
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: «Не спішіть покидати свою 

країну!» 
 
Заохочую наших слухачів не дуже довіряти своїм мріям, що 
десь за межами України легко і швидко можна знайти 
справедливу зарплату. Тарас евченко колись говорив: 
«Добре там, де нас нема». Гадаю, нам треба будувати 
справедливу державу в Україні… Таку думку висловив Отець 
і Глава Української Греко-Католицької еркви Блаженніший 
Святослав 17 лютого 2018 року в ефірі інтерактивної 
програми «Відкрита ерква» «Живого ТБ» на тему 
соціальної справедливості. 
 
За словами Предстоятеля УГК , коли людина відчуває, що її 
таланти, дари, праця не належно оцінені і вона не має 
можливості розвиватися у своїй державі, то в неї виникає 
велика спокуса покинути цю країну. 
«Низька заробітна плата є однією з причин еміграції. оча 
не єдиною...» – зауважив Блаженніший Святослав, додавши, 
що сьогодні багато з тих, які піддалися спокусі й поїхали за 
кордон, не завжди і там знаходять справедливу зарплату. 
« ому? Багато країн закривають очі на працю емігрантів, 
щоб їх визискувати, і дають занижену зарплату, за яку, 
наприклад, італієць в Італії чи німець у Німеччині ніколи б 
не працював», – сказав гість студії. 
Глава УГК  відзначив, що наша ерква намагається не 
тільки в Україні говорити про соціальну справедливість, бути 
голосом тих, в кого той голос відібрали. «Наша ерква 
також захищає права наших емігрантів, навіть нелегальних, 
за кордоном. Робить це, щоб дбати про їхню гідність, щоб 
зарплати», – сказав він.  (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 – o. О. Лящук  
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Юрик  
 6:00в. – Св. Літургія- о. О. Качур  
 7:00в. – Вечірня – о. О. Качур 

 
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. Євр. 11, 24-26;32-12, 2. 
 Єв. Йо. 1, 43-51. 

   
 
       
       
    

   
 

  
 
118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXIX  ч .8                      ◊ Неділя 1-  ша Великого Посту.  ◊                  25  лютого  2018р.                                                                                    
           
 

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



 
             Я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

¾ агальні бори . У неділю,  
4 березня 2018 відбудуться Загальні Збори 
ЛУКЖК. Свята Літургія о 9:30 ранку, опісля 
Збори у парохіяльному будинку. Просимо 
членкинь до участи у вишиванці, радо вітаємо 
гостей. Буде легкий обід і нагода заплатити 
річну вкладку. 

 
¾  табору  до анади: вяткування 70 

ліття 3-ої Xвилі країнської Іміґрації до анади 
відбудеться  сьогодні  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 І   І  Ь 
 Я ! Управи Об’єднання і Товариство 

Колишніх Вояків УПА (Відділ Торонто і Етобіко) 
запрошують вірних на оборну анахиду у 68-му 
річницю трагічної смерті сл. пам’яті оловного 
командира , енералa хорунжого омана 

ухевича – араса упринки та за всіх героїв 
України в понеділок, 5-го березня о год. 7:00 
вечора у нашому Свято-Миколаївському храмі. 
Опісля запрошуємо усіх на каву і солодке. 
 

¾ ихі еколекції для інок 2018 на орі 
арії  в нкастер: 

Англомовні Реколекції проходитимуть 2, 3, 4 березня  
Проповідник- о. Антон Шимихальський, Парох 
церкви св. Івана Богослова,  Ст.  Катеринс. 
Україномовні Реколекції проходитимуть 23, 24, 25 
березня. Проповідник- о. Олег Юрик, 
адміністратор церкви св. Арх. Михаїла, Бімзвил. 
За інформаціями: 1-905-935-2665 (Maрта Скаб). 
 

¾ оса олектив і Folk Camp запрошують 
молодих і старших на майстерню писання 
писанок в неділю 11 березня після Святої Літургії 
о год. 9:30 ранку у залій у парафіяльному будинку. 
  
      річницю з дня народження поета араса 

евченка, кільна ада, при онґресі 
країнців анади, відділ оронто, організує 

концерт в пошану араса евченка, який 

відбудеться в неділю 5 березня  о год. 2:30 поп.  
у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків під адресою  
516 The Kingsway (Kipling & The Kingsway). 
 

¾ Д І  І  « Ї І » 
 ІҐ  Ї І   влаштовують 

науково-популярну доповідь на тему:  
 ,  Ь Ї І  

 І І І І І   І 
2017 року (з прозірками). Доповідь виголосить 
історик-археолог, науковий працівник КІУС та 
виконавчий директор Батуринського українсько-
канадського археологічного проєкту   д-р Володимир 
Мезенцев, Ph.D. Доповід відбудеться у Westminster 
Room, Old Mill Toronto (21 Old Mill Rd.) в п’ятницю,  
2 березня 2018 р. о год. 7 веч. Інформація за тел.: 
(416) 516-8223. Вступ за добровільними датками. 
 

¾ країнська атолицька світня 
ундація запрошує на громадську зустріч з  

др. Богданом Прахом, ректором УКУ в четвер  
8 березня о год. 6:30 веч. в бенкетному залі Княжий 
Двір, 15 Canmotor Ave. У програмі: перегляд запису 
освячення центру Митрополита Андрея Щептицького, 
плани УКУ на майбутнє, питання і відповіді, кава і 
солодке. За інформаціями: 416-239-2495. 

 
¾ ори евада і ріон ( ) оронто щиро 

запрошують українську громаду підтримати захід 
FASHION RUNWAY UKRAYINA – VYSHYVANKA - 
представлення колекції дизайнерки юби 

ернікової з Івано ранківська, яка буде 
присутна. Показ моди  відбудеться  в неділю, 25 
березня 2018 о год. 1:30 поп. у приміщенні 
“Золотий Лев”, Княжий Двір, 15 Canmotor Ave., 
Toronto. Квитки: $85.00 включають обід, вино, 
музичні виступи, подарунки, розігравки. За 
квитками звертатися до хористів,  (Марійка)  
416-419-8278, (Олеся) 416-233-9700. Також буде 
тихий аукціон, дохід якого призначений на Canada 
Ukraine Foundation/Medical Missions. Двері 
відкриваються  о год. 12:30. 
 

         Я  І  !  
   овоохрешеному  оманові тефанові 

ельник,  його хресним і рідним батькам 
бажаємо  ногії і  лагії іта. 

 
             І  

  кладаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.  ехай редобрий  осподь                       
благословить і винагородить! 
 Ігор Таращук            100.00 
Марія Ковалюк           100.00 
Ольга Лижник            200.00 
Ярослава Ґлудиш           100.00 
Тамара Гаук            100.00 
Андрій Дзюбак           100.00 
          
           ожертви на ремонт огрівання 
Ганя Шлярп-McArthur  і Stephen McArthur 1000.00 
            (в пам’ять родичів Петра і Софії) 
о. Александер Лящук і добр.Олена     100.00 
Катерина Бонча           100.00 
Василь Лисий            500.00 
 

 І  починається в понеділок  
19 лютого. онеділі підчас еликого 

осту служать еликопосну ечірню 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. 
 ригадуємо нашим парохіянам не 
замовляти ожественні ітургії св. оана 
олотоустого 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 
після Літургії. 

ьогорічні еликопосні реколекції в 
нашій вято- иколаївській парoxії 
відбудуться в днях 8 – 11 березня. 

роповідник: – о. д-р  оман ицар з 
ттави.         

 



ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
26 ІІ   6:00 веч.  бл. п. Олександру, 
                                          Романа, Галину Копач 
27 ІІ   7:00 веч.  бл. п. Марію Борис (40д.) 
 3 ІІІ  10:00 ранку  бл. п. Петра і Софію 
                                                             лярп 
 3 ІІІ   5:00  поп.              бл. п. Антоніну Потічну (8р.) 
   
    В І Ч Н А Я  †  П А М ’ Я Т Ь  

Упокоїлися у Бозі бл. п. Марія Болехівська (90р.) і 
Роман Яхторович (97р.). Душі Покійних поручаємо 
молитвам наших вірних. Вічна Їм Пам’ять! 

 
(Закінчення) 

Предстоятель еркви наголошує, що нам потрібно 
добиватися необхідних умов, аби праця українця в 
Україні була належним чином оцінена. «Потрібно 
поважати і підтримувати, – вважає Блаженніший 
Святослав, – приватну ініціативу, середній бізнес. 
І тоді – я є оптимістом – ми зможемо створити 
необхідні умови, аби висококваліфіковані 
працівники, які відчувають можливість розвивати 
свою країну, могли це зробити». 
«Не спішіть покидати свою країну. Не думайте, що 
вже десь хтось за кордоном готовий належним 
чином поважати вашу працю. Творімо 
справедливу державу і суспільство в нашій 
Батьківщині», – закликав Глава УГК . 
Департамент інформації УГКЦ 
 
Мінімальна зарплата в Україні не може 
забезпечити гідного розвитку людської 
особи», – тези Глави УГКЦ про оплату 
праці 
 
17 лютого в черговому прямому ефірі 
інтерактивного проекту «Відкрита Церква» на 
«Живому ТБ» Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав поділився своїми думками про те, що 
означає гідна оплата праці. Крім цього, Глава 
УГКЦ пояснив, чому «зарплата в конверті» 
вважається «великою неправдою» і «великою 
кривдою». Пропонуємо вам підбірку цитат 
Блаженнішого Святослава щодо цих понять. 
 

• Коли говоримо про гідну зарплату, то 
відштовхуємося від поняття гідності людської 
особи. Людина повинна завдяки цим коштам не 
тільки вижити, задовольнити свої базові потреби, 
а й відчувати, що і суспільство, і працедавець 
ставиться до неї з належною повагою. Людина 
потребує мати необхідні умови для свого 
розвитку, для того, щоб максимально себе 
реалізувати 

• Кожна людина повинна не тільки  
 
 
 

задовольнити себе в фізичних потребах (їжа, 
помешкання), а й розвивати свої дари, 
таланти (духовний, культурний розвій)  

• Прикро, що тоді, коли говоримо про 
заробітну плату, підсвідомо думаємо про 
таку оплату праці, яку сьогодні встановлює 
держава як мінімальну. я мінімальна 
зарплата не може забезпечити гідного 
розвитку людської особи в Україні  

• Коли ерква говорить про оплату праці, то 
має на увазі не певну суму чи інші аспекти, 
які мають бути задоволені... Відомо, що 
високоточні професії, які потребують 
багаторічної підготовки, вимагають від особи 
набагато більшого особистого внеску, щоб їх 
здобути. ерква, мовлячи про оплату праці, 
має на увазі те, що в цих обставинах, 
виконуючи це служіння, здійснюючи цю 
роботу, людина повинна гідно жити і 
розвиватися  

• «Зарплата в конверті» – велика кривда і 
велика неправда. Гадаю, що такого типу 
зарплата є зневагою особи, яка працює. 

ому? Бо, з одного боку, вона не забезпечує 
усіх необхідних соціальних гарантій 
працівника. Вона не є гідною того 
працівника, який жертвує свої вміння, 
зусилля, час, увагу, аби працювати. З 
іншого боку, це спричинює кризу в державі, 
бо вона тоді не може належним чином 
розвиватися і забезпечити гідні умови 
спільного блага  

• «Тіньова зарплата» – відмова інвестувати в 
особу, яка працює. Очевидно, стосунки між 
працівником і роботодавцем, коли частина 
належної зарплати ховається в тінь, 
зумовлюють те, що цей працівник довго не 
буде працювати в такій установі, бо відчує 
себе не належно пошанованим  

• Після Революції гідності був соціальний 
запит на те, щоб відмовитися від «зарплати 
в конвертах». Держава повинна створити 
відповідні умови для того, аби мотивувати 
працедавців не платити своїм працівникам 
«зарплату в конвертах». Руслана Ткаченко, 
                                   Департ. УГКЦ 

 
 

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: «Не спішіть покидати свою країну!»

