
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 

Владика Богдан (Дзюрах) закликав до 
солідарності з ліквідаторами Чорнобильської 

аварії 
 
Ми маємо сьогодні проявити більшу солідарність з тими 
людьми, хто був у перших лавах ліквідаторів Чорнобильської 
аварії. Про це сказав владика Богдан (Дзюрах), Секретар 
Синоду Єпископів УГКЦ на відкритті Міжнародної екуменічної 
конференції «Екологічний та антропологічний вимір 
Чорнобильської аварії», яка сьогодні розпочалася в Києві з 
нагоди 30-их роковин Чорнобильської трагедії. 
 
За словами єпископа, ось уже 30 років Україна і Європа 
живуть у тіні Чорнобиля. «За цей час, – відзначив він, – 
народилося і виросло ціле покоління людей. За цей час 
також багато людей, зокрема ліквідаторів, які безпосередньо 
були причетні до заслони оцього лиха своїм тілом, відійшли 
до Господа». 
Говорячи про подвиг ліквідаторів, владика Богдан сказав, 

що не задумуючись над своєю долею, вони пішли у саме 

серце цієї катастрофи, щоб інші люди могли жити, 

почуватися в безпеці. «Їм належить, – вважає Секретар 

Синоду, – наша безмежна вдячність і шана, а тим, що 

відішли від нас – молитовна пам’ять. Але пам'ять означає не 

тільки згадувати певних осіб, які відійшли від нас або 

пам’ятати про ліквідаторів раз на рік в оці весняні квітневі 

дні, коли відзначаємо чергові роковини цієї катастрофи. 

                                            (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. Р. Лобай 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур    
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 6:00  -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
 7:00в. – Велика Веч. – 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. Євр. 9, 11 - 14. 
 Єв. Мр. 10, 32 – 45. 
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   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! 

 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……. 

 Хор Веснівка запрошує на  50th Anniversary 
Gala Concert сьогодні  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.  

 Організація Українських Ветеранів запрошує 
на вечір пошани і подяки Збройним Силам 
Канади за їхню участиь у вишколі Збройних Сил в 
Україні, в середу 27 квітня о год. 7:00  вечора у 
залі УНО, 145 Evans Ave. Головний доповідач L. Col. 
Jason Guiney CD. Kвитки: $25.00. 

 Студія РЕЗОНАНС запрошує всіх у неділю,  
8 травня о год. 4:00 поп. на Великоднє дійство – 
Фестиваль «Гей, летить гаївка!» на подвір'ї 
Пластової Домівки Гуцуляків, 516 The Kingsway. 
В програмі: незабутня святкова атмосфера, гаївки та 
забави, дитячий концерт, дитячий куточок творчості, 
ярмарок і тихий аукціон та багато інших цікавих 
розваг! 

 Колектив Коса запрошує всіх на вечір 
пам'яті, з нагоди 30 річниці Чорнобильської 
катастрофи  АЕС "Echoes of Chornobyl: 30 years 
later" в п’ятницю 22 квітня о год. 7:30 веч. в Інституті 
св. Володимир , 620 Spadina. В програмі: виступ 
гурту Ukrainian Village Voices з Ню Йорку, який 
представлятиме автентичні пісні з Чорнобильського 
регіону;  Марічка Марчик і Алена Лявончанка 
розповідатимууть про своє дитинство в Поліссі після 
аварії;  проф. Олександер Беляков і Анджела Бішоф 
розповідатимуть про стан Чорнобиля і стан атомної 
енергії в Онтаріо;  виступ білоруського гурту Javarovy 
Ludzi і КалинДар які представлятимуть древні пісні 
Полісся. Вільний вхід ( добровільні датки $10-20). 

 Освітня Фундація Петра Яцика запрошує 
на “30th Anniversary Dinner Event - 
Information Warfare” в суботу, 14 травня,  
о год. 6:00 веч., в Canadian Forces College 215 
Yonge Blvd., Toronto. Квитки можна купити за
 адресою post.doc.pjef@gmail.com або за чис. 
 тел. 905.625.2171. 
                    МНОГАЯ  ЛІТА! 
Новоохрещеній Софії Миросі Ватаманюк Браун, 
 її рідним і хресним батькам  бажаємо   Многії  і 
Благії Літа! 
                     ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Марія Світа                                       100.00 
Софія Березовська і Мирон Пеняк            100.00 
Юрій Веселовський                                  200.00 
 

                  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. 
 
  

 

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

  Спільне Свячене будемо святкувати в неділю, 
8 травня, 1:00 поп. Членкині ЛУКЖК заохочують 
усіх парохіян придбати собі квитки завчасно, щоб у 
родиннім колі поділитися Великодньою радістю. 
Квитки можна закупити у Тані Когут за чис. тел. 
 416-209-4047 або у парохіяльній канцелярії  
416-504-4774. 
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Фред Копистенський                                100.00 
Михайло Пинянський                               100.00 
               (в пам’ять Анни Пинянської) 
Роман федина                                          100.00 
Татяна Рудзік                                           100.00 

   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
19 IV  8:00 ранку  бл. п. Анну і Миколу Кренца 
21 IV 10:00 ранку бл. п. Фредді Уайлдман,  
                            Едмунд Келлі, Бонні Туіді 
21 ІV  6:00 веч.    бл.п. Юлію Вербову 
23 IV  9:00 ранку  бл.п. Андрія Івана Спольського 
                             і Миколу Томця  
 7  V  10:00 ранку бл.п. Катерину Бойчук (1р.) 
10 V  10:00 ранку бл.п. Марійку і Володимира 
                                   Березовських 
                бл. п. Ларису і Стефана  Котурбаш 
14 V  8:00 ранку  бл. п. Параскевію (3р.) і  
                                 Романа (26р.)  Дубняк                                  

           В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Лариса Холодна (62р.). 
Душу Покійної  поручаємо молитвам наших вірних.                                      
                    
                        (Закінчення) 

Пам'ять означає вибудувати постійно діючі 
механізми захисту постраждалих. Означає більше 
долучитися до охорони Божого сотворіння, аби 
таким чином забезпечити людині мирне і безпечне 
життя на землі». 
Очевидно, вважає єпископ, тут не обійтися без 
відповідної державної політики, яка 
опиратиметься на всесторонні дослідження 
наслідків аварії, здається, це досі до кінця не 
зроблено, та гарантуватиме соціальну опіку усім, 
хто постраждав від наслідків цієї катастрофи. 
Чорнобиль, на його погляд, показав, що всі ми 
люди дуже взаємопов’язані. «При цьому, – сказав 
владика Богдан, – навіть кордони між країнами не 
є перешкодою від взаємозв’язків і взаємовпливів. 
Спроби відгородитися одні від других, вдати, що 
те, що відбувається в сусіда, мене не стосується 
чи не зачепить, є ілюзією. І це дуже яскраво 
показав Чорнобиль. Доля одних людей часто 
залежить від постави інших. За чиюсь 
безвідповідальність чи легковажність можуть 
відплачувати своїм здоров’ям і життям цілі 
покоління людей. Так само і чийсь геройський  
 
 

вчинок може врятувати сотні, а то й мільйони 
невинних життів. Ми люди буваємо солідарні як 
злому, так і доброму. Тож ми маємо сьогодні 
проявити більшу солідарність з тими людьми, хто  
був у перших лавах ліквідаторів. А також з усіма 
тими, хто до сьогодні несе хрест наслідків 
Чорнобильської аварії». 
Єпископ вважає, що в цей рік, який вселенський 
архиєрей проголосив роком Божого милосердя,  
Церква, громадські організації та люди доброї волі 
мали б стати голосом постраждалих, голосом тих, 
хто почувається забутим і полишеним сам на сам 
зі своїми проблемами та викликами, 
спричиненими подіями 30-літньої давності. 
«Чорнобиль – це рана на тілі нашого народу і  
всього європейського континенту. Проте ця рана 
не мусить бути смертоносною, невиліковною, а 
народи, які вона зачепила, не мусять почуватися 
приреченими. Віра каже нам, що людські рани, 
огорнені Божою, людською любов’ю і людським 
милосердям, стають джерелом нового життя і 
нової надії. Там, де є любов і милосердя, 
з’являється надія, що потім виливається у дієву 
солідарність», – додав владика Богдан». 
«Бажаю всім нам, щоб тим цілющим бальзамом, 
який виливатиметься на рани постраждалих від 
Чорнобильської аварії, нехай стане наша щира 
молитва, вдячна пам'ять і дієва солідарність як в 
Україні, так і на міжнародному рівні», – побажав 
Секретар Синоду Єпископів УГКЦ. 

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 

 

 



                   OГЛЯД СУЧАСНИХ ПОДІЙ В УКРАІНІ 

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

Остання перемога президента 

Новий український уряд – створено. За послужними списками він відрізняється від старого значно 
меншим рівнем компетентності й професіоналізму, але значно більшою залежністю від 
президента. 

То в чому тут сенс для країни? 

Лише місяць знадобився президенту Петру Порошенко, щоб відійти від ідеї створення уряду 
технократів. Він практично нічого не зробив, щоб переконати парламент і країну в необхідності 
саме такого розв'язку урядової кризи. Не побоявся й осуду західних спонсорів і партнерів. 

То який же справді сенс у зміні облич в урядовій ложі, коли склад нового уряду значно 
поступається своїм професіоналізмом попередньому? 

Невже лише в тому, щоб якомога більше сконцентрувати владу в одних руках і контролювати 
фінансові потоки при черговій приватизації і введені в ринковий оббіг сільськогосподарських 
угідь? 

Чи є бодай якась надія на успіх кадрового пасьянсу, котрий практично одноосібно розклав 
президент, лише в деталях зробивши дрібні кадрові поступки своїм переможеним партнерам з 
"Фронту змін"? 

Може, в Петра Олексійовича з'явилися великі ідеї, і він концентрує владу, щоб провести 
радикальні реформи? 

Очевидно, його партнери з минулої більшості – "фронтовики", "Самопоміч" та "Батьківщина" – 
йому в цьому заважали? Тому він змушений розставити на всі ключові пости довірених осіб. А вже 
потім… 

Але хто в це загалом логічне припущення сьогодні може повірити?! 

У президента було чимало часу впродовж останніх двох років на успішне реформування, 
модернізацію і оздоровлення кількох надто важливих галузей, за які він одноосібно відповідає. 
Але він із цим не впорався. 

Формуючи кадри не за професійними якостями, а за принципом особистої відданості, він 
загальмував реформування судової системи, прокуратури, Нацбанку, Міноборони. Як на диво, але 
скрізь запропоновані ним кадри виявилися дуже невдалими, і він змушений під тиском 
громадської думки їх змінювати. Не було на кого? Це дуже смішний аргумент. 



І як не дивно, але слід визнати, що порівнюючи з зоною відповідальності президента Порошенка, 
уряд Арсенія Яценюка виглядає супер реформаторським. 

Отож нині все очевиднішою стає проблема фатального українського голоду на національно 
відповідальних лідерів. 

І це реальна загроза існуванню держави. 

Якщо виходити зі світового досвіду, найглибші реформи вдавалося провести авторитарним 
лідерам залізною рукою і примірним послухом виконавців. Так було у Франції Де Голля, так було в 
Німеччині Конрада Аденауера, так було у Китаї Ден Сяопіна, так було у Сінгапурі Лі Кван Ю. 

Однак в Україні уже були при владі кілька авторитарних лідерів – а реформ, глибоких 
трансформацій як не було, так і немає. 

В чому справа? Невже в Україні справді відсутні люди, котрі здатні думати не тільки про своє 
персональне збагачення, а перш за все перейматися долею країни? 

Гаразд, Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович – в тій чи іншій мірі породження радянської системи з 
усіма наслідками, котрі звідси витікають. Але Порошенко формувався за нової доби, не проходив 
комуністично-партійний гарт, має гарну університетську освіту, знає добре англійську, має 
управлінський досвід нового часу. Врешті, має розкішні фінансові статки, яких вистачить не тільки 
йому, а й дітям та онукам. 

Здавалося б, кому, як не йому, задуматися над історичним спадком, котрий залишить. І 
попрацювати над створенням успішної країни, де його нащадкам буде зручно й тепло в проміннях 
батькової і дідової слави будівничого й модернізатора рідного краю... 

Натомість, судячи з невтішних результатів своєї роботи, Петро Олексійович історичного значення 
своєї місії так досі не зрозумів. Схоже, вже й не зрозуміє. 

Але чи є нині в українському політикумі той, хто здатен це зрозуміти?! 

Наявні політики, котрі сформувалися в буремні 90-ті і нині є великими бізнесменами, цього вже 
ніколи не осягнуть. Леонід Данилович їм назавжди викрутив із мізків совість і мораль. Годилося б 
їм років на 10 законодавчому рівні заборонити політичну діяльність. 

Але нинішня перемога президента Порошенка над парламентом повинна залишитись останньою – 
це вже не викликає сумнівів. 

Україна не скористалася своїм шансом швидко провести модернізацію із президентом-
автократом. Тому для неї лишається довший, але надійніший спосіб формування національної 
еліти на конкурентних засадах парламентаризму. 

Врешті, це європейський шлях. То треба ним іти. Чи не так? 

Віктор Мороз, політичний оглядач, публіцист, спеціально для УП 


