
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 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА ДО ВСЕЛЕНСЬКОГО ПАТРІАРХА 
20 квітня заступник глави президентської 

адміністрації Ростислав Павленко поїхав до Стамбулу 
(Туреччина) для передачі Вселенському Патріарху 
Варфоломію звернення про надання Томосу про 
Автокефалію Православної Церкви в Україні, заявив 
президент України Петро Порошенко, повідомляє Інтерфакс-
Україна. Говорячи про перспективи отримання Томосу, глава 
держави сказав: "Все може трапитися, але я абсолютно 
переконаний: на все воля Божа". 

19 квітня, депутати Верховної Ради 
підтримали звернення Петра Порошенка до Вселенського 
Патріарха з проханням надати Томос про автокефалію 
православної Церкви в Україні.  “За” проголосували 268 
депутатів. Перед голосуванням до 
присутніх звернувся Президент України. Він розповів, що 
діалог між представниками держави та 
Костантинопольською Патріархією тривав кілька років і 
зараз настав сприятливий момент для отримання 
автокефалії УПЦ.  «Усі Помісні Церкви були визнані шляхом 
залучення держави до цього процесу. Такою є вимога 
Константинополя», - заявив Порошенко. Президент нагадав, 
що православ'я прийшло до Україну саме з Царгорода, та 
саме від нас поширилося на Залісся, де необачливо 
українські князі заснували Москву.  Голова держави 
закликав розірвати церковну пуповину із Москвою. Він 
також нагадав, що саме російські церковні діячі придумали 
концепцію "Русского мира", яку на озброєння пізніше взяв 
Кремль. Президент стверджує, що Церкви нарешті 
погодились забути про старі чвари заради об'єднання та 
визнання. Автокефалію дають не стільки конкретній Церкві, 
скільки країні - наголосив Президент. Саме тому, українська 
держава і бере участь у цьому процесі. Тут не тільки релігія, 
тут і геополітика. Ця подія стоїть на рівні з питанням безвізу, 
підписання Угоди про асоціацію. Окремо Гарант Конституції 
зазначив, що ця подія не порушить конституційний принцип 
відділення Церкви від держави. Він також наголосив, що ті, 
хто захоче лишиться у складі Московського Патріархату - 
залишить за собою таке право.  

 
 

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. Р. Лобай        
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук  
6:00в. – Вечірня – о. О. Качур  

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

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Ді. 6, 1  –  7. 
 Єв. Мр. 15, 43 – 16, 8. 
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http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-u-verhovnij-radi-shodo-zvernennya-47030


                  ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 

 

¾   ВСТАВАЙ/ARISE: Єпархіяльний З’їзд 
Молоді проходитиме в днях 19-21 травня. 
Реєстрація до 1 травня, arise.ucet@yahoo.ca. 

 
¾    Хор Веснівка , Канадська Капеля 

Бандуристів і Торонтонський Камерний 
Хор запрошують на концерт Шлях До 
Незалежності - 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 Спілки Української Молоді в 

Канаді: 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 та 
інформація: Maрта Спорняк 905-803-9050. 
 

¾ Лицарі Колюмба ім. Шептицького 
запрошують на ґольфовий турнір на 
підтримку SickKids – The Ukraine 
Paediatric Fellowship Program в суботу 12 
травня в Lionhead Masters Course.  Реєстрація: 
Wally Denyszyn, 905-275-6199 або 
wdenyszyn@yahoo.com.  

          
         Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

  Складаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.  Нехай Предобрий  Господь                       
благословить і винагородить! 

   
 Сенон і Соня Потічні           100 
Яромир і Дарія Левицькі               300 
Хор “Веснівка”                     1000 
Родина Гошуляк              1000 
(в пам’ять покійного брата, Ізидора) 
Богдан Жировський            10 000 

 
        Пожертви на ремонт огрівання 
Зенон і Соня Потічні        500.00 
 

         М Н О Г А Я   Л І Т А  !  
 Новоохрешеним Софії Барановій і Соломії 
Олександрі Глушко, їх хресним і рідним 
батькам бажаємо  Многії і  Благії Літа. 

 
 
 
 
 

 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
26.IV  6:00 веч. Померші з родини п. Михайлюк 
01.V  8:00 ран. Ізидор Гошуляк (40д.) 
04.V  7:00 веч. Ольга Хадей,  Ярослава Хархаліс,                                              

Евген Ващук 
 
      
«Ми позитивно оцінюємо зусилля задля 
визнання єдиної Православної Церкви», — 
Глава УГКЦ до Посла США в Україні 
 

17 квітня 2018 року в резиденції Глави 
УГКЦ, що поблизу Патріаршого собору 
Воскресіння Христового в Києві, відбулася 
зустріч Блаженнішого Святослава, Отця і 
Глави УГКЦ, із Надзвичайним і Повноважним 
послом США в Україні Марі Йовановіч на її 
прохання. У зустрічі взяла участь Ребекка 
Фармер, дипломат політичного відділу 
Посольства США в Україні. 

Блаженніший Святослав представив головні 
елементи Екуменічної концепції УГКЦ, розповів 
про бачення нашої Церкви шляхів єднання Церков 
Володимирового Хрещення. «Сьогодні на 
державному і політичному рівні багато говорять 
про єдину помісну Церкву в Україні. При цьому 
потрібно мати на увазі, що насправді йдеться 
лише про єдину Православну Церкву України. 
УГКЦ не бере участі в цьому процесі, бо вважає це 
внутрішньою справою Православних Церков», — 
пояснив Предстоятель УГКЦ. 

При цьому він наголосив, що цей процес є 
важливим кроком для подолання розколу в 
українському православ’ї. «Важливим цей процес 
є також для подолання церковної ізоляції 
Української Православної Церкви Київського 
Патріархату та Української Автокефальної 
Православної Церкви в середовищі світового 
православ’я. Сподіваємося, що таким чином можна 
буде залікувати рани поділу в українському 
православ’ї. У зв’язку з цим ми позитивно 
оцінюємо всі зусилля задля можливого визнання 
єдиної Православної Церкви України з боку 
Константинопольського патріархату», — розповів 
Блаженніший Святослав. 

Глава УГКЦ зазначив, що створення єдиної 
Православної Церкви є, однак, тільки першим 
кроком задля досягнення єдності Церков 
Володимирового Хрещення в єдиній помісній 
Київській Церкві. «Наступним кроком є 
екуменічний діалог між УГКЦ і об’єднаним 
українським православ’ям у напрямку відновлення 
первісної єдності цієї Церкви», — сказав 
Предстоятель Церкви. 

  
Департамент інформації УГКЦ 
 

В неділю  29-го квітня, ЛУКЖК, при нашій 
парохії, буде продавати  горячі обіди. Дохід є 
призначений на стипендійний фонд Укр. Кат. 
Університету у Львові.  

mailto:arise.ucet@yahoo.ca
http://ugcc.ua/official/official-documents/instruktsiya/kontsepts%D1%96ya_ekumen%D1%96chnoi_pozits%D1%96i_ukrainskoi_grekokatolitskoi_tserkvi_75625.html


«Поминаючи загиблих мусимо пам’ятати і 
живих», — Глава УГКЦ під час Панахиди за 

ліквідаторами Чорнобильської АЕС 

Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав відслужив 15 
квітня 2018 року в Славутичі Панахиду за 
загиблими ліквідаторами вибуху на 
Чорнобильській АЕС. 

«Сьогодні, — зазначив Глава Церкви, — в Україні є 
поминальний день, поминальна неділя, коли віруючі 
люди на восьмий день після Пасхи спішать відвідати 
могили своїх покійних: рідних, близьких, знайомих, аби 
на їхніх гробах заспівати, що Христос воскрес із 
мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, 
життя дарував». 

«Ми сьогодні після освячення храму теж спішимо сюди 
— до серця міста Славутича, аби заспівати пісню 
воскресіння Героям, які своїми грудьми закрили Україну 
від вбивчої радіації після знаної на весь світ трагедії на 
електростанції», — зауважив Предстоятель. 

Вдивляючись у їхні обличчя, відзначив Блаженніший 
Святослав, ми справді відчуваємо, що їхній подвиг мав 
колосальне значення. «Не тільки тому, що віддавши 
своє життя, вони дарували можливість жити нам. Ми 
знаємо, що жертва ліквідаторів цієї катастрофи 
спричинила величезні геополітичні зміни на цьому 
клаптику колишньої радянської тюрми народів. Завдяки 
жертві цих героїв Радянський Союз отримав останній 
смертельний удар і розсипався, як розсипався цей 
реактор. І постала вільна незалежна Україна», — 
вважає Глава УГКЦ. 

Ми сьогодні мусимо пам'ятати про цих героїв, 
наголошує архиєрей, бо завдяки їм ми живемо, завдяки 
їм ми є вільні і завдяки їм ми маємо вільну й незалежну 
державу.  

«Пам'ятаючи про тих, які віддали свої життя і відійшли 
по вічну нагороду до Господа, ми мусимо теж і 
пам'ятати живих. Мусимо пам'ятати про тих, які живуть 
у тому місті. Мусимо пам'ятати про тих, які знані 
сьогодні як ліквідатори, які страждають на тяжкі 
хвороби, але дуже часто є забутими», — наголосив 
духовний лідер греко-католиків. 

«Хочемо сьогодні згадати перед Богом усіх тих, завдяки 
кому Україна жива. Ми хочемо молитися про вічне життя 
для усопших, а також про здоров'я і благословення 
Боже для живих. Хай і ті, і ті почуваються любленими 
своїм народом, своєю державою і своєю Церквою», — 
побажав Глава УГКЦ. 

Панахиду з Предстоятелем Церкви співслужили 
священики з Київщини, Франківщини, Львівщини та 
Чернігівщини. Зокрема, у поминальній молитві взяли 
участь: о. Петро Лоза, ЧНІ, декан Чернігівського 
протопресвітерства о. Роман Пушка та душпастир 
Славутицької громади УГКЦ о. Юрій Логаза. 

 

Департамент інформації УГКЦ 

 

 

“Думаю, що ті виклики, які стояли перед нашими 
мучениками, стоять і перед нами сьогодні!” — 

Глава УГКЦ 

У середу, 19 квітня, відбулося відкриття виставки 
«УГКЦ — час випробувань» в Національному 
музеї Другої світової війни в Києві.  

“Я вважаю, що сьогодні кожен з нас, хто переступив 
поріг цього музею і пройшов цими залами (які 
присвячені стражданням українського народу в часи 
Другої світової війни), кожен з нас, пройшовши через ці 
спомини, потребував прибути сюди, де сьогодні 
відкривається ця експозиція. Вона присвячена 
стражданням, свідченню, а відтак тому великому 
скарбу, який має УГКЦ, — це мученики ХХ століття та 
сповідники віри, — такими словами на початку своєї 
промови Предстоятель звернувся до присутніх. — 
Думаю, що без цієї експозиції, без пам’яті про відважне 
мучеництво та сповідництво єпископату, священиків, 
монахів, монахинь та вірних УГКЦ — пам’ять України 
про ХХ століття не є повною. Очевидно, що всяка війна 
— Перша або Друга світова, чи війна, яку ми 
переживаємо сьогодні — приносить велике лихо та 
страждання. Війна означає сльози, смерть, знищення, 
розруху, і все те, що ми хочемо поминати у цьому 
музеї”. 

За словами Глави Церкви, страждання, які перенесла 
УГКЦ, зокрема у ХХ столітті, мають у собі щось 
особливе, несуть у собі якесь слово та послання до 
християн і українців сьогодення. Свого часу Ісус 
Христос говорив своїм учням: “Не бійтеся! Вас поведуть, 
наклавши руки перед правителями світу цього. Проте 
це вам дасть можливість свідчити про Мене”. Крім того, 
Син Божий промовляв: “Не турбуйтеся про те, що маєте 
говорити, що маєте казати, бо в той момент Святий Дух 
дасть вам таку мудрість, якій ніхто не може 
протистояти”.  

“Сьогодні, відкриваючи цю виставку, ми можемо 
стверджувати, що ці Христові слова сповнилися у всій 
своїй повноті в стражданнях, у випробуваннях, у 
мучеництві та свідченні УГКЦ. Ці страждання та 
випробування дали нагоду нам свідчити серед 
безбожних атеїстичних режимів про Ісуса Христа. Ці 
страждання, ці випробування, тюрми та катування дали 
нам можливість, дали свідчення нашої віри в Бога, який 
помер, воскрес і є присутній між нами”, — підкреслив 
Предстоятель. 

“Я хочу подякувати всім тим, які підготували 
сьогоднішнє свято. Нам так потрібно сьогодні цього 
свідчення, як українцям і як християнам. Я думаю, що ті 
самі виклики і випробування, які стояли перед нашими 
мучениками та сповідниками, стоять перед нами 
сьогодні. Ми питаємо себе тепер: як нам бути 
християнами? Як нам в Україні долати наші розколи, 
розподіли та відновити єдність християн-спадкоємців 
єдиної помісної Церкви? Як нам бути єдиними з Богом, з 
нашими братами і сестрами в Христі?” — закликає до 
роздумів Глава УГКЦ. 

 
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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416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 
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2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  
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