
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 

«Небезпечно, коли держава віддає перевагу 
одній Церкві», – Глава УГКЦ для радіо 

«Свобода» 
 
Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 8 березня 
дав інтерв’ю для радіо «Свобода» у Празі (Чехія). 
Ваше Блаженство, на Майдані сотні тисяч людей 
молилися щогодини, просили миру і гідності для себе. 
Це були і католики, і православні, і юдеї, і 
мусульмани. Чому це явище було важливим? 
Феномен Майдану для багатьох є загадкою. Багато хто має 
спокусу маніпулювати цими подіями чи почуттями, які 
виникали. Але Майдан поставив дуже високі моральні 
вимоги і перед українським суспільством на загал, і перед 
християнами, перед Церквами зокрема. 
Революція гідності була нічим іншим, як виявом, з одного 
боку, християнських, суспільних цінностей, які ми називаємо 
європейськими, а з іншого – саме ці події винесли на 
всеукраїнську дискусію ключові моменти соціальної 
доктрини Церкви. І саме повага до гідності людської особи є 
першим принципом такої доктрини. 
 У кривому дзеркалі гібридної війни винний у 
кровопролитті не той, хто почав агресію, а той, хто 
почав оборонятися. Чи вам не доводиться чути 
звинувачення, що Церква, яка пішла за своєю 
паствою в окопи, підтримує війну? 
 Це звинувачення звучало з дуже високих трибун, зокрема 

навіть у контексті Папського       (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. Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 - Св. Літургія – о. О. Качур  
  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. 4, 14-5, 6. 
 Єв.  Mр. 8,  34- 9, 1. 
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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  21 березня, 
2017р. Заохочуємо приєднатися до групи і приємно 
провести час!   

 Писання Писанок: Коса Колектив запрошує 
усіх від наймолодших до найстарших на 
майстерню  писання писанок в неділю 26 
березня від год 11:00 ранку до 3:00 поп.  у 
парохіяльному будинку. Всі потрібні матеріяли 
будуть на місці! 

   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 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.  

 
     З блaгoслoвенням Владики Стефана, 

ласкавo прoсимo на сьомий з черги рiчний 
з’ïзд мoлoдi Вставай!, три-дневу мандрiвку пo 
свoï вiрi для мoлoдi вiд 8-гo пo 12-ий клас. 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, кoнтактуй нас: 
arise.ucet@yahoo.ca абo на фейсбук: Arise 
youth rally. 
 
         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 Бурлака, доктор медичних наук. Квитки: 
Будучність – 416-763-8906, бюро ЛУК 416-516-8223, 
Буква 416-236-5890.  

                Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і   
винагородить! 
 Петро Гоцко                                           150.00 
            (в пам’ять Петра і Наталії Гоцко) 
 Михайло Пинянський                              200.00 
Христина Вінтоняк                                   100.00 
         (в пам’ять родичів Любові і Дмитра) 
Надя Борис                                              100.00 
Андрій і Люба Тарапацькі                         200.00 
Іванна Кушпета                                       150.00 
            
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 23  ІІІ      8:00  ранку    бл. п. Григорія і Марію  
                                                Реплянських 
 25  ІІІ     10:00 ранку    бл. п. Степана (9р.) і 
                                            Андрія (7р.) Ґулів  
 1     ІV      5:00  поп.      бл. п. Стефана  
                                               Савицького (7р.) 
19    IV      8:00 ранку    бл. п. Анну і Миколу 
                                                         Кренцу 
 21   IV      6:00  веч.      бл. п. Марію і Ананія 
                                              Калимон 
 22  IV      10:00 ранку   бл. п. Павла Соломона 
                                                               (40р.) 

 
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. 

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

 
Членкині ЛУКЖК запрошують охочих пань 
допомогти ліпити вареники, в суботу, 25 
березня о 10:00 ранку, в церковній залі. 
У неділю, 26 березня після кожної Святої 
Літургії в церковній залі буде продаж гарячих 
обідів: борщ, вареники, ковбаски, печиво тощо. 
Запрошуємо закупити обід для себе і родини. 
Прихід призначений на проєкт "Відкрий своє 
серце", допомога дітям сиротам у наслідок війни 
в Україні. Просимо підтримати діяльність ЛУКЖК! 
 



                     
 



 Синоду 2014 року, де голова Відділу зовнішніх 
церковних відносин Московського Патріархату 
прямо сказав, що «уніати і розкольники» є 
причиною війни в Україні. Хоча знаємо, що 
Україна у тих обставинах є жертвою зовнішньої 
несправедливої агресії. Сьогодні не існує в Україні 
жодної сили, навіть церковної, яка могла б 
вивести на Майдани мільйони людей. Так було і в 
кінці 2013 року.Часто закидають, що підтримуємо 
«громадянський конфлікт». Такими термінами 
оперує агресор.Сьогодні, коли ми зі своїм народом 
навіть на передовій, дуже часто закидають, що ми 
підтримуємо тільки одну частину українського 
суспільства, таким чином де-факто підтримуємо 
«громадянський конфлікт». Такими термінами 
сьогодні оперує агресор, який має на меті з 
жертви зробити винного у війні. 
Насправді жодна з українських Церков ніколи не 
підтримувала жодної агресії, ненависті і ніколи не 
підтримувала війни. У часи Майдану ВРЦіРО 
намагалася все зробити, щоб зберегти характер 
мирного протесту, не допустити агресії влади 
проти людей на Майдані. Нам цього не вдалося. 
Ми були з тими людьми, які готові були віддати 
своє життя за справедливість. 
Так само і сьогодні – усі українські Церкви, 
зокрема і Церква Московського Патріархату, 
хочуть бути поруч із солдатами, які захищають 
Україну. Майдан – це не був якийсь 
«націоналістичний переворот», бо говорив 
різними мовами, молився різними мовами, були 
присутні священнослужителі різних Церков, 
представники різних національностей. І сьогодні 
більшість солдат, які захищають Україну, 
розмовляють російською. Це не тільки моральне 
право, а й громадянський обов’язок. Тому Церква 
поруч. Наші військові капелани поділяють з ними 
всі ті тяготи військового часу, є і в радості, і в 
смутку і з ними, і з їхніми родинами. 
Що ви можете зробити для пастви, яка 
залишилася на окупованих територіях – в 
Криму, на Донбасі і в самій Росії? 
Найперше – ми є разом з ними. На окупованій 
території присутні наші священики. Це був наш  
вибір. По ту лінію розмежування залишилося 11  
 
 
 

парохій. І не всі вони сьогодні функціонують 
належним чином. Але є чотири священики, які 
душпастирюють у Луганську і Донецьку. Є п’ять 
наших парохій у Криму, які вдалося зберегти і 
захистити, навіть при допомозі дипломатичного 
втручання у справу Апостольської столиці. Один із 
видів служіння – просто бути поруч, з іншого 
боку, бути голосом людей і мостиком, який єднає 
ті території з великою українською родиною. 
 Чи можливе існування сильної Православної 
Церкви поряд із сильною Греко-Католицькою 
Церквою? 
Сильні українські Церкви є силою українського 
суспільства і народу. Треба нам взаємно 
побажати, щоб всі Церкви в Україні стали 
сильними, щоб Україна навіть у своєму новому 
історичному періоді лишилася християнською 
державою.УГКЦ ніколи не була державною, але 
завжди була Церквою свого народу, який більше 
ніж 300 років не мав своєї держави. У різних 
історичних моментах наша Церква перебирала 
силою факту певні функції держави. Ми ніколи не 
були і не хочемо бути простим інструментом в 
руках чи то політиків, чи державної машини. Ми 
хочемо мати свободу сказати правду і політикам, і 
державним чиновникам.Співіснування різних 
Церков в Україні – один із елементів держбезпеки. 
Сьогодні Україна є поліконфесійним суспільством. 
І є дуже небезпечно, коли держава починає 
фаворизувати одну Церкву. Це створює напругу в 
релігійному суспільстві. Засада відокремлення 
Церкви від держави є досить позитивною і має 
зберігатися в українському суспільстві незалежно, 
які вітри віють на тому владному Олімпі.Я дуже 
стурбовано дивлюся на внутрішні кризи, які 
переживають православні Церкви, зокрема УПЦ 
(МП). Дуже багато людей відходять від Церкви. 
Частина собі шукає іншої Церкви, але велика 
частина людей розчаровується. Якщо сучасна 
людина відчуває себе зрадженою своєю Церквою, 
то в неї виникає недовіра до будь-якої іншої. 
Сьогодні дуже часто можна почути в Україні 
вислів: а, всі ті попи однакові! Це дуже 
небезпечний феном, феномен секуляризації, 
втрачання моральних орієнтирів…………………… 
 

 
 

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 

 

 


