
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 

«Справжній християнин покликаний бути 
патріотом — любити Батьківщину, рідний 
народ, його мову і культуру!» — єпископи 

УГКЦ 
 
Любов людини має властивість поширюватися, адже 
коли вона панує у серці, то в ньому завжди 
знайдеться місце для інших. Саме з любові до себе, 
своїх рідних та близьких будується і любов до свого 
краю, своєї землі. Тож у такому «ланцюжку любові» 
пізнається справжня автентична християнська любов! 
 
Про це йдеться у Посланні Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ до вірян, 
монашества та священнослужителів з нагоди сторіччя 
відновлення української державності. Єпископи вирішили 
звернутися до українців, аби спільно роздумати над тим, 
яким чином взаємодіють такі цінності як любов та патріотизм 
в українському середовищі.«Любов є душею того 
шляхетного почуття, яке ми називаємо патріотизмом. 
Справжній християнин покликаний бути патріотом — любити 
Батьківщину, рідний народ, його мову і культуру тою самою 
жертовною любов’ю, якою виконує Заповідь Божу любити 
своїх батька та матір. У світлі Нового Завіту можемо 
ствердити рівно ж і те, що любов до Батьківщини вписана в 
людську природу і походить із заповіді любові до ближнього, 
тому природний закон спонукає нас віддано любити і 
захищати державу, в якій ми народилися, зростали», — 
наголошують в Посланні.Феномен поєднання любові та 
патріотизму українці змогли черговий раз побачити під час 
Майдану, а згодом в Криму і на Сході України. 
Адже чимало людей (покидаючи нерідко комфортні  (ст.3) 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
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tel.: 416-504-4774 
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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. Р. Рицар  
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Рицар 
11:30 –  Св. Літургія – о. Р. Рицар  
 6:00в. – Св. Літургія- о. Р. Лобай  
 7:00в. – Вечірня – о. Р. Лобай 

 
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. 1, 10 – 2, 3. 
 Єв. Мр. 2, 1-12. 
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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 агальні бори вято- иколаївської 
парохії проходитимуть в неділю 25 березня о 
год. 1:00 поп. у церковній залі. Просимо наших 
парохіян виявити зацікавлення своєю 
присутністю! 
 

¾ В четвер 1 березня відправили 
поминальну Святу Літургію з панахидою за 
упокій душі Марії Макіщук. Вічна Їй Пам’ять! 

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 , генералa 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  исання исанок: Коса Колектив  і Folk Camp 
запрошує усіх від наймолодших до найстарших на 
майстерню  писання писанок в неділю 11 березня 
після Святої Літургії о год. 9:30 ранку від год 11:00 
ранку до 3:00 поп.  у парохіяльному будинку. Всі 

потрібні матеріяли будуть на місці! 
  
      річницю з дня народження поета араса 

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

концерт в пошану араса евченка, який 
відбудеться сьогодні о год. 2:30 поп.  у Пластовій 
Домівці  ім. Гуцуляків під  адресою  
516 The Kingsway (Kipling & The Kingsway). 

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 іґа країнок анади та іґа країнців 
анади відділи в Торонто, Ансамблі Спілки 

Української Молоді осередок Торонто запрошують  
громаду на концерт-вшануванння араса 

евченка в неділю, 11 березня 2018 р. о год. 3-ій 
поп. в Old Mill, Brule room. Квитки та безкоштовне 
паркування в Кредитовій Спілці «Будучність» та при 
дверях.  В програмі поема-кантата ''Хустина'' на муз. 
Л. Ревуцького та інші твори Кобзаря.  

 
¾ ори евада і ріон ( ) оронто щиро 

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

ернікової з Івано ранківська, яка буде 
присутня. 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 звертайтеся  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.          

 
             І  

  кладаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.  ехай редобрий  осподь                       
благословить і винагородить! 
  
Ілля і Дарія Долбан           100.00 
           (в пам’ять Марти Марії Левицької) 
Юрiй і Марла Дашко            200.00 
Марія Бескідна            150.00 
Адріяна Сливка            100.00 
             (в пам’ять Анни Пинянської) 
Ontario Power Corporation         129.00 
 
 

ожертви на ремонт огрівання 
Марія Бескідна            250.00 
Марія Королюк            100.00 
Марко Царинник і Марта Горбань      100.00 
                  (в пам’ять Юрія Царинника)  
 
 

 

 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 
 6 ІІІ   5:00  поп.              бл. п. Aнатолія і Катерину 
                                                    Янушевських 
8  ІІІ   9:00 ранку             бл. п. Дарію Мацелюх 

   10 ІІІ   9:00 ранку          бл. п. Степана )10р.) і 
                                           Андрія (8р.) Ґулів 
     10 ІІІ  10:00 ранку         бл. п. Теклю Соломон (40д.) 
     10 ІІІ   5:00 поп.            бл. п. Ольгу Тарапацьку   
                                                                       (6р.) 
                            (Закінчення) 
 
умови та жертвуючи своїм часом/здоров’ям/життям), які 
мають свої політичні, релігійні погляди чи етнічне 
походження, зрештою, йдуть за покликом Всевишнього 
та за голосом власного серця... 
«Ми пишаємося і дякуємо Богові за ті численні знаки, 
якими виявляють наші співвітчизники свою любов до 
рідної землі, за їхню небайдужість, за співчуття і 
солідарність, за мудрість в обставинах підступної 
гібридної війни. Ідеться про тих, хто на Майдані 
обороняв гідність і свободу; хто пішов на фронт і ціною 
власного здоров’я та життя захищав або й донині 
захищає не просто територіальну цілісність країни, а й 
простір свободи й духу; хто рятує біженців і підтримує 
переселених осіб; хто ділиться своїми скромними 
статками і заощадженнями з потребуючими; урешті-
решт про кожного, хто чесно і відповідально виконує 
свої професійні та громадянські обов’язки — усі вони є 
живим втіленням найбільшої заповіді, яку Христос 
Господь залишив нам як дороговказ», — йдеться у 
Посланні, говорячи про актуальність християнський 
цінностей.У ньому також зазначають, що «найбільшим 
багатством для кожного народу є його сини і дочки», які 
своїми добрими справами доказують свій автентичний 
патріотизм. Більше того, вони захищають та зберігають 
духовний код нації: мову, віру, волелюбність та гідність, 
а також прагнення до справедливості. Крім того, 
єпископи УГКЦ в черговий раз нагадують, що у хвилини 
випробувань потрібно не замикатися у собі, а бути 
солідарними та співчутливими й до інших, якщо ми 
хочемо, щоб інші це проявляли і до нас.«Ми, українці, 
відчуваємо, особливо в останні роки, прихильність і 
солідарність з боку багатьох країн, мільйонів людей 
доброї волі всього світу, різних національностей та 
релігійних переконань. Вони співчувають нам у наших 
випробуваннях, підтримують нас у наших потребах, 
захищають перед ненавистю агресора і виявляють 
готовність бути з нами й надалі. Така солідарність є 
великим даром, але водночас і обов’язком. Він спонукає 
нас відкрити і поширити власне серце до потреб тих 
народів, які сьогодні зазнають несправедливості, 
агресії, випробувань і різноманітних страждань», — 
наголошують у Посланні Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ з нагоди 
сторіччя відновлення української державності. 
                                           Департамент інформації УГКЦ 

 
«Справжня свобода передбачає відповідальність, 

передусім – перед Богом, а відтак – перед 
власним народом», – єпископи УГКЦ 

Поняття свободи містить у собі дві складові: 
свободу від – гніту, поневолення, пригноблення, 
визиску та позбавлення прав, а також свободу до 
– вільного самовизначення, свобідного вибору 
власної дороги розвитку, безперешкодного  
 
 
 

втілення в життя дарів і талантів окремих осіб і 
всього суспільства. 
Про це йдеться у Посланні Синоду Єпископів 
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 
УГКЦ з нагоди сторіччя відновлення української 
державності. У Посланні його автори зазначають, 
що їхні «міркування є душпастирськими та 
виходять з Євангелія, вчення Церкви і досвіду 
наших великих попередників». 
«Тривалі національно-визвольні змагання нашого 
народу незмінно супроводжувалися великим 
прагненням звільнитися від різного роду 
чужинецьких поневолень і здобути право свобідно 
вирішувати долю власної країни, власного народу 
та власної родини і таким чином реалізовувати у 
своєму житті дар свободи, який людина і народи 
отримують від свого Творця», – пояснюють 
єпископи УГКЦ. 
Утім, свободу не слід у жодному разі плутати зі 
сваволею чи беззаконням. Справжня свобода, 
переконані владики, передбачає відповідальність, 
передусім – перед Богом, а відтак – перед 
власним сумлінням і народом, якого ми є 
вихідцями і до якого маємо привілей належати. 
«Ми, віруючі люди, розуміємо і віримо, що 
справжня свобода виростає з Божої волі і 
будується на дотриманні Божого закону. Слушно 
зауважував свого часу Блаженніший Любомир: 
«Господь створив нас вільними. Ніхто так не 
шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо 
відваги бути вільними. Бо бути вільним – це 
означає бути відповідальним». Тому свободи слід 
учитися, щодня її утверджувати в собі, щоб не 
потрапити в кормигу гріха і пристрастей, які 
засліплюють, обмежують, поневолюють людину і 
народи!» – наголошують автори Послання. 
Вони зазначають, що справжня свобода гарантує 
перемогу і нездоланність людини та народу перед 
лицем тираній і поневолень. Про це також влучно 
висловився Блаженніший Любомир: «Влада 
боїться свободи в серцях набагато більше, ніж 
голодного бунту. Бо голодного можна купити, а 
вільного – тільки вбити». 
«Сьогодні наш народ з великою самопожертвою 
обстоює власну свободу і гідність. Однак ми 
повинні пам’ятати, що першим тереном, на якому 
слід виборювати та утверджувати справжню 
свободу, є простір людського духу, відкритого до 
божественної правди і готового з довірою 
коритися спасенній Божій волі. Для віруючої 
людини дорогою до справжньої свободи є дорога 
Заповідей Божих», – читаємо у Посланні Синоду 
Єпископів Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ з нагоди сторіччя 
відновлення української державності. 
                     Департамент інформації 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 

 

 


	«Справжній християнин покликаний бути патріотом — любити Батьківщину, рідний народ, його мову і культуру!» — єпископи УГКЦ

