
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: «Свято Пасхи показує, що останнє слово 
завжди буде за добром» 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав у Велику середу Страсного тижня 
під час «Доброї розмови» у спільному ефірі «Воскресіння. 
Живе радіо» та радіо «Марія» запрошував святкувати Пасху, 
навіть якщо людина не постила. 
У східному обряді, нагадує Предстоятель, на Пасху в чині 

Пасхальної Утрені ми читаємо слово Івана Золотоустого, в 

якому йдеться про тих, хто запрошений до пасхальної 

радості. «Прийдіть і радійте в цей день, ті, що постили, і ті, 

що не постили... тому що Господня трапеза готова для всіх, 

Господь ваш є добрий і милосердний».«Тому, – вважає 

Блаженніший Святослав, – незважаючи на те, що ми по-

різному відгукувалися перед тим на те запрошення, 

серйозно чи несерйозно сприймали ті християнські правила 

життя чи досконалості, дуже важливо не запізнитися 

зробити цей крок».«Якщо умовно, – продовжив Архиєрей, – 

узяти як один день усе наше життя в цьому видимому 

матеріальному світі, ніколи не пізно навернутися, ніколи не 

пізно покаятися у своїх гріхах, ніколи не пізно прийняти дар 

Божої любові та Боже милосердя. Пізно вже буде після 

смерті».Духовний лідер греко-католиків додав, що людина 

ніколи не перебуває в одній зі сфер – добра чи зла. (ст.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 
 
8:00 – Св. Літургія – о.  
9:30 – Св. Літургія – о.     
11:30 -  Св. Літургія – о. О. 
 6:00  -  Св. Літургія - 
 
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. Ді. 1, 1 - 8. 
 Єв. Йо. 1, 1 – 17. 
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    Коса Колектив разом з парохією св. о. 
Миколая запрошує на ГАЇВКИ на Великдень в 
неділю 1 травня в парку Trinity Bellwoods. 
“KaлинДар” співатиме веснянки починаючи о год. 
3:30 поп. при церкві, а відтак проводитиме хороводи 
та ігри. Запрошуємо усіх до участи! Жива музика, 
виступи  різних фолькльорних гуртів, пікнік  тощо……. 

 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! 

 На Великдень, усі на Гаївку! Хор 
"Левада", (Українські Молодіжні Ансамблі), 
запрошує усіх на ГАЇВКИ, які дівчата 
виводитимуть в неділю 1-го травня, 2016  
o год. 3:30 поп. у Соборі Успення Пресвятої 
Богородиці, 3625 Cawthra Rd., Mississauga. 

 В неділю 15 травня o год. 9:30 ранку, 
діти нашої парохії і учні школи Патріярха 
Йосифа Сліпого приступають до ПЕРШОГО 
ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРИЧАСТЯ.  

 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! 
Христя і Леонід Терпляк                  150.00 
Марта Набережна                            100.00 
Надія і Володимир Луців                  200.00 
Надежда Брукало і Юрій Кузь          100.00 
Рома і Василь Жила                         100.00 
Татяна Когут                                   100.00 
Любомир Лагодинський                   200.00 
Катерина Воловець                         100.00 
Роман федина                                 100.00 
Евдокія і Микола Сидоренко            200.00 
Анонімно                                         220.00 
Марія і Петро Чередник                         500.00 
 
   
 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   9:00 ранку   бл.п. Софію Лисий (40д.) 
28 V  10:00 ранку  бл. п. Данусю і Дмитра  
                                      Боровець                                   

          
         
        В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлися у Бозі бл. п. Oльга Гнатів (96р.) і 
Андрій Паньків (61р.). Душі Покійних  поручаємо 
молитвами 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  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/


Ми постійно відчуваємо, що між добром і злом іде 

боротьба. «Але якраз свято Пасхи, – вважає 

Блаженніший Святослав, – показує, що останнє 

слово завжди буде за добром, що життя завжди 

переможе смерть, що світло завжди сильніше від 

темряви. Хоча ми перебуваємо у такій духовній 

діалектиці між добром і злом, проте мусимо 

зробити свій особистий вибір і стати на боці 

Христа, на боці того Бога, в якого віруємо. Як 

християни, ми ніколи не хочемо бути на боці тих, 

які вбивають, які інвестують у війну, які 

поширюють брехню, неправду чи носять у собі 

темряву».                       Департамент інформації УГКЦ 

  
У Страсний четвер Глава УГКЦ здійснив 

Чин умивання ніг тим, «хто є найближче 
до страждаючих та потребуючих» 

 
У Страсний четвер, за два дні до Христового 
Воскресіння, ми стали учасниками Святої Тайної 
Вечері, яку спожив Спаситель перед тим, як бути 
зрадженим, померти на хресті і увійти в небесну 
славу Отця Свого. І ми не просто згадуємо про ці 
події, а ми стаємо живими реальними учасниками 
цих подій, завдяки особливій силі і дії Святого 
Духа. 

 
Глава Церкви пригадав, що на Тайній Вечері Ісус 
залишив своїм апостолам два найглибших таїнства 
Нового Завіту. Він встановив Тайну Пресвятої 
Євхаристії, яка є вершиною богослужіння – 
літургійного та духовного життя Церкви. Також 
установив Таїнство священства, ділячись зі своїми 
учнями тим вічним священством, яке Він приніс з 
небес на землю. 
«Невід’ємною складовою частиною цієї Тайної 
Вечері є дивний знак божественного упокорення 
Бога перед людиною. Ісус знімає із себе одежу, 
перепоясує себе рушником і стає на коліна перед 
учнями, вмиваючи їм ноги, – продовжив 
Блаженніший Святослав. – Він не вмивав ноги 
бідним і вбогим, про яких особливо дбав, чи 
жінкам, які завжди були з ним до кінця, чи своїй 
Матері. Той жест він зарезервував для своїх учнів  
 
 

і апостолів. Бо хотів їх зробити учасниками свого 
божественного служіння, причасниками його 
священства, щоби вони потім умивали ноги бідним 
та стражденним, жінкам та дітям, старшим. А, 
головне, щоби вони були іконою Ісуса Христа – 
вічного священика-служителя». 
За його словами, без служіння потребуючим, 
вбогим, стражденним, вигнаним – немає 
повноцінного Богослужіння у Христовій Церкві. 
Тож Першоієрарх Церкви привітав душпастирів із 
Днем священства, який традиційно відзначають в 
Страсний четвер: «Вітаю наших єпископів, 
священиків, дияконів, семінаристів – всіх, кого 
Ісус зробив учасниками свого священства Нового 
Завіту. Ми, прагнучи бути вірними і справжніми 
священиками, повинні себе запитати про те, як 
правильно нам служити Богові». 
Перед богослужінням Блаженніший Святослав 
освятив сотні пасхальних хлів, та поблагословив 
тих капеланів, які поїдуть в зону АТО, щоби «із 
Патріаршого собору привести радість Воскресіння 
захисникам, які віддають своє життя за нашу 
свободу, подібно, як Христос помер, щоби дати 
нам життя вічне». 
Крім цього, Глава УГКЦ освятив антимінси, які 
будуть розповсюджені по різних куточках країни 
та світу. На цих престолах будуть звершувати 
Тайну Євхаристії. А ще освятив миро для усієї 
Церкви, яке невдовзі розійдеться по всіх 
парафіях. 
А на завершення Блаженніший Святослав здійснив 
Чин умивання ніг: «Для цього я запросив тих, хто 
сьогодні є найближче до страждаючих та 
потребуючих. Я мав честь стати на колінах перед 
священиками, які очолюють центи соціального 
служіння БФ «Карітас». Серед них є священики, 
які очолюють осередки БФ «Карітас» в Донецьку, 
Краматорську, Харкові та Запоріжжі». Він 
закликав священиків служити ближнім і 
потребуючим, бо це є «невід’ємною частиною 
священнослужіння священнослужителя». 

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 

 

 


