. Мр. 8, 34 – 9, 1. 
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середа  6 березня - Навечір'я Свята Благовіщення. 
Літургія Ранішосвячених Дарів о год. 6:00 вечора. 
Велика Вечірня з Литією о год. 7:30 вечора. 
четвер 7 березня  - Свято Благовіщення . Утреня  
о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00 i 9:30 ранку і 6:00 вечора.  

 

 

 

 Просимо наших парохіян, у яких росте лоза, і 
які можуть поофірувати її для посвячення та роздачі 
вірним у Квітну Неділю зголоситися до парохiї (416-
504-4774) або до Романа Колоса (416-766-6166). 
Члени БУКК приїдуть до Вас, щоб її відібрати та 
приладити.   

    БУКК, відділ св. о. Миколая продає великодні 
картки у кіоску в церковній залі. 

 Загальні Збори БУКК, відділ св. о. Миколая 
проходитимуть в понеділок 18 квітня 2016 о год. 7:30 
веч. у парохіяльному будинку. Присутність членів 
обов’язкова! 

 Ширші Сходини ЛУКЖК. Повідомляємо, що 
наступні сходини відбудуться сьогодні о год. 11:00 
ранку, в парохіяльному будинку. Просимо до участи 
членкинь,  гостям раді! Можна полагодити членську 
вкладку, хто ще цього не зробив. 

 
 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. 

 Коса Колектив запрошує усіх зацікавлених 
на майстерню писання писанок в неділю 17 квітня 
після Святої Літургії о год. 9:30 і 11:30 ранку у 
парохіяльному будинку (до 3:00 поп.). 

 Коса Колектив разом з парохією св. о. 
Миколая запрошує на ГАЇВКИ на Великдень в 
неділю 1 травня в парку Trinity Bellwooods. 
“Kaлиндар” співатиме веснянки починаючи о год. 
3:30 поп. при церкві а відтак проводитиме хороводи та 
ігри. Запрошуємо усіх до участи! Жива музика, виступи 
від різних фолькльорних гуртів, пікнік і тощо……. 

 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто щиро 
запрошують українську громаду підтримати захід 
FASHION RUNWAY UKRAYINA – Вишиванка-
Подих України – який представлятиме 
дизайн/колекцію Лесі  Бліщ зі 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 включають обід, вино, 
музичні виступи, подарунки. За квитками звертатися 
до хористів , 416-419-8278, 416-233-9700.  

 Хор Веснівка запрошує на  50th Anniversary 
Gala Concert в неділю 17-го квітня, 2016  о год. 3:00 
поп. в  Glenn Gould Studio, 250 Front St. W. Toronto.  
Запрошені артисти включають Elmer Iseler Singers під 
диригентурою Lydia Adams; Український Чоловічий 
Камерний Хор; Романа Бориса, челіста тріо Gryphon; 
та скрипалю, Галину Дзюрин.  Квитки вже всі 
розпродані але якщо є бажання  закупити квиток,  
просимо зголоситися до nykola@vesnivka.com або на 
тел. 416-246-9880 щоби стати на чергу. 
 
 ХОР ВЕСНІВКА запрошує на Bеликодній 

Ярмарок в неділю 24 квітня 2016 від 9:00 рано до 
2:00 поп. в церковній залі.  Будуть свіжі паски, торти, 
печиво, вареники, канапки, борщ, кава і чай і.т.п.  

 Holy Name of Mary College School, католицька 
школа для дівчат, запрошує на День Відкритих 
Дверей в суботу 9 квітня від 10:00 ранку до 2:00 
поп., 2241 Міssissauga Rd. За інформаціями просимо 
дзвонити на чис. тел. 905-891-1890. 

 
     
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
 
 4  ІV  7:00 веч.     бл. п. Тадея Дуду, Івана і 
                              Емілію Ващишинів 
 5  ІV  8:00 ранку   бл.п. Стефанію Харак (2р.) 
 5  ІV 10:00 ранку  бл.п. Леонтіну Шумську (40д.) 
 5  ІV  6:00 веч.     бл.п. Софію Ладу (40д.) 
 5  ІV  7:00 веч.     бл.п. Марію Гарванко (9д.) 
 9  ІV 10:00 ранку  бл.п. Івана Кардаша (40д.) 
 9  IV  5:00 поп.     бл.п. Богдана Лижника (13р.)  
12 ІV 10:00 ранку  бл. п. Соню, Миколу, 
                                     Микольця Скаб 
16 IV  9:00 ранку   бл.п. Михайла Міґуса (5р.) 
16 IV 10:00 ранку  бл. п. Володимира Козака  
                                                               (10р.) 

                  ВЕЛИКИЙ  ПІСТ 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок  
14 березня. Щонеділі під час Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00 
вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до пом'яників на Парастас-
Сорокоусти. 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.         
  

 

Загальні Збори св. Миколаївської парохії 
проходитимуть в неділю 17 квітня о год. 1:00 поп. 
у церковній залі. Запрошуємо наших парохіян до 
участи! 

 

mailto:nykola@vesnivka.com


                                ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить
  і        винагородить! 
Галина Магега                                 200.00 
Йосиф і Анастазія Шостак                           100.00 

Блаженніший Любомир та Блаженніший 

Святослав про корупцію 
 
Українські священнослужителі повинні 
виховувати громадянина, давати йому моральні 
орієнтири і на проповідях систематично 
повторювати, що корупція - це гріх. 
 
Про це в інтерв’ю "Фактам" розповів Архиєпископ-
емерит Любомир (Гузар), - повідомляє РІСУ. 
«Одним з елементів, завдяки якому Польща так 
швидко інтегрувалася в ЄС, було те, що їх Церква 
часто і послідовно проповідувала, як повинна 
поводитися віруюча людина. Моє враження, що в 
нас цього мало. Іноді і католики, і православні, і 
протестанти щось роблять у цьому напрямку. Але 
я вважаю, що про ту ж корупцію як про гріх 
потрібно повторювати на проповідях 
систематично», - сказав він. 
«Хтось повинен почати це робити - виховувати 
громадянина, давати йому моральні орієнтири, 
лікувати його духовні хвороби», - додав 
Блаженніший Любомир. 
Екс-Глава УГКЦ також зазначив, що в Україні 
немає справжніх державних мужів, а вся наша 
політика перетворилася на великий бізнес, через 
що і виникає корупція. 
«Україна стільки років перебувала під різними 
окупаціями: російською, австрійською, польською, 
німецькою, більшовицькою... 25 років тому ми 
несподівано стали незалежною державою. Але 
державні мужі не гриби в лісі. Їм потрібен час, 
щоб вирости, потрібно суспільство, умови, в яких 
вони можуть розвиватися», - зауважив ієрарх. 
«Начебто не перший рік живемо не за радянської 
влади, але чомусь досі впевнені: усе повинно 
прийти до нас зверху, від держави. А ті, хто при 
владі, вважають, що народ - це дурні, яких треба 
використовувати і тримати десь далеко внизу. Що  
 
 

б не думали у владі, народ не дурний - він 
показав це на Майдані. Проблема в тому, що він 
залишився без духовного керівництва. Ми живемо 
у великій політичній і духовній порожнечі. І це 
наша трагедія», - заявив Блаженніший Любомир. 
Крім того, як повідомляє сайт Київської 
архиєпархії УГКЦ, під час нещодавньої зустрічі 
Блаженнішого Святослава із священиками 
Київської архиєпархії, Глава УГКЦ звернув їх увагу 
на гріх корупції. 
Серед іншого Блаженніший Святослав зауважив, 
що ми бачимо це явище як гріх, такий самий як 
крадіж. Тому, за словами Предстоятеля, наша 
Церква поборюватиме його у форматі святого 
таїнства Сповіді. «Дуже важливо всім нам – 
духовним отцям, добре розуміти важливість цієї 
проблеми. Нам потрібно бути свідомими того, що 
великим згіршенням сьогодні для суспільства є те, 
що саме християни у своєму сумлінні не 
відчувають цього гріха», – наголосив Верховний 
Архиєпископ. 
Ведучи далі, Предстоятель пригадав, що 
Українська Греко-Католицька Церква ніколи не 
стояла мовчки супроти гріха корупції. Відтак 
розповів про нещодавнє звернення Всеукраїнської 
ради Церков, в якому було зазначено, що ті самі 
корупційні схеми, які за попередньої влади 
зруйнували інституцію державної влади, існують 
до сьогодні і продовжують нищити наше 
суспільство: «Тому очевидно, – як розповів Глава 
УГКЦ, – що ті люди, які свідомо й добровільно 
продовжують і захищають ці схеми, чинять тяжкий 
гріх проти українського суспільства, проти нас з 
вами та нашої держави. Ми не маємо права на це 
мовчати! Церква має обов’язок говорити про це 
своїм вірним і пояснювати, у чому полягає зло 
цього виду гріха». 
 

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 

                  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL2Zha3R5LnVhLzIxNDU2MS1seXVib21pci1ndXphci11LW5hcy1vY2hlbi1wb3B1bHlhcm5vLXBsYWthdHN5YS12bWVzdG8tdG9nby1jaHRvYnktYnJhdHN5YS16YS1yYWJvdHUtbm8tbmV0LXByZXB5YXRzdHZpai1kbHlhLWRvYnJhLWtyb21lLXNvYnN0dmVubm9qLWxlbmk=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3Jpc3Uub3JnLnVhL3VhL2luZGV4L2FsbF9uZXdzL2NvbW11bml0eS9yZWxpZ2lvbl9hbmRfc29jaWV0eS82Mjk0OS8=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL3VnY2Mua2lldi51YS9ibG9nL3BhdHJpYXJoLXVoa3RzLXByb3Zpdi16dXN0cmljaC16LWR1aG92ZW5zdHZvbS1reWppdnNrb2ppLWFyaHlqZXBhcmhpamkv
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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 
===================================================================================== 

В УПЦ (МП) бунт: єпископ Лонгин (Жар) закидає Патріарху Кирилу 
відступництво від православ'я 

Єпископ Банченський, вікарій Чернівецької єпархії УПЦ (МП), Лонгин (Жар) на зборах із 
православними священнослужителями дав свою оцінкку Гаванській декларації, яку у лютому в 
аеропорту підписали Папа і Предстоятель РПЦ, і пояснив, чому він відмовився поминати під час 
Літургії Патріарха Кирила (Гундяєва). 

У своїх висловлюваннях єпископ був категоричним. За його словами, декларація є не що інше, як 
зрада православ'я, легалізація вчення антихриста, а Патріарх «всеросійський», який під нею 
поставив свій підпис, вчинив «канонічний злочин». 

Зустріч єпископа УПЦ (МП) із священиками відбулася 10 березня у Свято-Вознесенському 
Банченському монастирі.«Ми можемо вести діалог з будь-якою людиною, тим більше із 
закордонними іновірцями. Але одна справа вести діалог, інша - визнавати Папу Римського як 
канонічного єпископа. Наскільки важким є канонічний злочин Патріарха у зв’язку з проведенням 
без узгодження з Архиєрейським собором РПЦ зустрічі з Папою», — заявив він. 

Єпископ повідомив, що зустріч Папи і Патріарха РПЦ готувалася таємно, ніхто з архиєреїв про неї 
не знав. Єпископ Лонгин (Жар)«Як ми знаємо, це готувалося таємно, значить існує таємниця 
беззаконня. Після зустрічі Патріарх сказав, що все було зроблено в таємниці, тому що у нього є 
вороги в православ'ї і були б проблеми. І сьогодні стало зрозуміло, що Папа став братом і 
найсвятішим, а ми православні стали ворогами йому», — зробив висновок єрарх УПЦ (МП). 

«І без Собору, узгодження з Собором, ніхто не мав права їхати зустрічатися з Папою Римським. 
Вони могли зустрічатися десь в кафе пити чай. Але вирішувати питання Церкви одна людина 
ніколи не має право. Підписання на Кубі декларації - це зрада, попрання православної віри. І для 
мене особисто ці 30 пунктів (Гаванська декларація - Ред.) є 30 срібняків Іуди… Це декларація про 
легалізацію вчення антихриста, підписана в аеропорту, богохульно і брехливо повстає на істину 
Христову і саме тому ми відкидаємо декларацію, яка несе в собі дух відступництва і спокуси для 
наших православних християн», - зазначив єпископ. 

На його думку, після такого відступництва від православ’я, Патріарха Кирила не варто поминати 
під час Служби.«Ми молимося за святішого Патріарха Кирила, і брати наші моляться, і ви повинні 
молитися, але поминати на Літургії я не можу, тому що не знаю, хто православний, хто католик, хто 
єретик», - поділився єрарх із своїми душевними переживаннями і додав, що Папа для нього, не 
зважаючи на те, що Патріарх Кирило величав його «святішим», все одно залишається єретиком. 

«Але я не згадую Патріарха Кирила на святій Літургії найголовніше через 5-ий пункт. І зрозумійте 
правильно ці слова: «Не дивлячись на спільне передання перших 10-ти століть, католики і 



православні протягом майже тисячі років позбавлені спілкування Євхаристії». І що він хоче, щоб 
ми причастилися разом а Папою Римським, або що? І відразу вони переходять на 6-ий пункт і 
кажуть: ми сподіваємося, що наша зустріч буде внеском у справу досягнення тієї єдності, яку 
заповів Господь. Вибачте, я ніколи не буду єдиним з єретиками. Я православний, я не стану 
зрадником, я прошу у святішого вибачення, але нехай він попросить вибачення у нашої 
православної Церкви, у православних християн», - заявив учасникам зборів єпископ Лонгин (Жар).  

Експерт пояснив, який козир отримав Патріарх Кирил від відмови 
єпископа Чернівецького поминати його на Літургії 

«Єпископ Лонгин (Жар) давно відомий своїми ультраконсервативними поглядами. Він належить 
до того крила в Російській Православній Церкві, яке сповідує і намагається утверджувати 
найконсервативніші схеми і своєї поведінки, і свідчення, і богословських доктрин. Тому, коли після 
підписання Гаванської декларації почалися різні рухи і коментарі, він став де-факто першим із 
єпископів Московського Патріархату, який відважився на такий крок. В цьому немає політичного 
чи ідентифікаційного підґрунтя. В цьому є лише бажання засвідчити свою ультраправославну 
ідентичність», – розповів релігієзнавець. 

На думку Андрія Юраша, у цій ситуації для самої Української Православної Церкви (Московського 
Патріархату) ця подія «не буде мати великого значення. Але це перший пробний запуск того, як 
воно — лібералізація поглядів патріарха Кирила щодо екуменічних зв'язків — може відобразитися 
на позиції інших консервативних єпископів». 

«Думаю, що нинішній крок єпископа Лонгина буде дуже гостро сприйнятий у Москві, і якщо 
митрополит Онуфрій все ж знав про цю акцію і схвалив її, то можемо проектувати це на 
внутрішньоукраїнські справи в контексті об'єктивних стосунків між двома чільними фіґурами в УПЦ 
(МП): митрополитом Онуфрієм та митрополитом Антонієм, якого Патріарх Кирил взяв зі собою в 
поїздку в Гавану, і ная кого, очевидно, робить тепер ставку. Крім того, наголошує А. Юраш, 
Митрополит Онуфрій сам належить до того крила Православної Церкви, яке відкидає відкриті 
екуменічні контакти, тому поведінка єпископа Лонгина абсолютно співвідноситься з його 
позицією».Разом з тим, релігієзнавець виключає, що виступ Лонгина (Жара) – є початком 
«великого геополітичного протистояння, відділення УПЦ (МП) від Москви». Андрій Юраш вважає, 
що «це є гра виключно внутрішня, спрямована на те, щоби показати, хто є реальним керманичем 
ситуації, хто може впливати. Адже навіть у промові єпископа Лонгина не йде мова про вихід із 
підпорядкування. Його фраза: «Ми будемо молитися за Кирила, але не будемо поминати його як 
предстоятеля». Тобто відвертого заперечення немає і бути не могло. Іншими словами, своїм 
вчинком єпископ Лонгин бореться за привернення уваги Патріарха Кирила і за адаптацію його 
позиції до тих схем, які є прийнятні для ультраконсервативної частини духовенства. Це є спроба 
посилити впливи своєї групи у великому конґломераті, яким є Російська Православна 
Церква».Щодо реакції Москви, то релігієзнавець вважає, що вона буде обережною, бо єпископ 
Лонгин — особа дуже лояльна до московської політики, його виступ — це в жодному  випадку не є 
виступ проти Росії чи особисто проти патріарха Кирила, це є виступ виключно проти його 
ліберальної позиції». 



 


