
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Пресв. 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 

Блаженніший Святослав: «Українська влада 
ще не достатньо оцінила важливість 

стосунків із Ватиканом для національних 
інтересів» 

 
На жаль, сьогодні не бачу чіткої стратегії розвитку стосунків 
України із Ватиканом. Питання державної політики виходить 
поза межі компетенції і сфери впливу Церкви, хоча це не 
означає, що ми не повинні мати і в цьому питанні нашої 
громадянської позиції. І ми її висловлюємо. Може, навіть, 
комусь видається, що надто часто і надто сміливо. Якщо в 
нас не буде власної політики, то нам нав’язуватимуть чужу! 
 
Про це заявив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 
в інтерв’ю для Релігійно-інформаційної служби України, 
аналізуючи в ньому Гаванську декларацію. Пригадуємо, 
зустріч Папи Франциска і Патріарха Кирила на Кубі та 
підписання спільної Декларації збурили українське 
суспільство 
Предстоятель Церкви зауважив, що з боку української влади 
ще не достатньо вдалося оцінити важливість стосунків із 
Ватиканом для національних інтересів: «Ми стаємо свідками 
того, як наш північний сусід активно нав’язує себе Святому 
Престолу і намагається його інструменталізувати та 
використовувати на свою користь». На його переконання, 
«той, хто намагається протиставити Україну Святому 
Престолу чи створити враження у суспільстві, що Ватикан 
«дружить з Москвою» проти України, є тою силою, яка діє 
проти наших національних інтересів».   (ст. 3) 
 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
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tel.: 416-504-4774 
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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. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 - Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 
 Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 попол. 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. 2 Тим. 3, 10-15. 
 Єв.  Лк. 18,10 - 14. 
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 Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде в 
середу  8 лютого, 2017 р.    

  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч буде у вівторок  
7 лютого, 2017р. Заохочуємо приєднатися до 
групи і приємно провести час!           

 Кляси підготовки до Торжественного 
Святого Причастя почалися 29 січня. Якщо 
хтось ще не зголосив дітей просимо звернутися 
до п. Вірляни Щуки на e-mail: virlana@rogers.com 
або на число телефону 647.680.4656. 
 
 Увага зміна! Повідомляємо, що 

підготовчі курси до св. Тайни Подружжя 
проводитимуться у нашій парафії  в суботу 18 
березня. Зацікавлених просимо звертатися до 
канцелярії за чис. тел.  416-504-4774.  
 
 Повідомляємо, що в неділю, 12 лютого о 
9:30 рано, за проханням Крайової Управи 
ЛУКЖК буде служитися Свята Літургія в 
наміренні здоров'я всіх членкинь ЛУКЖК і їх 
родин по цілій Канаді. Просимо всіх до участи і 
спільної молитви. 

   

 Повідомляємо, що  Національний 
Симфонічний Оркестр України з Києва під 
батутою Володимира Сіренка виступить з 
концертом в понеділок 13 лютого о год. 8:00 веч. 
в Roy Thompson Hall. Квитки можна придбати 
онлайн:https://www.tso.ca/concert/national-
symphony-orchestra-ukraine. 

 
 Комітет Українок Канади запрошує українську 
громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке відбудеться в неділю 
19-го лютого 2017 о годині 3:00 по поп. в Українському 
Домі ім. Т. Шевченка, 482 Horner Avenue, Toronto. 
Цьогорічне Свято Героїнь присвячується пам’яті 
Катерини Грушевської, доньки історика Михайла 
Грушевського, етнографа, фольклориста і культуролога. 
Вступ $20.00. 
 
 Від 17-21 лютого, 2017 року відбудеться 

проща до Базиліки св. Йосифа в Монтреалі та до 
монастиря оо. Бенедиктинців за Монтреалем 
(Квебек). За дальшими інформаціями звертатися 
на ч. тел. 416-949-3033.  
 

Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
Складаємо щиросердечну подяку

 парохіянам.Нехай  Предобрий Господь 
благословить і 

    винагородить! 
  Орест і Анна Бошко                                    150.00 
               (в пам’ять Марти(Луців) Дзьоби) 
  Лариса і Орест Теплі                                 1000.00 
                (в пам’ять мами Марії Теплої) 
  Лариса Тепла                                             300.00 
  Уляна і Ярослав Крет                                  300.00 
          (в пам’ять мами і дружини Марії Крет) 
  Ольга Гуль                                                  100.00 
  Богдан і Христина Колос                             100.00 
                (в пам’ять Марти (Луців) Дзьоби) 
  Ігор Магега                                                 100.00 
               (в пам’ять батька Андрія Магеги) 
  Canada Helps                                              1188.75              
                                                          
 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

  
  8   ІІ        8:00 ранку      бл. п. Марію і Григорія 
                                                Реплянських 
  8   ІІ        6:00 веч.        бл. п. о. Петра Стецюка 
 11  ІІ        8:00 ранку     бл. п. Анну і Андрія Борис 
 11  ІІ       10:00 ранку     бл. п. Ліду Гнайду (40д.) 
 11  ІІ        5:00  поп.       бл. п. Стефанію Панас (40д.) 
 14  ІІ        8:00 ранку      бл. п. Павла і Олексу Ройко 
 16  ІІ        6:00 веч.        бл. п. Павлину і Ярослава 
                                     Барчинських і Роберта Уеллс 
 18  ІІ        9:00 ранку     бл. п. Марію Сахрин (3р.) 
 18  ІІ        3:00 поп.       бл. п. Ярослава Соколика  
                                                                        (40д.) 
 
                      ВІЧНАЯ  ПАМ’ЯТЬ 
Упокоївся у Бозі бл. п. Михайло Цибульський 
(94р.).  Душу Покійного поручаємо молитвам 
наших вірних. Вічна Йому Пам’ять! 
 

 Щира подяка усiм!! 
Парафiяльний хор складає щиру подяку 
всiм парафiянам та гостям котрi прибули 
на концерт урочистого вiдспiвування 
колядок минулої суботи.  Рiвнож складаємо 
щиру подяку за пожертви на Джерело - 
зiбрано $7,820.00.  Наш концерт вже став 
рiчною традицiєю i хористам дуже приємно в 
Рiздвяному часi зiйтися в родинному колi 
нашої парафiї i в той сам час змогти помагти 
немiчним дiтям в Українi. 

 
 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
27 лютого. Щонеділі підчас Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00 
вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до Пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти, який почнеться  служити 3
 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. 

 

mailto:virlana@rogers.com
https://www.tso.ca/concert/national-symphony-orchestra-ukraine
https://www.tso.ca/concert/national-symphony-orchestra-ukraine


В інтерв’ю Глава Церкви пояснює, що єдність 
УГКЦ із Святішим Отцем не ґрунтується лише на 
політичній чи дипломатичній доцільності. А вона є 
предметом віри та невід’ємною складовою 
ідентичності нашої Церкви. «Я пригадую, як в 
радянські часи, коли комуністична пропаганда 
переконувала наших людей у тому, що Ватикан і 
Папа є ворогами українського народу, одна 
старша жінка дуже просто сказала: «Нехай вони 
там собі що говорять, а ми завжди були і будемо з 
Папою». Я аж сьогодні розумію, що то була 
автентична народна ісповідь християнської віри, - 
вів він далі. - Нам усім сьогодні це свідчення 
особливо важливо пам’ятати».Він пригадав і про 
роль Римських Архиєреїв щодо української 
новітньої історії: «Папа Пій ХІІ гостро засудив 
радянську атеїстичну агресію і нищення УГКЦ, 
рятуючи десятки тисяч українських емігрантів від 
“репатріації” до Сибіру. Тоді через короткий час 
Римом були створені єпархії і екзархати для 
українців на різних континентах, що було 
основоположним для збереження українців у світі. 
Після Другої світової війни Ватикан і римо-
католики підтримували не лише церковні 
структури і харитативну працю, але стали 
передовими меценатами української культури в 
Європі…». Так, святий Папа Іван ХХІІІ постарався 
про визволення Патріарха Йосифа Сліпого, а 
святий Папи Іван Павло ІІ, як найбільш 
шанований світовий лідер, протягом 27 років 
систематично говорив українською мовою. Папа 
Венедикт XVI продовжив цю традицію, чітко 
висловлюючись щодо тоталітаризму та історичної 
правди щодо подій в Україні. Цієї лінії тримається і 
Папа Франциск.Блаженніший Святослав 
переконаний, в цей непростий для України час 
потрібно докласти всіх зусиль, щоб стосунки між 
нашою державою та Апостольською Столицею 
ефективно розвивалися: «У стратегічному плані 
нашим великим бажанням є рухатися у напрямку 
укладання конкордату – всеохопної міждержавної 
угоди – між Україною і Ватиканом». 
Аналізуючи пункти Гаванської угоди укладеною  
між Папою Франциском і Патріархом Кирилом, 
Глава УГКЦ зазначив: «Папа ствердив, що її текст  
 
 
 

не є непомильним, не є «сторінкою Євангелія». 
Його не можна применшувати, але і 
перебільшувати не потрібно. Ми можемо і повинні 
його критикувати. Тут ідеться не про абстрактні 
домовленості чи схеми, а про долю нашої Церкви і 
мою особисту відповідальність перед вірними та 
суспільством».«Коли я рік тому говорив про біль, 
то не говорив від себе, а став голосом 
українського суспільства, рани якого зачепила 
Декларація чи її трактування», -додав він. Глава 
Церкви також розповів, що після укладення угоди 
спілкувався з кардиналом Куртом Кохом, головою 
Папської ради в справах єдності між християнами: 
«Сподіваюся, що наша екуменічна позиція буде 
надалі всіляко враховуватися їхніми експертами, а 
вивчення екуменічного контексту України буде 
серйозно взяте до уваги». 
 
Глава УГКЦ: Я не вважаю усіх людей, що 

на окупованій території, ворогами 
України 

Таку позицію висловив Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав в інтерв’ю  інтернет-виданню 
«Релігійно-інформаційна служба України».За 
словами Предстоятеля Церкви, вважати всіх 
людей, що залишися на окупованій території 
ворогами дуже нагадує йому сталінську 
пропаганду, яка вважала ворогами народу всіх 
тих, хто перебував на окупованій німцями 
території чи потрапив у полон під час Другої 
світової війни. «Ми повинні, – сказав 
Блаженніший Святослав, – боротися не проти цих 
простих людей, які шукають у наших священиків 
захисту і духовної підтримки, але за них! Ці наші 
священики, які, як добрі пастирі, не полишили 
своїх овець у Донецьку та Луганську, 
заслуговують на пошану і всяку підтримку». 
Він відзначив, що, на жаль, екзарх Донецький 
УГКЦ, владика Степан (Меньок), потрапив до 
«розстрільних списків» і поки що не може 
перетнути лінію розмежування, щоб відвідувати 
греко-католицькі громади. Тому Глава УГКЦ 
висловив вдячність Архиєпископу Клаудіо 
Ґуджеротті, Апостольському нунцієві в Україні за 
те, що взяв саме на себе ці пастирські обов’язки і 
нещодавно відвідав наших людей. «Тут важливо 
підкреслити, що він поїхав на ці території, 
виконуючи волю Папи, і засвідчив, що вони 
належать Україні. Бо він є посланцем Папи 
виключно для України. Архиєпископ Ґуджеротті 
справді допоміг і допомагає нам у пастирській 
опіці над нашими священиками і вірними, які 
залишилися на окупованих територіях, і до яких 
ні я, ні їхній єпископ зараз не можемо приїхати», – 
додав Предстоятель. 

Департамент інформації УГКЦ 
о,... 
 о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 

о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                         
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 

                  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvZ2F2YW5za2FfZGVrbGFyYXRzJUQxJTk2eWFfemxhbWFsYV90aXNodV91X3N2JUQxJTk2dCVEMSU5Nl9wcm9fdiVEMSU5NnludV92X3VrcmFpbiVEMSU5Nl9fYmxhemhlbm4lRDElOTZzaGl5X3N2eWF0b3NsYXZfNzg2MDYuaHRtbA==
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvZ2F2YW5za2FfZGVrbGFyYXRzJUQxJTk2eWFfemxhbWFsYV90aXNodV91X3N2JUQxJTk2dCVEMSU5Nl9wcm9fdiVEMSU5NnludV92X3VrcmFpbiVEMSU5Nl9fYmxhemhlbm4lRDElOTZzaGl5X3N2eWF0b3NsYXZfNzg2MDYuaHRtbA==


 
Я  
 

 

 

 

  
 

 
 

  
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  

   

                               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 

 

 


