
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 зустрічі з послами G7: «Ми 
переможемо у війні з Росією, але час настання 

перемоги залежить від швидкості і якості реформ» 
 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав разом з іншими членами ВРЦіРО 6 
лютого в Києві зустрілися з надзвичайними і повноважними 
послами країн «Великої сімки» (G7) з метою обговорення 
питань свободи віросповідання та державно-конфесійних 
відносин у міжнародному вимірі та участі об'єднаної 
релігійної спільноти України як частини структурованого 
громадянського суспільства у процесі реформ в Україні. 
У своєму слові Предстоятель УГКЦ відзначив, що це цікавий 
момент прямого діалогу спілкування між дипломатами такого 
високого рівня і представниками простих українців, 
представниками громадянського суспільства.Глава УГКЦ 
наголосив, що релігійне середовище України, глави Церков, 
очільники різних релігійних спільнот відчувають суспільну 
відповідальність за долю України, за долю українського 
народу і нашої держави. «Сьогодні саме релігійні діячі, хоч 
це дивно чути і вам, і нам, мають чи не найбільший кредит 
довіри громадян України. Це збільшує нашу відповідальність. 
Бо кожне звернення, зокрема зроблене нами всіма разом як 
Всеукраїнської ради Церков, має надзвичайно великий 
вплив на долю нашого народу», – розповів Блаженніший 
Святослав послам G7. Глава Церкви відзначив важливість 
питання реформ, які сьогодні потрібно  пережити Україні як 
державі і українському суспільству. «Ми сьогодні вам дуже 
вдячні, що світова спільнота є на боці України, яка веде 
замовчувану війну проти російського агресора. Ми 
переконані, що український народ переможе в тій війні. Але 
час настання перемоги також залежить від рівня і швидкості 
внутрішніх реформ, які потрібно пережити українській 
державі», – сказав Предстоятель. 
За його словами, реформи, які перед нами сьогодні стоять, є 
різними. «Одні, – вважає Блаженніший Святослав, – можуть 
давати швидкі політичні дивіденди нашим політикам, владі і 
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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 – o. О. Kaчур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук  
11:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 6:00в. – Св. Літургія- о. О. Качур 
 7:00в. – Вечірня – о. О. Лящук 

 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп.  
                    
                Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р.–  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Кор. 8, 8 – 9, 2. 
 Єв. Мт. 25, 31 - 46 . 
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Неділя, 11 лютого - Навечір'я Свята Трьох 
Святителів - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 
Понеділок, 12 лютого - Свято Трьох Святителів. 
Утреня о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00 i 10:00 ранку і 6:00 вечора. 
 
Середа, 14 лютого - Навечір'я свята Стрітення 
ГНІ  - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 

етвер, 15 лютого - Свято Стрітення ГНІ . Утреня 
 о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00 i 10:00 ранку і 6:00 вечора. 

 
 
¾ Кляси підготовки до Торжественного 

Святого Причастя починатимуться вкоротці. 
Якщо хтось ще не зголосив дітей просимо звернутися 
до п. Зоряна Стеха на число телефону 
647-978-2181 до 16 лютого. 

 
 

¾ Комітет Українок Канади запрошує 
українську громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке 
відбудеться в неділю 18-го лютого 2018 о годині 3:00 
поп. в Пластовому Домі ім. Гуцуляків при вулиці 516 
The Kingsway, Etobicoke. Цьогорічне Свято Героїнь 
присвячується пам’яті Віри Свєнціцької, 
мистецтвознавця, довголітнього працівника 
Національного музею у Львові, яка була засуджена і 
заслана до Сибіру за патріотичну активність. У 
програмі візьме участь український драматичний 
театр “Заграва“. Вступ дорослі $20.00, шкільна 
молодь і студенти  $10.00. 

 
¾ Єпархіяльні курси підготовки до Святої 

Тайни Подружжя відбудуться в суботу 24 лютого в 
парафії св. Йосифа в Оквіл. Кошт $150.00 від особи 
(включає усі матеріяли, обід, перекуску). Реєстрація 
за електронною поштою admin@sjucc.ca. 
 

¾ З табору ДП до Канади: Святкування 70 
ліття 3-ої Xвилі Української Іміґрації до Канади 
відбудеться в неділю 25 лютого 2018 р.  
о год 2:00 поп. в приміщенні УНО, 145 Evans Ave.  
В програмі виставка, архівні фото,  документальний 
фільм;  доповідач проф. Любомир Луцюк. Вступ: 
10.00. 

 
¾ У річницю з дня народження поета 

Тараса евченка, Шкільна Рада, при Конґресі 
Українців Канади, відділ Торонто, запрошує на 

концерт на пошану Тараса Шевченка.в неділю, 4 
березня 2018 р. о год. 2:30 поп. у Пластовій Домівці 
ім. Гуцуляків, 516 The Kingsway. 

 
 
¾ Bishop Velychkovsky Pilgrimage to 

Ukraine – a spiritual journey following a martyr’s 
lifе July 8-29 2018.  Просимо зацікавлених 
звертатися на чис. тел. 1-204-338-7321 (о. Іван 
Сіянчук, Mary Jane Kalenchuk) або на адресу 
info@bvmartyrshrine.com. 

 
                        М Н О Г А Я   Л І Т А  !  

 Новоохрешеній Еліяні Парфьонові, її хресним і 
рідним 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! 
  
          Пожертви на ремонт огрівання 
Олександер Шіляк          2500.00 
Анна Міґус і Віра Мисак       200.00 
Володимир і Надія Луців        2500.00 
Ярослав Крет          150.00 
Соня Прокопець         100.00 
Олександер Пальчук       150.00 
Анонімно           100.00 
Анонімно           150.00 
Анонімно           100.00 
Анастазія Форись         200.00 
Ілля і Дарія Долбан        200.00 
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И  
13 ІІ   9:00 ранку             бл. п. Теклю Соломон 
14 ІІ   9:00 ранку             бл. п. Гриця Кузьму 
17 ІІ   9:00 ранку      бл. п. Володимира  
                                                            Метелицю 
19 ІІ   9:00 ранку    бл. п. Марію Сахрин 
23 ІІ   6:00 веч.    бл. Антона Шевціва 
26 ІІ   6:00 веч.    бл. п. Олександру, 
                                          Романа, Галину Копач 
27 ІІ   7:00 веч.    бл. п. Марію Борис (40д.) 
   
   В І Н А Я  †  П А М ’ Я Т Ь  

 Упокоїлися у Бозі бл. п. Teкля Соломон (86р.), Антон 
Ковальчук (93р.) і  Христина Томків Маґракен в 
Америці (71р.). Душі Покійних поручаємо молитвам 
наших вірних. Вічна Їм Пам’ять! 
                        
                     (Продовження) 

опозиції, тому вони радше будуть багато на ті теми 
говорити. Але часто наші політики не бачать 
дальшої перспективи, бо всі вони думають 
термінами наступних виборів, які будуть через рік. 
Тому їхні програми недовготривалі. Але бачення, 
яке маємо ми, як представники Церков і 
релігійних організацій, є дальшим. Бо ми знаємо, 
що політики приходять і відходить, а український 
народ і українські Церкви та релігійні спільноти 
залишаються».Є, продовжив Глава Церкви, і інші 
реформи, які, на думку світового співтовариства, є 
життєвонеобхідними для України, але вони не 
принесуть швидких політичних дивідендів і 
можуть бути болючими для простих (ст. 3)……….. 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
19 лютого. онеділі 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 в п’ятницю 23 лютого. 
 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. 
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українських людей. Але ми знаємо, що їх потрібно 
робити вже сьогодні, хоча вони дадуть свої 
результати за два, три чи п'ять років. «Тому тут 
Церква часто виступає як добра мама. Коли в 
дитинстві нас болів зуб, то мамі треба було 
переконати нас йти до лікаря. Гадаю, що наша 
суспільна відповідальність як Церков і релігійних 
організацій може бути подібною. Ми можемо бути 
таким каталізатором реформування нашого 
суспільства в нашому служінні, як мати і 
вчителька для своїх людей. Зокрема минулого 
року Церкви і релігійні організації  підтримали дві 
важливих реформи. Це медична і освітня 
реформи», – сказав Глава Церкви. 
На його погляд, поки що залишається 
незрозумілим, які нагальні реформи обов'язково 
треба зробити для перемоги України вже цього 
року. «Ми знаємо, що цей рік може бути 
турбулентним для нашого суспільства. Ми можемо 
співпрацювати для миру, стабільності, розвитку 
справжньої демократії в Україні, аби перед 
виборами, які нас очікують, українське 
суспільство справді зрозуміло, що потрібно 
зробити і якою дорогою потрібно йти», – 
насамкінець сказав Блаженніший Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ 
 Владика Гліб (Лончина): «Постать Йосипа 
Сліпого є об’єднувальною силою для всіх 

українців» 
 
У Києві представили результати Року патріарха 
Йосипа Сліпого з нагоди 125-ліття з дня його 
народження. Протягом року відбулася низка 
подій, серед яких – круглі столи в усіх куточках 
України та світу, прем’єра документального фільму 
«Справа Рифи» тощо.Патріарх Йосип Сліпий 
завжди закликав людей бути собою. Ці слова є 
актуальні і сьогодні. Тому постать Йосифа Сліпого 
є об’єднуючою не лише для Греко-Католицької 
Церкви, а й для всього українського народу. Ми 
хочемо, щоб якнайбільше людей пізнали його 
постать та життєпис», – наголосив владика Гліб 
(Лончина), правлячий архиєрей єпархії Пресвятої 
родини УГКЦ у Лондоні, під час прес-брифінгу в 
Українському кризовому медіа-центрі.За словами 
владики Гліба, патріарх Йосип свого часу був 
єдиним представником українського народу на 
Заході, в Італії. І якщо хтось говорив про Україну, 
то говорив про Йосипа Сліпого. «Тому хочемо, аби 
його послання, заклик «Будьте собою» об’єднував 
наших людей по всьому світу», – сказав єпископ. 
Ювілейний рік розпочався круглим столом у Києві 
15 лютого 2017 року. Опісля протягом року 
відбулися наукові виїзні сесії у Полтаві, Харкові, 
Запоріжжі, Одесі, Чернівцях та Ужгороді. «Нам 
важливо було показати цю постать близькою, – 
розповідає Олег Турій, проректор із зовнішніх 
зв’язків Українського католицького університету. – 
Інший аспект – познайомити з цією постаттю 
молодих людей насамперед у тих містах, де  
 

найменше можна було сподіватися зустріти таких 
людей». 
«Воля України, незалежність нашої держави, її 
самодостатність серед інших країн і народів – було 
великою мрією патріарха Йосипа. Але ще більшою 
його мрією була єдність українського народу. Він 
казав: якщо Господь зволить, що з волі 
українського народу дійде до того, що він 
з’єднається в одній Церкві, що він буде жити 
одним духом, то тоді я волію спочити в крипті 
собору Святої Софії Київської. І це ще нам 
належить здійснити», – розповів історик. 
За цей Рік відбулися також зустрічі із 
семінаристами, які обговорили питання 
богословської освіти. Влітку молоді науковці з 
різних міст України та представники української 
діаспори зібралися в Римі. Основна мета зустрічі – 
пізнати контекст міжнародної церковної діяльності 
патріарха Йосифа Сліпого. «Патріарх Йосиф для 
всіх нас є великим прикладом, що освіта та 
культура є наріжним камінням для формування 
нації», – підкреслив народний депутат Микола 
Княжицький, голова комітету Верховної Ради 
України в справах культури. 
Депутат відзначив, що було дуже важливо, що 
відзначення Року патріарха Йосипа Сліпого було 
підтримано Верховною Радою України. «Тому що 
його постать справді продовжує об’єднувати 
українців. І хочу, аби цей Рік не завершувався, 
тому що такі визначні постаті мають бути 
предметом дослідження для кожного молодого 
покоління», – вважає Микола Княжицький. 
Також у Рік Йосипа Сліпого відбувся прем’єрний 
показ великого документального кіно, яке 
називається «Справа «Рифи». «Стрічка 
називається так тому, що таку назву має справа 
КДБ, в якій вони розписала насильну ліквідацію 
Української Греко-Католицької Церкви. Прем’єра 
відбулася в багатьох містах України та за 
кордоном», – додав о.Ігор Яців, керівник 
Департаменту інформації УГКЦ.Завтра, 9 лютого, у 
Київському центрі УКУ відбудеться відкрита 
дискусія з нагоди завершення Ювілейного року 
патріарха Йосифа Сліпого. «Ми будемо 
обговорювати [постать Йосифа Сліпого] із 
сучасної перспективи. Що сьогодні означає бути 
Церквою? Якою Церквою? Для кого? Яким чином 
служити сьогодні в Україні та поза її межами? А 
друге: яким ми маємо бути народом? Чого нам 
бракує для того, щоб бути гідним народом?» – 
зазначив Олег Турій.«Такий рік не повинен 
закінчуватися. Ми завершуємо офіційний 
ювілейний рік, але ми виходимо з нього з 
відчуттям, що ми щось довідалися, щось важливе 
пережили і визначили у своєму житті. А заклики 
патріарха Йосифа «бути собою і великого бажати» 
залишаються важливими як в Україні, так і для 
українства в усьому світі», – підсумував Олег 
Турій.          Департ. інформації УГКЦ,  
О 
  

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 
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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 

 

 


	Глава УГКЦ на зустрічі з послами G7: «Ми переможемо у війні з Росією, але час настання перемоги залежить від швидкості і якості реформ»

