
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 

Важливо не знеохотитися в нашій борні, бо 
те, проти чого ми боремося, - прояви 
нечистого духа», - із Великоднього послання 
Глави УГКЦ 

Уже третій рік ми зустрічаємо Христову Пасху в контексті 

нового для українського народу хресного ходу - війни і 

знущання з боку сил зла. Однак цей день щоразу оновлює 

нас у радості й надії Божих дітей, упевнених у Господній 

перемозі над диявольськими підступами, брехнею і 

злобою.Йдеться у Великодньому посланні Глави і Отця 

Церкви Блаженнішого Святослава.Блаженніший Святослав, 

наголосив, що говорити про Ісуса Христа на хресті 

розп’ятого, тепер стало так само проблематично, як і в часи 

ранніх християн. Та в кожному поколінні знаходяться ті, що 

«бачать Божі шляхи, ті, що вміють бути тихими Божими 

агнцями історії свого народу, ті, що наслідують Божу покору, 

лагідність і дух жертви, ті, що усвідомлюють - що хрести й 

терпіння не тільки минають, але що без них немає 

воскресіння». Такими  є ті,  хто зараз жертвує своїм життям 

за нашу свободу і незалежність. «У воскреслому Ісусі, 

нашому невинному Агнцеві, відкривається нам пасхальна 

цінність їхньої чистої жертви, що виводить нас з дому неволі, 

 - відкривається нам зміст терпіння всієї України 

      

  

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 
 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай    
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 7:00  -  Воскресна Вечірня 
 
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. Флл. 4, 4 - 9. 
 Єв. Йо. 12, 1 – 18. 
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    БУКК, відділ св. о. Миколая, продає 
великодні картки у кіоску в церковній залі.   

 ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая, пожертвував 
$1500.00 з виручених обідів на Канадсько 
Українську Фундацію (Canada Ukraine Mission) – 
(лікарі, які оперують ранених в Україні).  

 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 в різних фолькльорних гуртів, пікнік  тощо……. 

 ХОР ВЕСНІВКА запрошує на Bеликодній 
Ярмарок сьогодні від 9:00 рано до 2:00 поп. в 
церковній залі.  Будуть свіжі паски, торти, печиво, 
вареники, канапки, борщ, кава, 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! 

 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. 

  Клюб LaRose запрошує на Весняний 
Показ Моди в неділю 15 травня о год. 1:30 поп. 
в церкві св. Димитрія, 135 La Rose. Ave. Kвитки: 
$30.00 – включає гарячий легкий обід. Просимо 
зацікавлених дзвонити на чис. тел. 905-277-0927 
(Myrtle) або 416-240-1443 (Еve). 

 Holy Name of Mary College School, 
католицька школа для дівчат запрошує на День 
Відкритих Дверей в суботу 7 травня від 10:00 
ранку до 2:00 поп. За подальшими інформаціями 
просимо звертатися на чис. тел. 905-891-1890 
Х103 або на веб сайт www.hnmcs.ca. 

                   
                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Петро Вовк                                       200.00 
Роман Вовк                                       100.00 
Роман Харак                                     100.00 
Ліна Ґлазин                                       200.00 
Люба Ройко                                       300.00 
            (в пам’ять сина Павла-18р.) 
Стефан Вербовий                             1000.00 
Михайло Війтюк                               1000.00 
Родина Купибіда                                100.00 
Мирося Ватаманюк Браун                   300.00 
         (з нагоди хрещення дочки Софії) 
Славомир і Данута Кренца                  200.00 
 
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
 7  V  10:00 ранку бл.п. Катерину Бойчук (1р.) 
10 V  10:00 ранку бл.п. Марійку і Володимира 
                                   Ґеник-Березовських 
                бл. п. Ларису і Стефана  Котурбаш 
14 V  8:00 ранку  бл. п. Параскевію (3р.) і  
                                 Романа (26р.)  Дубняк 
14 V  9:00 ранку  бл. п. Стефанію Литвин (1р.) 
17 V  10:00 ранку  бл.п. Соню і Миколу Скааб 
28 V  10:00 ранку  бл. п. Данусю і Дмитра  
                                      Боровець                                   

          
           В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Софія Лисий (88р.). Душу 
Покійної  поручаємо молитвам наших вірних.                                      
                    
 

 Спільне Свячене будемо святкувати в неділю, 
8 травня, 1:00 поп. Членкині ЛУКЖК заохочують 
усіх парохіян придбати собі квитки завчасу.  
Квитки можна закупити сьогодні в церковній залі, 
або у Тані Когут за чис. тел. 416-209-4047 або у 
парохіяльній канцелярії 416-504-4774. 

      

 
 

    
   

     
   

     
    
     

    
        

 
      
    

     
     

      
     

    
 

    
    
   

       
    
      

     
 

     
      

     
    
      

       
   

  
     

    
  

      

Травень – Місяць Пресвятої Богородиці Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
вечора починаючи від Світлої Середи 4 травня. 
Заохочуємо наших парохіян до молитовної участи, 
щоб спільно виявити любов до Пресвятої 
Богородиці. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і Акафіст 
 
 

 

mailto:post.doc.pjef@gmail.com
http://www.hnmcs.ca/
http://www.pravda.com.ua/columns/2016/04/15/7105640/


 

Щира подяка учням цілоденної школи 
Патріярха Йосифа Сліпого за приготовлення  
прикрас дна Великодню сцену: Роксоляні  
Король, Христині Пазюк, Аліні Михеєві, Марті 
Скіра, Марті Саган, Дані Еліїв, Каріні 
Сигнаровській, Дарії Шведик, Софії Регеті, 
Александрові Суржиці, Люсі Марініґф, Лілії Думан, 
Николі Вуєк, Кевину Тимінскомуи, Олександрові 
Бровар, Софії Дуді, Ванессі Устянич, Шанталі 
Ферґин, Маї Матла, Валентині Ауґустіно, Єлицаветі 
Шабат. Рівнож щиросердечна подяка Юрієві 
Костирко і вчительці Уляні Яців- Жураківській за 
ініціятиву, вклад праці і координацію цього 
християнського і святочного проекту. Нехай 
Предобрий Господь благословить на Многії і Благії 
Літа!! 

                       (Закінчення з 1-ої стор.) 
на зорі нового тисячоліття.», - додає автор 
послання.Далі Предстоятель УГКЦ підбадьорює: 
«Важливо не дати себе ні звести, ні знеохотити в 
нашій борні, бо те, проти чого ми боремося, - 
прояви нечистого духа, який трясеться, валиться 
на землю, піниться і качається, бо знає, що в 
крові пасхального непорочного Агнця настав йому 
кінець».«Воскреслий Господь кличе нас до 
досконалості. Утім, джерелом усякої досконалості 
є лише Він сам - наш Спаситель, який робить 
довершеним та справді цінним і тривким плід 
нашого зусилля. Коли нам ще далеко до 
досконалості, коли наша держава ще не є такою, 
про яку ми мріємо, не сміймо відмовитися від 
нашого зусилля - будувати, жити і змагатися за 
Бога і Україну, бо Христос - наша Пасха!», - вітає 
із святом Воскресіння ГНІХ Глав УГКЦ. 
                              Департамент інформації УГКЦ 
 

 

(Закінчення) 

ОГЛЯД  СУЧАСНИХ ПОДІЙ З УКРАІНИ 

Щоб долучатися до змін, які перевершують нас 
самих, а не залишатися на рівні особистої 
боротьби, необхідно об’єднуватися. Шукайте 
однодумців, і будьте певні, що серед ваших 
ровесників знайдуться тисячі тих, хто скаже: «Я 
не даю і не беру хабарів!» Цим ви допоможете 
відновити довіру і дух спільності, які руйнує 
корупція в нашому суспільстві. Церква завжди вас 
підтримає в цьому русі чесності. 

Проте звільнення від корупції не є самодостатнім – 
це лише свобода «від» чогось: від залежності і 
поневолення неправдою та злом. Свобода лише як 
можливість вибору ще не є справжньою. Людина 
покликана не просто обирати, а обирати добро! 
Християнська свобода є свободою «для»: для 
істинної любові, для зросту, для успіху, для 
перемоги та побудови кращого майбуття. 
Популярна нині теорія, яка говорить, що головна 
цінність свободи полягає в самій можливості 
вибору, нівелює поняття відповідальності за 
здійснений вибір. Щоб стати господарем власного 
життя та співтворцем Божої волі – треба бути 
готовим нести за них відповідальність. Бути 
вільним – означає обирати благо для суспільства, 
будувати вільну і незалежну Україну. 

Оновлення суспільства – це дар від Бога, що 
актуалізується через наш вибір. Ми не маємо 
права залишити після себе зіпсоване суспільство. 
Саме молодь має той дар, щоб спонтанно вибрати 
добро, Бога і закон, як ті молоді люди, що 
побачили в Христі справжнього Спасителя і Месію 
при вході до Єрусалима. 

Дорогі в Христі молоді друзі! У цей Святий рік 
Божого милосердя зичу всім вам оновитися в 
любові нашого милосердного Бога. Дорогою до 
свята Пасхи Господньої заохочую вас приступити 
до Таїнства Божого милосердя – Сповіді – і стати 
причасниками Його любові у Святому Таїнстві 
Євхаристії. Із нетерпінням чекаю зустрічі з вами 
під час традиційної Всеукраїнської прощі до 
Зарваниці та на Світовому дні молоді у 
Кракові!Благословення Господнє на вас!  

                                                                       † СВЯТОСЛАВ 

 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 З УКРАІНИ 

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

…Хабар губить серце (Екл. 7, 7) 

Дорога в Христі українська молоде! 

Квітна неділя є традиційною нагодою звернутися до вас окремим словом. Проте бажаю відразу 
вас запевнити, що ви завжди є в моєму серці та молитвах і під особливою опікою нашої Церкви, 
надто тепер, коли випробування, що їх зазнає наша країна вже понад два роки, вимагають від 
кожного з нас жертовності, відданості та віри. 

Ми є очевидцями справді історичних подій, величезних змін і викликів. Ба більше, ми отримали 
справжнє благословення бути співтворцями цих змін, відчути відповідальність за своє життя тепер 
і за майбутнє, що спільно будуємо. Багато поколінь перед вами щиро прагнули  посідати особисту 
відповідальність за розвиток українського суспільства, проте вповні не могли її здобути, а вам, 
молоді люди, вона дана як дар, як великий скарб, що ним ви покликані добре розпорядитися. 

Сьогодні наша Церква відзначає Торжественний в’їзд Христа в Єрусалим. У цьому святі так 
символічно і виразно відкривається таїнство Господнього служіння та людського буття: слава і 
жертва. Прославлений людьми через те, що воскресив Лазаря, Христос входить у Святе місто, щоб 
страждати і показати славу, яка досі людям була не знана. Саме молодь звернула особливу увагу 
на новину про Христовий вхід до Єрусалима: ось Той, хто несе зміну; ось Той, хто може здійснити 
наші мрії; ось Той, Хто веде до свободи! 

Він таїнственно визволяє від чужої влади і влади фарисеїв, від фальшивої релігії та неправди. 
Проте свобода чи визволення від іноземного поневолення або внутрішнього гніту не є остаточним 
завданням. Христос звільняє для вищої мети: для живого спілкування з Богом, будування стосунків 
з іншими, буття собою, свідомого вибору добра. Саме у свідомому виборі добра, а не в уявній 
незалежності від усього, полягає справжня свобода. 

Перед молодими людьми в Україні часто постають питання: що означає дотримуватися Господніх 
заповідей? Як пристосувати приписи, дані дві тисячі років тому, до свого життя? 

Сьогодні хочу роздумати над темою, яку цього року наша Церква обрала центральною для свого 
суспільного послання. Ідеться про боротьбу з гріхом корупції, який, як вірус, поширився на всі 
сфери нашого життя. 

Звернімо увагу, що однією з перших дій Христа після входу до Єрусалима було очищення храму – 
центрального осередку життя ізраїльського люду, місця не лише релігійного, а й суспільного 
значення. Господь викидає з нього різного роду торговців. Адже там, де йдеться про речі 
основоположні, про святість, не місце для торгу. Ми можемо тут сміливо провести паралель із 
важливими суспільними засадами. Бо суспільні правда і справедливість є також речами 
фундаментальними та принциповими і не можуть бути предметом торгівлі. 



Корупція руйнує суспільну свободу. Це духовне і моральне поневолення суперечить гідності 
людини, відбирає майбутнє, викривлює стосунки між людьми. Для корумпованої особи інші люди 
є просто засобами для досягнення вигоди. Така особа не вміє любити. Папа Франциск каже: 
«Скорумпований не знає ані братерства, ані приязні, для нього існують лише співучасники». 

Окремим видом зла, яке багато з вас відчувають найгостріше, є корупція в освіті.  Вона приносить 
вам моральне спустошення та безнадію. Коли дитина із шкільної лави починає усвідомлювати, що 
формула успіху – це обман і хитрість, а не талант і праця, то її відчуття справедливості 
притуплюється. Згодом таке розуміння, що справедливості не існує, а закон можна порушити – 
учень чи студент несе далі. 

Христос, який сьогодні входить до Єрусалима, каже нам, що не тільки можливо, а й вкрай потрібно 
творити простори чесності, вчитися не піддаватися спокусі. Молодь, яка стала рушієм багатьох 
змін, що їх ми переживаємо зараз, має бути в авангарді звільнення від корупції, насамперед в 
освіті. І з радістю можемо ствердити, що часто так і є. Однак боляче спостерігати, коли багато з тих, 
що стояли на Майдані і були готові померти за майбутнє країни та за чесні правила гри, зараз 
готові йти на компроміси із власним сумлінням заради досягнення якихось маленьких цілей чи 
тимчасових полегшень. Дати хабар і дістати кращу оцінку, заплатити і отримати готову дипломну 
роботу, схитрувати і скласти іспит, не докладаючи зусиль… 

Дорогі молоді люди, ви варті найкращого! Бажайте великого! Не дозволяйте нікому 
применшувати свої мрії чи амбіції! Вчіться! Працюйте! Будьте чесними! Не давайте хабарів та не 
мовчіть, коли їх у вас вимагають! Корупція боїться світла і публічності. Для того щоб отримати 
добру оцінку чи диплом, не потрібно багато – просто чесно вивчіть предмет. Щоб отримати добре 
місце роботи – просто докладіть зусиль. І так, непомітно для себе, складаючи іспит за іспитом, ви 
складатимете іспит з життя.  

Не бійтеся того, що спочатку почуватиметеся безсилими і вам кричатимуть навздогін: «Дивак! 
Ускладнює собі життя». Такими самими диваками в очах фарисеїв виглядали молоді люди, які 
стелили свій одяг перед Ісусом, що входив у царське місто, та зрізали молоде гілля з дерев, 
вигукуючи: «Осанна! Благословен, хто йде в ім’я Господнє!» 

Спротив корупції викликає шалену протидію тих, хто не бажає змін. Так само і законовчителі 
вимагали від Ісуса, щоб молодь замовчала. Одначе Його відповідь була: «Якщо вони замовкнуть – 
каміння кричатиме!» Якщо замовкне сьогодні перед неправдою молоде серце – заволає до Бога 
сама українська земля! 

 У корумпованому суспільстві важко відразу змінити всю систему. Ефективною є тактика малих 
кроків, а принциповість навіть у дрібних речах виховує чуйність. Добро захоплює і поширюється. 
Ваш маленький чесний вчинок може зворушити навіть найбільш скорумповане серце, а приклад 
надихнути інших бути стійкими до спокус. Принципова меншість здатна змінювати правила 
взаємостосунків – ми були свідками цього на українських майданах. 


