
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 

Глава УГКЦ на Великдень: «Cвяткувати Пасху 
сьогодні означає бути здатними до 

пасхальної самопожертви задля добра свого 
народу» 

 
Ким є той Христос, якого ми зустрічаємо воскреслим із 
гробу? Насамперед Він є нашим воплоченим Богом, який 
переміг смерть і якого ворота аду не змогли втримати. Якщо 
ми у Святому Хрещенні таїнственно вмерли і воскресли з 
Христом, якщо ми причащаємося Його Тіла і Крові, тобто 
споживаємо новозавітну Пасху, та ознаменовані кров’ю 
Христа, то і нас смерть оминає, «проходить мимо», і 
відкриваються перед нами двері небесні. 
Щоразу, коли ми молимося Божественну Літургію, то стаємо 
причасниками воскресіння – того життя, яке сьогодні 
засяяло нам із порожнього гробу. І це життя Воскреслого є 
благословенним вінцем для нас, дітей Божих, знаком нашої 
гідності й нашого покликання бути свідками Його у світі та 
проповідниками Його Євангелія. Йдеться у Великодньому 
посланні Глави і Отця УГКЦЗа словами Глави Церкви, 
святкувати християнську Пасху сьогодні означає бути 
здатними силою Воскреслого вставати і пробудитися до дії, 
до особистої пасхальної самопожертви задля добра свого 
народу, його свободи та кращої долі: «Дивлячись на 
обличчя наших українських воїнів-героїв, які принесли своє 
життя в жертву за рідний народ, можемо бути впевнені, що 
Небесний Отець приймає ці жертви в імені свого Сина. Саме 
у них через воскреслого Христа ми вже маємо перемогу над 
злом і зцілення душевних і тілесних ран».Також святкувати 
християнську Пасху означає бути носіями перемоги життя 
там, де панує смерть: «Щиро визнавати те, що Христос 
«воістину воскрес», означає повірити, що завдяки нашому 
особистому рішенню та зусиллю є воістину можливим 
побороти корупцію і неправду в нашому суспільстві, що саме 
від нас залежить, яким буде наша країна: чи вона буде 
вмирати, віддана на поталу могутнім світу цього, чи встане, 
пробудиться, оновиться і воскресне до справжнього життя, 
гідного (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 
 6:30 -    Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –   Св. Літургія –  о. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00в. – Св. Літургія – о. O. Качур 
 
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. Ді. 1 - 8. 
 Єв.  Йо. 1, 1 - 17. 
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¾ Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде після  
Великодня 24 квітня.    

¾  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч буде після  Великодня  
(25 квітня). Заохочуємо приєднатися до групи і 
приємно провести час!   

¾   Спільне Свячене будемо святкувати в 
неділю, 23 квітня о 1:00 поп. Членкині 
ЛУКЖК заохочують парохіян придбати собі 
квитки завчасно, щоб спільно відзначити 
Великоднє свячене.  Квитки: Таня Когут   
416-209-4047 або  парохіяльна канцелярія  
 416-504-4774. 
 
¾ Ширші сходини ЛУКЖК відбудуться в неділю, 
 30 квітня о год. 11:00 ранку у парафіяльному 
будинку. Просимо членкинь до участи і радо вітаємо 
парафіян! 
 
¾   Всі на Гаївку! Koса Колектив і парохія св. 
о. Миколая щиро запрошують на гаївки в неділю  
23 квітня після спільного свяченого. Починаємо 
в нашій парохії о год. 3:00 поп. а відтак 
продовжуємо в Bellwoods Park. В програмі: 
веснянки, хороводи, гаївки, танці та ігри. 
Запрошуємо усіх приєднатися до  святкувань! 

¾ Запрoшуємо всіх у неділю, 23 квітня о год. 4:00 поп. 
на Великоднє дійство – Фестиваль «Гей, летить 
гаївка!» у Пластовіой Домівці Гуцуляків, 
516 The Kingsway, Toronto. В програмі: незабутня 
святкова атмосфера, гаївки та забави, дитячий 
концерт, дитячий куточок творчості, ярмарок і тихий 
аукціон та багато інших цікавих розваг!Тож приходьте 
цілою родиною та разом з друзями, щоб відчути 
дивовижну атмосферу світлого свята Великодня! 

 
¾  Плекаймо наші традиції, вщіплюймо їх нашій 
молоді! Хор "Левада", (Українських Молодіжних 
Ансамбпів), щиро запропрошує усіх, від 
наймолодших до найстарших, на ГАЇВКИ, які дівчата 
виводитимуть в  неділю  16-го квітня, 2017 o год. 3:30 
поп. у Католицькому Соборі Успення Пресвятої 

Богородиці, 3625 Cawthra Rd., Mississauga. 
     
¾     З блaгoслoвенням Владики Стефана, 

ласкавo прoсимo молодь вiд 8-гo пo 12-ий клас на 
сьомий з черги рiчний з’ïзд мoлoдi Вставай!, 
тридневну мандрiвку пo свoïй вiрi. Вiд п’ятницi, 
 28-гo квітня дo недiлi 30-гo квітня, вiдбудуться 
вiдвiдини трьoх парoхiй околиці Торонта, цiкавi 
зайняття і вірна дружність. Якщo у тебе є бажання 
зустрiти oднoдумцiв i глибше пiзнавати свoю вiру, 
кoнтактуйся з нами: arise.ucet@yahoo.ca абo на 
фейсбук:Ariseyouthrally. 
       
    

¾     RESURRECTION: Music from the 
Ukrainian Sacred Choral Tradition. В центрі 
концерту, який відбудеться в середу 19 квітня 
o год. 7:30в.         
Воскресна Свята Літургія о. Івана Сембрата і 
також пасхальні твори Бортнянського, Веделя 
і Гурка. Виступатиме мужиський хор, який 
начислює 50 хористів із різних світових хорів: 
Boyan Ensemble of Kyiv, Chorus of the Armed 
Forces of Ukraine, National Philharmonic of 
Ukraine, Homin Municipal Choir of Lviv , 
Vidubychi Church Choir  of Кyiv ітд.   
Квитки:$35.00(www.resurrectionliturgy.com) 
 
¾ Об’єднання Українців “Закерзоння” та 

Об’єднання Лемків Канади запрошують громаду 
Торонто на урочисте відзначення 70-ої річниці 
Акції “Вісла” в неділю 30 квітня о год. 3:30 поп в 
церкві св. Покрови 30 Leeds St. – Панахида та 
пропам’ятна програма.  
  

¾      Ліґа Українців Канади та Ліґа Українок 
Канади запрошують Вас на Святкову Вечерю 
Крайових З’їздів, Українці  в Канаді: «Будуємо 
Канаду, Захищаємо Україну». 
Доповідач:   Професор Любомир Луцюк, Royal Military 
College of Canada, 29 квітня 2017, 6:00 pm, Room 
Brule B, Old Mill Toronto, 21 Old Mill Rd. Замовляти 
квитки: 416.516.2443, 647.713.6257.Kвитки: $75. 

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

 парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і  винагородить! 

 

Роман Харак                                    300.00 
Петро Вовк                                      100.00 
Стефан Климців                               100.00 
Андрій Дзюбак                                 100.00 
Нестор і Галина Микитин                  101.00 
Віктор Москалюк і Христина Ковальська 
                                                        100.00 
Василь і Рома Жила                          100.00 
д-р Володимир Сілецький і Ярослава 
                                       Івасиків    1000.00 
 
 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
Увага! Великодний Вісник у притворі! 
Пригадуємо нашим парохіянам взяти 
собі ВЕЛИКОДНИЙ ВІСНИК, в якому є 

розклад Богослужень Великого і 
Світлого тижнів. 

  
 У ДЕНЬ ПАСХИ 16  квітня  СЛУЖИМО 2 
БОЖЕСТВЕННІ ЛІТУРГІЇ  8:00 і 10:00 
ранку.  
Увага! У Світлий Понеділок св. Літургії о 
год. 8:00,9:30р. і 6:00в. 
 
 

http://www.resurrectionliturgy.com/


 
        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 
                                                         Кренцу 
 20    ІV      7:00 веч.        бл. п. Софію і Стефана 
                                               Лисих 
 21   IV       6:00  веч.       бл. п. Марію і Ананія 
                                              Калимон 
 22   IV        9:00 ранку    бл. п. Андрія Спольського 
                                     (7р.) і Миколу Томцьо (6р.) 
 22   IV      10:00 ранку    бл. п. Павла Соломона 
                                                               (40р.) 
 22   ІV       5:00 поп.        бл. п. Юлію Вербову (6р.) 
 29   ІV      10:00 ранку    бл. п. Петра Пільківа (40д.)            
 
                  ВІЧНАЯ  ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлися у Бозі бл. п. Іван Мацо (95р.) і Іван 
Дувалко (89р.).  Душі Покійних поручаємо 
молитвам наших вірних. Вічна Їм Пам’ять! 
 
                         (Закінчення) 
як образу Божого». 
Блаженніший Святослав привітав вірних і 
духовенство  зі світлим Христовим Воскресінням: 
«Вітаю всіх вас … із днем визволення від смерті й зла 
та відкриття дверей до життя, надії і любові. Зичу всім 
миру Христового, миру, який дарує нам Христова 
перемога над злом і неправдою, миру, якого серед 
війни так щиро прагне кожне українське серце. Ще раз 
усім вам, в Україні й на поселеннях сущим, засилаю 
свої сердечні вітання. Щиро бажаю вам 
благословенних Великодніх свят, смачного свяченого 
яйця та світлої пасхальної радості». 

Департамент інформації УГКЦ 
   

У Таїнстві воплочення Син Божий раз і 
назавжди взяв на себе людське тіло і 

людську історію», - Глава УГКЦ в Харкові 
 
Одне із найбільших християнських свят, 
Благовіщення Пречистої Діви Марії, пригадує 
історичну подію, коли архангел Гавриїл 
з’явився Пречистій Діві Марії у місті Назарет. 
Коли він говорив до неї, то не просто 
передавав цікаву новину, а в той момент у 
Пречисту Діву Марію за дією Святого Духа 
зійшло і втілилося Боже Слово: Син Божий 
зачався в її лоні. 
 

Про це сказав Глава і Отець Блаженніший 
Святослав 6 квітня, у навечір’я свята 
Благовіщення Пречистої Діви Марії,  в парафії 
УГКЦ в Харкові. Глава Церкви та владика Василь 
(Тучапець), Екзарх Харківський УГКЦ, помолилися 
разом із вірянами Акафіст до Пресвятої 
Богородиці. 
Розкриваючи зміст свята, Блаженніший Святослав 
наголосив, що подія Благовіщення належить до 
однієї із найважливіших істин християнської віри.  
 
 

«Коли хтось не вірить в таїнство воплочення Сина 
Божого, то його неможливо назвати 
християнином, - пояснив він. - Ми ж, християни 
візантійської традиції, щоразу, коли робимо на 
собі знак хреста, то сповідуємо дві найважливіші 
істини християнської віри: те, що віримо в одного 
Бога в Трьох Особах (Отець, Син, Дух Святий) і 
те, що друга Божа Оособа, Син Божий зійшов на 
землю, воплотився і був, як Богом, так і людиною, 
в одній божественній особі». 
За словами Глави УГКЦ, таїнство воплочення має 
важливе значення для нашого особистого життя: 
«Ми живемо у важкі часи. Часто можна почути 
такі слова, які чують наші капелани: де був твій 
Бог, коли вбивали мого друга? Де був твій Бог, 
коли вбивали мого сина? На ці запитання 
неможливо відповісти з точки зору людської 
логіки, бо війна – найбезглуздіша річ на землі. 
Однак Бог став людиною, Син Божий став Сином 
людським, і тому до кінця віку, доки на землі 
житиме остання людина, Бог буде боліти її 
стражданнями і радіти її радощами». 
На його переконання, тоді в Назареті людське 
життя стало особистим життям самого Сина 
Божого: «Тому Його вбивають в кожному, кого 
вбивають, Він є ображеним у кожному, кого 
принижують, Його відкидають, коли відкидають 
нас із суспільства. Його шанують і служать в 
кожному потребуючому, кому виявляють 
милосердя». Таким чином, наше особисте життя є 
частиною життя самого Ісуса Христа. Усі наші болі, 
страждання і труднощі стали невід’ємною 
частиною особистого життя Небесного Спасителя. 
Проте, Предстоятель УГКЦ вважає, що ми повинні 
зробити крок назустріч Богові: «Потрібно, аби 
Його вічне життя стало особистою частиною 
нашого власного. Бо в таїнстві воплочення Син 
Божий раз і назавжди взяв на себе людське тіло, 
людську історію, яку ніколи не викидав із нашого 
життя. Як часто ми викидаємо Бога з нашого 
життя, живучи так, ніби Його не існує… Тому свято 
Благовіщення – свято великої надії, бо «немає 
жодного людського досвіду, в якому б Бог сам 
особисто не захотів бути присутнім». 
 
«Будьте добрими християнами, щедро відкривайте 
двері свого серця до сили Божої, що хоче вас 
наповнити, кажіть Богові «так», як це зробила 
Марія. Завдяки такій відкритості людині до Бога, 
Він може творити чудеса», - закликав Глава УГКЦ 
вірних УГКЦ у Харкові. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

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 


	Глава УГКЦ на Великдень: «Cвяткувати Пасху сьогодні означає бути здатними до пасхальної самопожертви задля добра свого народу»

