
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 

«Сім’я – колиска людства, яка потребує 
піклування, підтримки та захисту», – 

владика Богдан (Дзюрах) 
 
«Сім’я – колиска людства, середовище плекання любові та 
тих фундаментальних чеснот, які мають вплив на усе 
подальше життя людини. З огляду на її цінність і важливість 
для народу і усього людства, сім’я потребує уваги, 
піклування, підтримки та захисту», - сказав владика Богдан 
(Дзюрах), секретар Синоду Єпископів УГКЦ, у своєму 
привітальному слові під час Всеукраїнського форуму сім’ї, у 
Києві. 
 

При цьому представник УГКЦ перерахував кілька сфер, де 

українські сім’ї сьогодні зазнають особливих викликів і труднощів. 

Першим викликом є міграція, коли «багато сімей роз’єднані, а 

відтак настає відчуження, яке нерідко закінчується розпадом сім’ї». 

Про це зауважив доповідач, пригадавши, що саме з цього болючого 

досвіду масової еміграції українських батьків на заробітки виникло 

явище соціального сирітства в нашому суспільстві. 

Другим викликом для українських сімей стала військова агресія з 

боку Росії, яка змусила сотні тисяч українських родин покинути 

рідні домівки і шукати притулку в інших регіонах України. Владика 

Богдан із вдячністю згадав зворушливі прояви солідарності, з 

якими зустрілися родини переселенців у нових регіонах, назвавши 

це гідною похвали поведінкою великої української національної 

родини. 

Третім викликом для наших сімей сьогодні, за словами Секретаря 

Синоду Єпископів УГКЦ, є безпосередні рани, що їх завдають 

бойові дії на Сході України, а саме – тисячі вбитих, десятки тисяч 

важко поранених, сотні тисяч травмованих тілесно і душевно. 

Окрім проблем, пов’язаних із сучасною економічною та політичною 

ситуацією в країні, а також з  …………………….(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 – o. O. Лящук  
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур  
11:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 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. 6, 13 – 20. 
 Єв. Мр. 9, 17- 31. 
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¾  
¾ ихі еколекції для інок 2018 на орі 

арії  в нкастер: 
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 овідомляємо, що річні агальні бори 
, відділ св. о. иколая 

проходитимуть в понеділок 26 березня о год. 7:30 
веч. у парохіяльному  будинку. 
 

¾ росимо наших парохіян, у яких росте 
лоза, і які можуть поофірувати її для посвячення та 
роздачі вірним у Квітну Неділю зголоситися до 
парохiї (416-504-4774) або до Романа Колоса  
(647-519-6166). лени БУКК приїдуть до Вас, щоб її 
відібрати  та  приладити.  

 
¾      І  запрошує на І  

Я  в неділю, 1 квітня 2018 від 9:00 рано до 
2:00 поп. в церкoвній залі. Можна буде придбати: 
свіжі паски, торти, печиво, вареники, канапки, 
борщ, каву і чай, писанки і т.п.  

 
¾      лагодійний евченківський онцерт:  

" етверта хвиля" запрошує послухати 
низку віршів та пісень еликого обзаря, 
виконано студентами Вокальної коли Лариси та 
Сергія Стільмашенків сьогодні о  год.3:00 поп.  в 
бенкетному залі "Княжий  Двір  15 Canmotor 

Ave, Toronto.   Вхід - за добровільними 
датками.  Зібрані кошти будуть передані на 
лікування поранених українських військових у 
Харківському  госпіталі. 
 
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. 

  
¾ , відділ свв. етра і авла 

запрошують на ВЕСНЯНИЙ АЙОК в неділю  
25 березня від год. 1:00 ранку до 2:00 поп.,  
1490 Markham Rd., Scarborough. Також буде продаж 
пасок, писанок і т.п. 

 
¾ /ARISE: Єпархіяльний ’їзд 

молоді проходитиме в днях 19-21 травня. 
Реєстрація до 1 травня, arise.ucet@yahoo.ca. 

 
         Я   І  !  

 овоохрещеним осифові елядинові і 
ам’янові аврунові, їх хресним і рідним 

батькам бажаємо  ногії і  лагії іта. 
         

             І  
  кладаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.  ехай редобрий  осподь                       
благословить і винагородить! 
  
Steven Aubry         5000.00 
              (в пам’ять Марти Левицької) 
Aндрій і Люба Тарапацькі       200.00 
      (в пам’ять мами Ольги Тарапацької-6р.) 
Катерина Кравс          100.00 
                 (в пам’ять Івана Кравса) 
Роман Харак           350.00 
Анна Вітюк            100.00 
Богдан і Александра Музичка      100.00 
Александра Ґула          200.00 
Ок 
сана Николин          100.00 

Володимир і Марія Мандзюк      300.00 
                      (в пам’ять батьків) 
о. Александер і добр. Олена Лящук    100.00 
Наталія Стадник          100.00 
Мирослав і Елена орні        100.00  
       

ожертви на ремонт огрівання 
Таня Когут             500.00 
 
      Є       †               
22 ІІІ   6:00 веч.       бл. п. Анну Піцюру 

 24 ІІІ   8:00 ранку         бл. п. Григорія, Марію 
                                                            Реплянських 
   14 ІV   10:00 ранку          бл. п. Андрія Івана   
                                        Сполького, Миколу Томцьо 
        

 І  почався 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 
почався  служити  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 
Ранішoсвячених  Дарів  о год. 6:00 вечора. В 
п’ятницю також служать Парастас-Сорокоусти 
після Літургії. 

 
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! 
 

 
арохіяльне пільне вячене святкуємо 

в неділю, 15 квітня о год. 1:00  поп. 
Квитки можна замовляти вже сьогодні в 
церковній залі і будуть продаватися  
25 березня і 1-го квітня. Просимо 
звертатися до Тані Когут 416-209-2047 або до 
канцелярії 416-504-4774. ленкині ЛУКЖК 
заохочують парохіян придбати квитки 
завчасно, щоб спільно відзначити   
Великодній обід.  

mailto:arise.ucet@yahoo.ca


                              (Закінчення) 
зовнішньою агресією проти нашої Батьківщини, 
секретар Синоду назвав ще одну загрозу, цього разу 
набагато масштабнішого характеру, а саме - 
«поширення руйнівних ідеологій, що скеровані проти 
об’явлених Богом сімейних цінностей і вдаряють в самі 
основи інституту сім’ї як Божої установи». Беручи до 
уваги, що сім’я за своєю природою є Божою установою, 
яка випереджує своїм існуванням усі інші людські 
спільноти, як от народ чи суспільство загалом, той, хто 
зазіхає на фундаментальні цінності, на яких будується 
сім’я, «кидає виклик самому Творцеві», - заявив 
промовець. 
Владика поділився з присутніми своїми 
спостереженнями на канві представлених у ході Форуму 
соціологічних даних. Зокрема, він висловив сумнів, чи 
справді матеріальні труднощі лежать в основі 
небажання молодих батьків мати більше дітей: «Західні 
багаті суспільства не мають матеріальних труднощів, 
але, здається, і в них демографічна ситуація не 
найкраща». Єпископ поділився власним життєвим 
досвідом, бо належав до багатодітної сім’ї (шестеро 
дітей), яка з матеріальної точки зору жила не краще, 
ніж сьогоднішня пересічна українська сім’я. Значить, не 
обов'язково матеріальна вбогість є причиною того, що 
українські сім’ї  є «убогими на дітей», зауважив 
секретар Синоду. Причина може полягати в глибшій, 
духовній сфері. Тому, на думку промовця, Церкви і 
релігійні організації мали б звернути більшу увагу на 
духовне виховання своїх вірних, адже, за словами св. 
Августина, «коли Бог на першому місці, усе є на своїх 
місцях». 
Щоб запобігти згаданим негативним явищам та 
допомогти українським сім’ям долати виклики і труднощі 
сучасності, владика Богдан закликав до об’єднання 
зусиль держави, громадянського суспільства, Церков і 
релігійних організацій, «святим обов’язком яких є з 
благоговінням трактувати сім’ю як Божу установу та 
спільно послужити їй, адже вона так багато робить і так 
багато значить для суспільства, держави і країни». 
На закінчення доповіді владика Богдан, від імені УГКЦ 
та його Глави Блаженнішого Святослава, подякував усім 
присутнім за те, що дотепер зробили і надалі роблять в 
цій ділянці, та висловив побажання, щоб цей 
Всеукраїнський форум сім’ї «став каталізатором ще  
 
 
більш масового, справді всеукраїнського руху задля 
захисту і промоції сім’ї та сімейних цінностей». 

Департамент інформації УГКЦ 
Глава УГКЦ у Варшаві презентував свою 
книжку-інтерв’ю «Діалог лікує рани. Про 

Бога, Церкву та світ» 
 
15 березня 2018 року у Варшаві Отець і 
Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав презентував 
книжку-інтерв’ю "Діалог лікує рани. Про 
Бога, Церкву та світ". 
Участь у заході взяли: Предстоятель УГКЦ 
Блаженніший Святослав, кардинал Казімєж Нич, 
єпископ Артур Мізінський, редактор Кшиштоф 
Томасік. 
 
 
 
 

Книга опублікована на початку 2018 року у 
видавництві "Знак" у Кракові у 1030-ту річницю 
Хрещення Київської Русі. 
Слід відзначити, що у виданні "Діалог лікує рани. 
Про Бога, Церкву та світ" Блаженніший Святослав 
в обширному інтерв’ю з редактором Католицького 
інформаційного агентства Кшиштофом Томасіком 
відкриває деякі досі не відомі факти про минуле й 
сучасне УГКЦ, а також про свою дорогу життя і 
служіння. 
Розмова відбулася в Закопаному біля Кракова 
перед прощею на гору Явір та лемківську Ватру 
21-23 липня 2017 року. 
Блаженніший Святослав – Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви, а також 
музикант, лікар і друг Папи Франциска вперше 
вичерпно і щиро розповідає про найчисельнішу у 
світі Східну Католицьку Церкву та про багато 
іншого. Він щиро і прямо представляє свій спосіб 
життя і служіння та розкриває власне бачення 
Бога, Церкви та світу. Багато говорить про 
загрози, які виникають внаслідок крайнього 
націоналізму та про шанси, які створює діалог, а 
також про гарні, хоч часом і болісні відносини з 
Польщею, Росією та Православною Церквою, і про 
все, що стоїть на перешкоді повної співпраці 
католиків східного та західного обрядів. 
У книжці також знайдемо свідчення Блаженнішого 
Святослава про святого Івана Павла ІІ, який 
зробив величезний внесок у відродження 
Української Греко-Католицької Церкви – Церкви 
мучеників, підтримував відродження України та 
радів її суверенітету. Крім того, він зробив 
незаперечний внесок у справу польсько-
українського примирення, здійснивши цілу низку 
ініціатив у цій сфері. Однією з них була зустріч 
українських та польських єпископів у Римі в 
жовтні 1987 р., де було підписано спільну 
декларацію про прощення та примирення між 
поляками та українцями. У 30-ту річницю цієї 
події, 11 жовтня 2017 року, у базиліці Святого 
Петра в Римі Блаженніший Святослав оголосив 
святого Івана Павла II покровителем "святої 
справи польсько-українського примирення". 
Передусім Блаженніший Святослав у бесіді з 
редактором Католицького інформаційного 
агентства Кшиштофом Томасіком розповідає про 
те, що ми, як вірні єдиної Вселенської Церкви, 
повинні знати одні про одних. 

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 

 

 


	«Сім’я – колиска людства, яка потребує піклування, підтримки та захисту», – владика Богдан (Дзюрах)

