
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 Воскресіння Христове: «Гасло 
«Герої не вмирають» є пасхальною піснею 

українського народу» 
  
Сьогодні воскресає надія всіх тих, які її втратили. 
Сьогодні радіють усі ті, які віддали життя за свою 
землю, за рідний народ, за Батьківщину. Ми сьогодні 
розуміємо, що гасло «Герої не вмирають!» є ніщо 
інше, як пасхальна пісня українського народу в його 
сучасній дорозі за Христом. Про це сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав під час проповіді до вірних на свято Воскресіння 
Христового, 16 квітня 2017 року, у Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового, що в Києві. 
Співслужили з Главою Церкви владика Богдан (Дзюрах), 
Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, владика Йосиф (Мілян), 
Єпископ-помічник Київської архиєпархії, та священики 
Київської архиєпархії.Описуючи цей день, Предстоятель 
пояснив, що сьогодні ми святкуємо найбільший, 
найважливіший празник празників і торжество всіх торжеств 
– Воскресіння Христове. «Це свято Пасхи Господньої є 
святом переміни, святом переходу, виходом із однієї 
дійсності, яка пов'язана з болем, стражданням, неміччю 
людини, гріхом і смертю. Це свято є входом у цілковиту іншу 
дійсність, яка пов'язана зі світлістю, із життям, щастям, 
миром і радістю, якій немає кінця», – сказав архиєрей. Глава 
Церкви відзначив, що цю Пасху переміни ми так по-
особливому переживаємо в Києві, у нашому Патріаршому 
соборі, який є собором Воскресіння Христового. Адже якраз 
у ці дні є його храмовий празник. На переконання 
Блаженнішого Святослава, ми сьогодні, роздумуючи над 
Воскресінням Христовим, розуміємо, що останнє слово в 
історії людини не належить людині, її злобі. Не належить ні 
гріху, ні смерті. Останнє слово завжди має Господь Бог. 
Останнє слово має воскреслий Христос. Життя, а не смерть. 
«Воскреснувши з гробу, Ісус Христос каже нам: немає 
безвихідних ситуацій, Я є вашим виходом (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. Лящук 
 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп. 
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Ді. 5, 12 - 20. 
 Єв.  Йо. 20, 19 - 31. 
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ОГОЛОШЕННЯ 

 
¾ Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде після  
Великодня 26 квітня.    

¾  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч буде після  Великодня  
(9 травня). 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 ирші сходини ЛУКЖК відбудуться в неділю, 
 30 квітня о год. 11:00 ранку у парафіяльному 
будинку. Просимо членкинь до участи і радо вітаємо 
парафіян! 

 
¾     Повідомляємо, що упокоївся у Бозі бл. п.  Петро 
Пільків на 89р. життя. Залишив сина, дочку, внука і 
дальшу родину в Канаді, Америці і на Україні. 
Поминальна Свята Літургія у 40-ий день відходу у 
вічність відбудеться 4 травня о год. 8:00 ранку. 
Родина дякує громаді за добровліьні датки зложені  на 
Princess Margaret Hospital  Foundation i на Тоronto 
Humane Society. Вічная Йому Пам’ять!  
 
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     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 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. 
 

¾ Піклувальний ентр св. Димитрія запрошує на 
айок в неділю 7 травня від год. 1:00-4:00 поп. в 

St. George’s Golf and Country Club, 1668 Іslington Ave. 
Kвитки: 647-725-0844.   
 

¾ IDENTITIES- Glorious and Free. Orpheus Choir of 
Toronto під мист. кер. Robert Cooper запрошує 
на концерт вшанування 125 річниці поселення 
Українців в Канаді з участю xoру Веснівка, солістів 
Андріани Чучман, James Westman, Orpheus Concert 
Orchestra. Квитки: 
http://performance.rcmusic.ca/rcm-tickets.  

МНОГАЯ  ЛІТА ! 
     Новоохрещеним Олівії Домениці Бюканан, 

Маї Александрі Ладвіґ, і Северинові 
Паробієві, їхнім рідним і хресним батькам    

бажаємо    Многії  і Благії Літа! 

      Ж Е Р Т В О Д А В І  
Складаємо щиросердечну подяку
 парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і  винагородить! 
 
Лідія і Марія Теслевич                            200.00 
                (в пам’ять Івана Дувалка) 
Стефан і Христина Вербова                    600.00 
          (в пам’ять доні Юлії – 6 річниця) 
Галина Мигаль                                        200.00 
Марія Макіщук                                        100.00 
Татяна Рудзик                                         100.00 
Богдан і Христина Колос                         150.00 
Василь і Рома Жила                                 100.00 
Зенон Потічний                                       200.00 
Леонід і Христина Терпляк                      100.00 
Роман і Патриція Маланчій                       100.00 
Орест Муж                                               200.00 
Ярослав Юрах                                          100.00 
Катерина Воловець                                  200.00 
д-р Христина Держко                             500.00 
Орест Джулинський                                  100.00 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь           100.00 
Роман Дубчак                                          1000.00 
Данута Вархоль                                         100.00 
 



 
 Леся Ірха                                               100.00 
Євген Чолкан                                          100.00        
                   
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
  29     ІV     10:00 ранку    бл. п. Петра Пільків    
  4     ІV      8:00 ранку     бл. п.  Петра Пільків (40д.) 
  5     IV      8:00 ранку     бл. п. Петра і Наталію  
                                                                     Гоцько 
       Христос є нашою дорогою, тим, який 
відкриває нам нові двері. Він є нашою дорогою, 
істиною і життям», – просить задуматися 
Предстоятель Церкви всіх і кожного. 
«Сьогодні ми співаємо пісню Христа переможця 
над гріхом і смертю, тому почуваємося здатними 
сіяти життя там, де хтось сіє смерть, будувати там, 
де хтось нищить і руйнує. Відчуваємо в собі силу 
міняти, реформувати, надавати нове життя і 
дихання нашій державі, коли нас хочуть 
переконати, що це неможливо. «Немає нічого 
неможливого для того, хто вірує», – каже Ісус 
Христос. Ми сьогодні бачимо, шо немає жодних 
обмежень чи жодної причини для розпуки про 
безвихідь для того, хто вірить у Воскресіння», – 
запевнив проповідник. 
У цей повний радості і оптимізму святковий день 
Блаженніший Святослав привітав усіх зі святом. 
«Бо коли ми вітаємо один одного, кажучи 
«Христос воскрес», ми наче передаємо один 
одному цю життєву силу, яку отримуємо від 
воскреслого Христа», – додав духовний лідер 
греко-католиків. 
Привітав пасхальним привітом усіх вірних в 
Україні та за кордоном. Привітав «наших 
заробітчан, які шукають чесного хліба за межами 
своєї батьківщини». 
Привітав братів і сестер на окупованих територіях 
і в Криму, бранців і заручників. «Будьте певні, що 
Христос є вашим визволителем», – сказав Глава 
Церкви. 
«Засилаю пасхальний привіт нашій владі. І кажу 
вам: не сумуйте, не зневірюйтеся. Ті добрі справи 
і реформи, які ви починаєте, Господь Бог 
підтримає. Корупцію, стару систему і все, що не 
дає Україні стати вільною демократичною 
європейською державою, побороти можливо», –  
запевнив Блаженніший Святослав. 
«Засилаю пасхальний привіт нашим воїнам, які 
захищають нашу Пасху, які споживають пасхальні 
страви в окопах на передовій, які щодня бачать на 
власні очі смерть. І кажу вам: вірте у Воскресіння, 
будьте носіями не смерті, а воскресіння і життя, бо 
ви його захищаєте і віддаєте за нього своє життя», 
– звернувся Глава Церкви до наших воїнів і додав, 
що найбільше, чого просимо в нашого воскреслого 
Спасителя, - це пасхального миру для нашої землі. 
                               Департамент інформації УГКЦ 
 

       

   Владика Венедикт (Алексійчук) стане 
п'ятим Правлячим єпископом Чиказької 

єпархії УГКЦ 
 

У четвер, 20 квітня 2017 
року, у Ватикані 
повідомлено про те, що 
Папа Франциск 
поблагословив рішення 
Синоду Єпископів УГКЦ 
про призначення 
дотеперішнього Єпископа-

помічника Львівської архиєпархії владику Венедикта 
(Алексійчука) Правлячим єпископом єпархії Святого 
Миколая УГКЦ з осідком у Чикаґо, США, перенісши 
його з титулярного осідку Германіціяни.  Біографічна 
довідка. Народився 16 січня 1968 року в селі Борщівка 
Костопільського району Рівненської області. З 1975 по 
1983 навчався в Борщівській восьмирічній школі. У 
1983 році розпочав своє навчання в Рівненському 
медичному училищі, яке закінчив у 1987 році за 
спеціальністю фельдшера. Опісля працював на 
станції швидкої медичної допомоги. Із травня 1987 по 
травень 1989 служба в війську. Опісля рік працював як 
фельдшер в санаторії у місті Трускавець. У 1990-1993 
роках навчався в Духовній семінарії в місті Дрогобичі. 
Був висвячений на священика 29 березня 1992 року. 
Тоді ж був призначений на парафію села Бистриця 
Дрогобицького деканату. 13 травня 1993 року був 
прийнятий до Свято-Успенської Унівської лаври 
монахів Студійського уставу. Отримав монаший 
постриг 13 жовтня цього ж року. 31 грудня 1995 року 
отримав малу схиму. З липня 1994 року 
душпастирював у новоствореному монастирі Святих 
Бориса і Гліба в Полоцьку (Білорусь). Одночасно 
працював у парафіях у Вітебську, Могильові, Гомелі, 
Бресті. Був духівником в молодіжній християнській 
організації в Мінську. У 1996 році закінчив 
Люблінський католицький університет із написанням 
магістерської праці на тему «Християнська духовність 
за св. Іваном з Кронштадта». З грудня 1996 року 
перебував у місті Сан-Кетерінс (Канада) з метою 
заснування у цьому місті нового монастиря. З 2004 
року член Патріаршої комісії у справах монашества. З 
жовтня 2004 року розпочав докторантське навчання в 
Люблінському католицькому університеті. 18 квітня 
2008 року в Люблінському католицькому університеті 
захистив докторську роботу на тему «Настоятель як 
духовний отець. 3 серпня 2010 року призначений 
Єпископом-помічником Львівської архиєпархії. Йому 
призначено титулярний престол Джерманічана. 5 
вересня 2010 року в архикатедральному соборі 
Святого Юра у Львові здійснено єпископську 
хіротонію. Чин архиєрейської хіротонії у присутності 
Блаженнішого Любомира, за участю членів Синоду 
Єпископів УГКЦ здійснив владика Ігор (Возьняк). 
                                                                                             

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 Воскресіння Христове: «Гасло «Герої не вмирають» є пасхальною піснею українського народу»

