
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 Любомир: «Майбутність 
України – у серцях людей» 

 
26 лютого колишньому предстоятелю Української 

Греко-Католицької Церкви Блаженнішому Любомиру 
виповнилося 84 роки. Напередодні «людина з 
янголом на плечі», як про нього говорять, дав 

інтерв'ю «ФАКТАМ» 
 
Про цю мудру, щиру, добру, авторитетну людину кажуть, що 
він ніколи не йшов супроти власної совісті, що його вплив на 
українське суспільство важко переоцінити, що він мислить 
категоріями вічності й завжди  проповідує любов.   Ми 
спілкувалися в його резиденції в селі Княжичі під Києвом. 
Повірте на слово — Блаженніший насправді освітлює все 
навколо. 
 — Пробачте, я не такий молоденький, не бачу взагалi 
i не дуже добре чую, — почав розмову Любомир Гузар. —
 Якщо буде треба, попрошу повторити. Ну, що доброго 
скажете? 
— Ваше Блаженство, дозвольте все ж таки у вас, 
у людини, яка не бачить фiзично, запитати: якою 
ви бачите долю України? 
— Я оптимiст. I хочу уточнити, чому. Впевнений, що Україна 
не є приреченою на якусь загибель. Нi! Ми мусимо не тiльки 
зберегти, але й розвинути при Божiй помочi свою державу, 
свою суспiльнiсть. А можемо цього досягти, якщо будемо 
працювати. Одним словом, якщо би ми не працювали, (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. О. Лящук 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 - Св. Літургія – о. О. Лящук  
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 
  7:00в. – Великопосна Вечірня 
 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. Євр.. 11, 24-26;32-12,2. 
 Єв.  Йо. 1,  43-51. 
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 Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде після  
Великодня зогляду на те, що підчас Великого Посту  
щосереди правиться Літургія Ранішеосвячних Дарів.    

  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч буде у вівторок  14 березня, 
2017р. Заохочуємо приєднатися до групи і приємно 
провести час!     

 У неділю, 12 березня, відбудуться Загальні    
Збори ЛУКЖК. 9:30 Свята Літургія, 11:30 Збори. 
Просимо членкинь до участи у вишивці, і радо вітаємо 
гостей. Буде легкий обід. 

      

 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.  
 
      
  У річницю з дня народження поета Тараса 
Шевченка, Шкільна Рада, при Конґресі 
Українців Канади, відділ Торонто, організує 
концерт в пошану Тараса Шевченка, який 
відбудеться в неділю 5 березня  о год. 2:30 поп.  
у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків під адресою  

   516 The Kingsway (Kipling & The Kingsway). 
 

   125 літне  святкування Ювілею Сестер    
Служебниць Непорочної Діви Марії  

  
   В році 2015 від місяця червня до серпня 

Торонтонська Єпархія вітала Подорожуючу Ікону з 
Мощами Блаженної Йосафати, спів-засновниці 
Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви 
Марії. Ми вітали Бл. Йосафату ніжною любов’ю та 
надією на її поміч.  Це була гідна і радісна підготовка 
на 125-ий  Ювілей  заснування Згромадження Сестер 
Служебниць, який ми святкуємо цього року, 2017! 
 З цього приводу, в катедрі св. свящмуч. Йосафата  
26 березня, 2017 o год. 3-ій годині поп.  Преосв. Кир 
Стефан та Отці відслужать урочистий Молебен до 
Блаженної Йосафати.  Сестри Служебниці 
запрошують усіх парохів та всіх отців, дияконів, під-
дияконів та парафіян, щоби разом з нами подякували 
Богові та просили благословення на майбутнє.  
 

       Kaнадсько-Українська Мистецька Фундація 
запрошує на відкриття виставки картин “До 
Світла” о. диякона Михайла Ляховича в неділю 5 
березня о год 2:00 поп. в галерії КУМФ, 145 Evans 
Ave. Виставка триватиме до 19 березня.   
 
 

     В понеділок 13-го березня, о год. 7:00 
веч.  в  St. Vladimir Institute, 620 Spadina Avenue, 
відбудеться доповідь відомого науковця,  колишнього 
директора Канадського Інституту Українськиx Студій, 
почесного професора Києво-могилянської академії і 
директора університету Центральної Азії,  Богдана 
Кравченка, на тему: “The Global (Dis) Order & 
Ukraine”.Зустріч організована завдяки Меморіальному 
фонду ім. Володимира Дилинського, (засновник 
фонду - Мирон Дилинський) та Канадському 
Інституту Українськиx Студій. Вступ вільний. За 
додатковою інформацією просимо дзвонити на ч. 
тел.: (416)-923-3318. 

 

         Крайова управа Ліґи Українок Канади 
запрошує на благодійний бенкет-концерт 
«Вечір вшанування Героїв України» на 
підтримку благодійного фонду «Ангели 
Хоронителі України» в неділю 26 березня о год. 
4:00 поп. в бенкетному залі Княжий Двір (Golden 
Lion), 15 Canmotor Ave. В програмі: Oксана Білозір, 
народний депутат України, Вадим Свириденко, 
народний герой України, вояк який пережив  
4 ампутації, Оксана Мазур, старший лейтенант, 
Олена Булрлака, доктор медичних наук. Квитки: 
Будучність – 416-763-8906, бюро ЛУК 416-516-8223, 
Буква 416-236-5890.  

               
                 МНОГАЯ  ЛІТА ! 
     Новоохрещеним Олівії Мішел Дирів і 
Лідії Вітенко , їх рідним і хресним 
батькам    бажаємо    Многії  і Благії Літа! 
 

 

 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався 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 служиться від  
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 Ранішeoсвячених  Дарів  
о год. 6:00 вечора. В п’ятницю також служать 
Парастас-Сорокоусти. 
Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в 
днях 16 – 19 березня. Проповідник –  
о. Дмитро Ганчарик – парох церкви св. Юрія 
в Ошаві.         

 

Maємо достатньо книжок у парафіяльній 
бібліотеці. Просимо не залишати книжок для 
бібліотеки в церковній залі! 

Загальні Збори св. Миколаївської парохії 
проходитимуть в неділю 26 березня о год. 1:00 
поп. у церковній залі. Запрошуємо наших 
парохіян до участи! 

 



               
                

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

Нехай Предобрий Господь благословить і   
винагородить! 

     
 Марко Царинник і Марта Горбань             350.00   

( в пам’ять сина Олекси)  
 Maруся і Mихайло Тивонюк                     250.00 

 (в пам’ять мами Романни Тивонюк) 
 Петро Ворона                                          100.00 
 Марія Комарницька                                 200.00 

(в пам’ять родини Шумських) 
Марія Макіщук                                          100.00 
Ірина Когут                                              120.00 
McGill University Health Centre                   100.00 

      (в пам’ять Михайла Цибульського) 
Анастазія Форись                                     100.00 

 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 
   6   ІІІ     7:00  веч.      бл. п. Галину Копач (6 м.) 
 11  ІІІ     10:00 ранку    бл. п. Ольгу Тарапацьку  
                                                                  (5р.) 
 11  ІІІ      11:00 ранку   бл. п. Миколу Плавюка 
 23  ІІІ      8:00  ранку    бл. п. Григорія і Марію  
                                                Реплянських 
 25  ІІІ     10:00 ранку    бл. п. Степана (9р.) і 
                                            Андрія (7р.) Ґулів   
 
тодi я був би крайнiм песимiстом, бо немає надiї. 
Але ми можемо працювати. Тобто можна бути 
спокiйними — не загинемо. 
— На ваш погляд, що спричинило подiї, якi 
вiдбуваються зараз? Маю на увазi вiйну 
та окупацiю. 
— Знаєте, що можу сказати? I схiднi, i захiднi 
областi України в минулому столiттi були пiд 
окупацiєю, пiд впливом Радянського Союзу. СРСР 
(оминаючи його нацiональний аспект) мав 
комунiстичну iдеологiю, яка хотiла створити 
радянську людину, позбавлену вiдчуття власної 
гiдностi, свого походження як створiння Божого. 
Цю радянщину бачу як замах на гiднiсть вiльної 
людини, яка може спокiйно хвалити Господа 
й служити людям.Людина, яку хотiли створити нам 
радянськi властi, мала бути невiльна, цiлковито 
залежна вiд держави чи вiд партiї, керуючих 
органiв КПРС. У неї заперечувалася її основа — 
походження вiд Бога, а головне — її гiднiсть та її 
свобода. Це, на мою думку, є те тло, на якому 
вiдбувається те, що вiдбувається. 
Без радянської спадщини, без того, що було тодi  
 
 

дуже свiдомо пропаговане i дуже свiдомо 
виконане, без створення тiєї радянської людини 
було б неможливим те, що вiдбувається сьогоднi. 
Мушу щиро визнати, що не почуваюся дуже 
компетентним, бо це є дуже складнi процеси. 
Треба набагато бiльше знати, нiж я знаю, чи мав 
нагоду пiзнати. Але дiлюся з вами тим, що бачу 
в мiру моїх обмежень. 
— Як же нам зараз слiд виховувати патрiотiв? 
Адже це дуже складна й важлива проблема. 
Проте, на мiй погляд, вона першочергова. 
— Абсолютно згодний з вами. Нам треба свiдомо 
прагнути виховувати людей, не заражених 
радянською iдеологiєю, особливо майбутнi 
поколiння. Як я бачу цю ситуацiю зараз? Шукаю 
в святих книгах розв’язки. Є така рiч: кожен з нас 
має батька i матiр. Вони подарували нам життя, 
вони нас виховали, старалися, дбали. I без них, 
без їхнiх зусиль, ми би не iснували. I тому 
в типовому християнському розумiннi природи 
людини вона повинна шанувати своїх батькiв, 
дбати про них, бо через них ми є те, що ми є. 
Але ми також маємо ширшу родину, яку зазвичай 
називаємо Батькiвщиною. Є така пiсня: «Можна 
все на свiтi вибирати, сину, вибрати не можна 
тiльки Батькiвщину». Латинське слово patria має 
той самий корiнь, що й слово «батько» — pater. 
Ми народилися в якiйсь ширшiй родинi, яку 
називаємо нарiд. Це є ствердження певного 
факту. Я не можу заперечити, хто мiй батько, хто 
моя мати, i не можу заперечити, хто є нарiд, серед 
якого я народився. Я мiг би народитися 
аргентинцем, японцем, нiмцем, а народився 
українцем. Iншi народилися росiянами, поляками, 
нiмцями. Кожен з нас є дитиною якогось народу. 
I так, як ми зобов’язанi дбати про батька i матiр, 
так само ми, якщо хочемо бути насправдi собою 
в повному значеннi цього слова, повиннi дбати 
за ту ширшу родину — Батькiвщину. Думаю, 
ця пiдстава повинна бути основою виховання: 
пам’ятай, хто твiй батько, хто твоя мати, пам’ятай, 
хто твiй нарiд. I вiдповiдно поводься: так Господь 
Бог дав, що ти народився серед цього народу. 
Дбай за нього. Думаю, це є пiдставою виховання. 
Це не є, як комусь може здаватися, пересадний 
пустий нацiоналiзм. Нi! Це є насправдi патрiотизм. 
 
 

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 
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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  

   

                               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 

 

 


