
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 до священиків: «Закликаю вас 
«оживити дар» священичого покликання» 

 
Закликаю всіх священиків «оживити дар», який вони 
отримали від Господа, і ревність у служінні Йому, щоб 
не було в наших парафіях осіб, котрі ще не пізнали 
Господа Спасителя та Його науки, котрі не знають 
правд святої віри і тому не можуть передати її іншим. 
 

Про це пише Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав у традиційному Посланні до 
священиків на Великий Четвер. 
Насамперед Предстоятель привітав усіх священиків із днем 
Христового священика. У Страсний четвер, ми споминаємо, 
як наш Господь Ісус Христос служить своїм учням, 
промовляє до них і залишає найбільший дар для людства – 
Себе у Пресвятій Євхаристії, і для її постійного звершення 
встановлює Святе Таїнство Священства. І ми запрошені 
нашим Спасителем іти слідом за Ним, уподібнюватися до 
Нього, бути Його слугами, давати  щедро Його іншим, 
служити. 
Як мовиться у Посланні, це покликання включає 
відповідальну місію – навчання і виховання у вірі Божого 
люду, довіреного священикам. «Ми маємо передавати людям 
спасенну науку, робити учнями Христа всіх, до кого свята 
Церква нас посилає, звіщати їм Боже Слово, навчаючи правд 
святої віри та супроводжуючи вірних усіх вікових категорій у 
духовному зростанні», – запевняє Блаженніший Святослав. 
Як зауважується у тексті, сьогодні ще не всі 
священнослужителі уповні усвідомлюють особисту 
відповідальність за катехитичне служіння.   (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. O. Юрик 
11:30 –  Св. Літургія- о. О. Качур 
 6:00в. – Вечірня –  о. О. Лящук 

 
 
                    
                Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р.–  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Ді. 1 – 8. 
 Єв. Йо. 1, 1 - 17. 
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¾ ідготовчі курси до айни одружжя: 
Для тих, які планують вінчатися в 2018-19 роках, 
подаємо дати: 10 i 24 квітня, 8 і 22 травня 2018 р.  
о год. 7:00 веч. у парохіяльному будинку. 
 Просимо зголошуватися до канцелярії на  чис. тел.
 416-504-4774.  
 

¾ /ARISE: Єпархіяльний ’їзд 
олоді проходитиме в днях 19-21 травня. 

Реєстрація до 1 травня, arise.ucet@yahoo.ca. 
 

¾       ор " евада" (Українських Молодіжних 
Ансамблів), під мист. кер. Романа Ясінського, 
дириґент Жанна Зінченко, просять усіх на Ї , 
які дівчата виводитимуть в неділю  
8-го квітня, 2018 o год. 3:30 поп. у Католицькому 
Соборі Успення Пресвятої Богородиці,  
3625 Cawthra Rd., Mississauga. 

 
¾ Студiя Резонанс запрошує на фестиваль  

Ь Ї  в неділю 15 квітня о год. 4:00 поп. 
у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків, 516 The Kingsway. 

 
¾     країнська атолицька світня ундація 

організує громадську зустріч з директором Інститути 
Лідерства та Управління при Українському 
Католицькому Університеті, пані Наталею Бордун в 
четвер 12 квітня 2018 рокуо  год. 7:00 веч. в залі 
Українського Національного Об'єднання за адресою 
145 Evans Ave. Вхід за добровільними датками. За 
інформаціями звертатися на чис. тел. 416-239-2495 
або ucef@ucef.ca 

 
¾   країнська атолицька світна ундація 

організовує громадську зустріч з Директором 
Інституту Лідерства та Управління при Українському 
Католицькоми Універсететі пані аталею ордун в 
четвер 12 квітня 2018 о год. 7  веч. в залі 

країнського аціонального б'єднання за 
адресою:  145 Evans Avenue, Toronto.   Вхід за 
добровільними датками.  За інформаціями:  
 416-239-2495 або ucef@ucef.ca. 

 
 

¾      Доповідь відомого науковця, доцента кафедри 
історії, Єльського Університету, Dr. Marci Shore, на 
тему: “The Ukrainian Night: An Intimate History 
of Revolution” відбудеться в четвер 19 квітня,о 
год. 7:00 веч., в Jackman Humanities Institute, 
University of Toronto, 170 St. George Street. 
Зустріч організована завдяки Меморіальному фонду 
ім. Володимира Дилинського, та Канадському 
Інституту Українськиx Студій. Вступ вільний. За 
додатковою інформацією просимо дзвонити на чис. 
тел.: (416)-946-8900, або прямо реєструватися на: 
https://munkschool.utoronto.ca/event/24672/register/ 

 

 
¾    ор еснівка , анадська апеля 

андуристів і оронтонський амерний ор 
запрошують на концерт Шлях До Нехалежності 
- Road To Independence в суботу 28 квітня о 
год. 7:00 веч. в Trinity-St. Paul’s United Church, 
427 Bloor St. W., Toronto. Kвитки: при дверях, 
Koota Ooma. За інформаціями звертатися на чис. 
тел.  416-528-8187 або 416-246-9880. 

 
 

¾ 70-ліття пілки країнської олоді в 
анаді: З цієї нагоди ласкаво запрошуємо Вас до 

участи  в  урочистому бенкеті, який відбудеться в 
суботу 28-го квітня  о год. 6-ій вeч. в залі Собору 
Пресвятої  Богородиці ,  3625 Cawthra Rd. 
Міssissauga. Квитки і інформація: Maрта Спорняк 
905-803-9050. 
 

¾ Holy Name of Mary College School, 
приватна католицька школа для дівчат запрошує 
на День Відкритих Дверей в суботу 21 квітня від 
год, 10 ранку до 2 поп. За інформаціями просимо 
дзвонити на чис. тел. 905-891-1890, внут. 103. 

             
          І  

  кладаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.  ехай редобрий  осподь                       
благословить і винагородить! 
  
Петро Вовк         200.00 
Рената Дашевич        100.00 
Володимир Сілецький і  
Ярослава Івасиків       500.00 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь  100.00 
Оксана Ладвiґ        100.00 
Марта Набережна       100.00 
Богдан і Христина Колос     200.00 
Марія Кравчук        100.00 
Євген і Оля Чолкан       100.00 
Марія Біланюк        160.00 
Роман Харак         150.00 
Андрій Полянський       100.00 
Катерина Климців       100.00 
Теодор Климців        100.00 
Анонімно          100.00 
д р. Володимир і Світляна Медвідські 250.00 
      ожертви на ремонт огрівання 
Галина Микитин        100.00 
Галина Бенеш Павлик      500.00 
Галина Пенцак        100.00 
Андрій Мисаковець       100.00 
Богдан і Варвара Дуда      500.00 
Леонід і Христина Терпляк    100.00 
Ганя Мартинюк        300.00  
               
       Є       †                

  10 ІV    7:30 веч.      бл. п. Богдана Лижника 
                                                          (20р.) 
  12 IV    8:00 ранку   бл. п. за померших в родині   
                               Серотюк і родині Пачовських 
  14 ІV   10:00 ранку   бл. п. Андрія Івана 
                              Спольський і Миколу Томцьо  
                   
    І Я  †  ’ Я Ь  

 Упокоївся у Бозі бл. п Ізидор ошуляк(85р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних. 
Вічна Йому Пам’ять! 
   

арохіяльне пільне вячене святкуємо в 
неділю, 15 квітня о год. 1:00  поп. Квитки 
 будуть продаватися  25 березня і 1-го 
квітня. Просимо звертатися до Тані Когут 
416-209-2047 або до канцелярії 416-504-
4774. Членкині ЛУКЖК заохочують парохіян 
придбати квитки завчасно, щоб спільно 
відзначити   Великодній обід.  

mailto:arise.ucet@yahoo.ca
mailto:ucef@ucef.ca
https://munkschool.utoronto.ca/event/24672/register/


Однак саме душпастир, той, кому Христос доручив бути 

видимим і діяльним образом Його Самого – Доброго 

Пастиря – повинен дбати про зростання та дозрівання у 

вірі кожної особи, яку Він поручає його опіці. 

«З великою тривогою нині спостерігаємо, що навіть ті 

люди, котрі часто приходять до наших храмів, дуже 

мало знають того Бога, в якого вірять. Ми покликані 

відкрити і допомогти зрозуміти нашим вірним Слово 

Божественного Євангелія, щоб вони  пізнали Ісуса, 

увірували в Нього і стали  Його справжніми й 

переконаними послідовниками. Ось чому навчання віри 

є осердям священичого служіння», – пише Глава УГКЦ. 

Катехизувати потрібно, переконує Предстоятель, не 

лише дітей, які готуються до першої Святої Сповіді. 

Цього учительського служіння не менше потребують 

молодь і старші, ті, яким загрожує небезпека втрати 

віри, і ті, хто шукає відповідей на складні питання свого 

життя. 

У нашій Церкві є чимало підготовлених і ревних 

катехитів-мирян та катехитів-монахинь. Тому 

священики повинні запрошувати їх до служіння у 

парафіях. «Проте хочу наголосити, що катехити-миряни 

є лише помічниками священиків і не можуть бути їх 

повноцінними заступниками», – зауважив Глава 

Церкви. 

«Стоячи перед обличчям Христа і називаючи Його 

нашим Учителем, ми повинні спитати себе: чому 

сьогодні – коли минули десятки років відтоді, як ми 

отримали дар свободи для нашої Церкви в Україні, а 

наші спільноти на поселеннях можуть вільно 

розвиватися – маємо парафії, в яких катехизація як 

така не ведеться? Як може бути живою парафія без 

добре налагодженої постійної якісної катехизації чи 

школи віри?», – риторично запитує Глава Церкви в 

Посланні. 

Церква закликає нас переосмислити наші методи 

катехитичного служіння та євангелізації. «Що більше ми 

роздумуємо та молимося Словом Божим в Євангелії, то 

ревніше плекаємо особисту і літургійну молитву, то 

більше пізнаємо нашу віру; що більше любимо Бога і 

ближнього, то більше прагнемо служити, виявляючи 

чуйність до потреб Божого народу», – запевняє 

Блаженніший Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

 
 

«Захист сім’ї є питанням національної 
безпеки», — Блаженніший Святослав 

 
Сьогодні християни України об’єднуються 
навколо захисту сімейних цінностей та 
інституту сім’ї. Для українців стало очевидно, 
що інституція сім’ї, на жаль, потребує захисту 
не тільки з точки зору християнського 
віровчення, Церкви та суспільства, а й збоку 
держави, оскільки це є питанням 
національної духовної безпеки. 
 

 Про важливість сімейних цінностей та про 
виклики для інституту сім’ї в Україні говорив Отець 
і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав в інтерв’ю для «5 
каналу», яке вийде в ефір на Великдень. 
«Зараз ми можемо побачити абсолютний 
консенсус не тільки усіх християн України, а і 
юдеїв та мусульман і навіть людей, які, можливо, 
вважають себе невіруючими, однак глибоко 
переконані, що сім’я — первинна “клітина” нашого 
суспільства. Тож захист сім’ї, можна сказати, є 
питанням національної безпеки, бо сім’я — це 
Богом установлена інституція. Тому для того, щоб 
народ і держава були сильними, то потрібно все 
зробити, щоб була сильна сім’я як плідний 
нерозривний союз любові між чоловіком та 
жінкою!» — підкреслив духовний лідер греко-
католиків. 
На його думку, сім’я — це не лише якийсь договір 
між людьми або ж договір використовувати свою 
статевість у той чи інший спосіб. Небесний Отець 
встановив інститут сім’ї, сотворивши людину як 
чоловіка та жінку, даючи їм певний заповіт — бути 
плідними і наповняти землю, підпорядковувати її 
собі.«Нам сумно, коли ті чи ті державні мужі, в ім’я 
абстрактних понять, дискримінують сім’ю. Це дуже 
небезпечно! Адже “ерозія” сім’ї означає 
підривання самих підвалин національного, 
культурного та державного буття. Тоді очевидно: 
якщо сім’я в Україні перебуватиме під загрозою, то 
цю загрозу відчуватимуть усі громадяни нашої 
країни. Саме тому сім’я, інституція сім’ї є питанням 
національної безпеки», — зазначив Глава Церкви. 
  
                             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 
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