
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 

«Людське життя повинно починатися і 
завершуватися в сім’ї», — Глава УГКЦ про 

будинки для престарілих 
 
Цілком природно і відповідно до задуму нашого Творця, що 
людське життя повинно починатися і завершуватися в сім’ї. 
Сім’я — це оазис людського життя, де людина вповні може 
відчути себе любленою, огорнутою увагою і справді 
потрібною. Якщо людина не потрібна своїм найріднішим, 
найближчим людям, то їй відразу починає видаватися, що 
вона нікому не потрібна.На цьому наголосив Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав у п’ятницю, 20 квітня, під час 
прямого ефіру програми «Відкрита Церква», яка була на 
тему старості. У програмі було продемонстровано два 
сюжети: один про хоспіс для людей похилого віку в Україні, 
інший — про подібний заклад у Канаді.За словами 
Предстоятеля, зазвичай сім’ї, в яких ми бачимо присутність 
осіб різного віку, перетворюються на дуже плідну, діяльну і 
здорову клітину цілого суспільства. Адже тоді ми вчимося 
будувати стосунки не тільки між однолітками, а й між 
старшими і молодшими від нас.«Цілком природно, що старша 
людина хотіла б довершити своє земне життя в сім’ї серед 
люблячих дітей і онуків. Не дивно, що більшість осіб 
відчувають, що коли «здають» своїх дідусів і бабусь до 
будинків для престарілих, то це означає, що їх «викидають» 
із сім’ї. Мовляв, ми хочемо позбутися відповідальності за 
них, ми хочемо втекти від нашого завдання їх гідно 
опікувати, доглядати», — зазначив духовний лідер греко-
католиків.  При цьому Глава УГКЦ підкреслив, що в інших 
країнах, де є  вищий рівень життя і соціального захисту, 
допомога і опіка над старцями в спеціалізованих закладах 
здебільшого краща, ніж та, яку вони можуть отримати у 
своїх сім’ях. Тому в такому разі помістити батька чи матір в 
будинок для престарілих часто означає справді надати їм 
кращу опіку, яку вони зараз потребують і якої вже не може 
надати любляча донька або син.«Очевидно, що така опіка в 
спеціалізованих закладах не виключає, а навпаки підсилює,  
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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. – 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. 9, 32  –  42. 
 Єв. Йо. 5, 1 - 15. 
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¾ иросердечна подяка матуральному 

комітетові і усім, які причинилися до 
успішного переведення урочистого 
завершення матури минулої неділі. 
Ґратулюємо матурантам за успішне закінчення 
навчання у нашій Свято-Миколаївській суботній 
школі. Бажаюмо дальших успіхів! Нехай Бог 
благословить і провадить!  

 
¾ Повідомляємо церковну громаду, що в 

неділю, 20 травня  о год. 11:30 ранку, членкині 
ЛУКЖК відзначатимуть у парафіяльному будинку,  
після Св. Літургії, "ДЕНЬ ЛУКЖК". У програмі пані 
Марія Рипан виголосить доповідь і покаже відео 
про "Блаженнішого Любомира Гузара" в першу 
річницю його смерті. Просимо до численної участи 
членкинь, прихильниць, парафіян. Буде легкий 
обід, тому просимо голосити свою присутність до 
канцелярії на чис. тел 
 416-504-4774. 

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

¾ Лицарі Колюмба ім. ептицького 
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.  
 

¾ Денис Ґолеменков запрошує всіх 
українців Торонто на свою персональну виставку 
сучасного живопису Kaлейдоскоп, яка 
розпочнеться в неділю, 29-го квітня о  год. 2:00 
поп. В Галерії КУМФ, 145 Evans Ave., Suite 101.  
 

¾ Поїздка до Святої Землі з о. Богданом 
Винницьким від 29 жовтня до 8 листопада 
2018р. Просимо зацікавлених звертатися на чис. 
тел. 905-238-6683 Полімех і просити Анну. Ціна: 
$3990. 

          

         Ж Е Р Т В О Д А В І  
  Складаємо щиросердечну  подяку 
парохіянам.  Нехай Предобрий  Господь                       
благословить і винагородить! 

   
 Галина Бережанська            100.00 
Петро Середник              600.00 
Люба Ройко           300. 00                    
             (в пам’ять сина Павла -20р.)       
Славомир і Данута КРЕНЦА      200.00 
Із спадку Константина Луциняка     5000.00       
      Пожертви на ремонт огрівання 
Галина Бережанська        100.00 
Галина Гарапин         100.00 
Данута Вархоль         300.00 
 
      М Н О Г А Я   Л І Т А  !  

 Новоохрешеній Аріяні Гринько Госейні її 
хресним і рідним батькам бажаємо  Многії і  
Благії Літа. 

 
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И   

   01 V  8:00 ран. бл. п. Ізидора Гошуляка (40д.) 
   04 V  7:00 веч.    бл. п. Ольгу Хадей,  Ярослава 
                                     Хархаліса і Євгена Ващука 
   12  V     8:00 ранку   бл. п. Параску (5р.) і  
                                     Романа (28р.) Дубняк                                                

 
      В І Н А Я  †  П А М ’ Я Т Ь  

 Упокоїлaся у Бозі бл. п. Марія Гарук (93р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. Вічна Їй 
Пам’ять! 
 
                         (Закінчення) 
оці людські контакти, стосунки, які не тільки не 
зникають, а навпаки — ще більше плекаються. Це 
не є заклади закритого типу, заклади відчуження. 
Це не є місце, куди людина потрапляє як 
відпрацьований матеріал. Ні! Це оазиси милосердя 
та любові», — наголосив Глава УГКЦ.«Я вважаю, 
що всі моделі опіки над старшими людьми повинні 
бути підпорядкованими одній-єдиній заповіді 
любові та поваги до своїх батьків, любові до 
старшої людини», — пояснив Блаженніший 
Святослав.               Департ. УГКЦ 
 

«Старість і молодість не обчислюється 
роками, а це є стан душі», — Блаженніший 

Святослав про старість 
 
Старість потрібно розглядати в контексті стосунків 
між старшими і молодшими особами. Зокрема ми, 
як християни, стараємося приймати старшу 
людину в контексті нашого ставлення до 
Всевишнього. Саме тому перед старшою людиною 
завжди потрібно встати, їй завжди потрібно 
вклонитися, а також належить відкрити своє вухо 
для того, щоб її почути. Адже тільки тоді через неї 
можна почути голос Божий.На цьому наголосив 
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у 
п’ятницю, 20 квітня, під час ефіру програми 
«Відкрита Церква», яка була на тему 
старості.«Старість не радість, а молодість не(ст.3) 

СЬОГОДНІ, ЛУКЖК, при нашій парохії, 
продаає  горячі обіди. Дохід є призначений 
на стипендійний фонд Укр. Кат. Університету 
у Львові.  

Травень – Місяць Пресвятої  Богородиці -
 Пречистої Діви Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, 
починаючи вівтірка 1-го травня служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
веч. Заохочуємо наших парохіян до молитовної 
участи, щоб спільно виявити любов до Пресвятої 
Богоматері. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і Акафіст 

mailto:arise.ucet@yahoo.ca
mailto:wdenyszyn@yahoo.com


вічність. Вважаю, що від того, з якою повагою 
ставимося до старших осіб з досвідом, які прожили 
життя, залежить наше сьогодення та майбутнє. Є 
багато різних висловів та афоризмів, які намагалися 
дати визначення, що ж таке старість. Зараз мені 
пригадується вислів Лоуренса Пітера, який говорив, 
що старість — це коли у тебе є відповіді на всі 
запитання, але ніхто не запитує. Можна сказати, що 
старість — це умовне поняття», — зазначає духовний 
лідер греко-католиків.За його словами, Книга 
мудрості Святого Письма говорить нам, що старість і 
мудрість людини не обчислюється кількістю років. 
Старість і молодість — це стан душі. Людина може 
бути літньою, але мати молодечого духа та 
почуватися молодою, активною, плідною. А хтось 
може бути за віком молодий, але вже думає чи мріє 
про спочинок і тихе життя, тобто старіє духом.«Якщо 
ми подивимося і заглибимося в Боже Слово, у Святе 
Письмо, то побачимо, що старша людина є 
своєрідним посланням Бога до людей. Господь 
промовляє до людини в особливий спосіб через 
старшу особу. Зокрема, старша особа завжди 
асоціюється з мудрістю, яка є участю чи 
віддзеркаленням божественної мудрості. Звідси 
випливає повага до старшої людини, повага до її 
слова, яким вона може і повинна промовити. Якщо 
ми візьмемо Книгу Йова, то можемо побачити, що 
вона немовби залишає нам певний етикет древнього 
ставлення до старшої людини. Адже тоді молодша за 
віком людина навіть не могла висловлюватися доти, 
доки слово не взяли старші за неї присутні особи», — 
зауважив наприкінці Предстоятель УГКЦ. 

 Департамент інформації УГКЦ 
 

«Ми дякуємо Всевишньому за велич, красу і 
християнську місію української жінки», — 

Блаженніший Святослав 
 
Ми сьогодні, як Христова Церква, покликані звіщати 
світові, що Христос воскрес, як це зробили жінки-
мироносиці, благовісниці. Адже секрет, який відкрив 
їм ангел, є секретом кожної людини. Кожен з нас у 
житті щось шукає. Запитаймо себе: а що я шукаю? 
Що я шукаю у своїх мріях, у своїх зусиллях, сльозах і 
у своїй радості? Що є тим базовим, ненаситним 
прагненням людини, яке вона прагне за всяку ціну  
втамувати? Це спрага за вічним життям... 
На цьому наголошував Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав у своїй проповіді до вірних у 
неділю, 22 квітня, під час Божественної Літургії у 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового. 
«Ви шукаєте Ісуса Христа розп’ятого. Він воскрес. 
Його немає тут... Ця сторінка Святого Євангелія від 
Марка, згідно з висновками сучасних богословів, є 
найстаршим письмовим свідченням про воскресіння 
Христове. У центрі цієї розповіді ми сьогодні бачимо 
жінок, які увійшли в історію спасіння, в історію 
Церкви під назвою “жінки-мироносиці”. Сьогоднішня 
подія і постать цих жінок є єднальною ланкою між 
двома подіями, двома протилежностями, одна з яких 
є начебто досвідом кінця, а друга — досвідом  
 
 
 

початку», — такими словами звернувся на початку  
своєї проповіді до вірян Предстоятель УГКЦ. 
За його словами, це ті самі жінки, які разом з 
Йосифом Ариматейським знімали з хреста 
бездиханне тіло Ісуса. Вони були свідками Його 
розп’яття і смерті, були учасниками Його поховання. 
Разом із Йосифом вони намазували Його тіло перед 
тим, як загорнути в білу плащаницю і покласти до 
гробу.Це ті самі жінки, які стають першими 
учасниками і благовісниками Його воскресіння. Син 
Божий, який був розп’ятий, у тому самому тілі 
воскресає з мертвих, і ті самі жінки є свідками того і 
того. Є три основних слова, які нам допомагають 
зрозуміти зміст Божого Слова... Жінки прийшли, 
побачили і вийшли.Перше слово описує нам дуже 
цікаві обставини. У той час, коли всі учні розбіглися, 
тремтіли від страху замкненими дверима, жінки 
поводяться цілком інакше — ними не керує страх, 
ними керує щось інше, ними керує любов і повага до 
того, кого склали до гробу. Жінки не бояться йти до 
гробу, хоча знають, що там стоїть військова 
сторожа.Окрім цього, вони не бояться перешкод, які 
поставлені на їхньому шляху, бо там привалений 
великий камінь, який можуть відсунути лише три 
сильних чоловіки. Вони йдуть, кидаючи виклик усім 
обставинам.Цікаво, що коли вони йдуть до гробу, то 
Марко не говорить, що вони плачуть, що вони 
налякані. Ні! Вони шукають Ісуса...Вони вийшли з 
гробу, з тої межі, яка існує між небом і землею, між 
життям до смерті і життям у воскресінні. Їх можна 
назвати першими євангелистами. Вони першими 
несуть Добру Новину до апостолів. Спочатку жінки 
бояться сказати про пережите, бо побачили 
невидиме, сприйняли невимовне.«Такий самий 
досвід, який отримали жінки-мироносиці, ми 
отримали сьогодні у нашій Христовій Церкві, яка 
оспівує Воскресіння Христове. Ми, як Церква, є 
спільнотою людей, які покликані не тільки до досвіду 
страстей чи смутку. Ми є Церква, яка щодня 
дивиться в обличчя смерті... Христова Церква, в якій 
ми зараз перебуваємо, як спільнота людей, і яка 
вірить у воскресіння, покликана перевести сучасну 
людину від смерті до життя і від землі до небес», 
— зазначив духовний лідер греко-католиків. 
«У цьому святі Христова Церква виспівує та 
величає красу і велич жінки. Як багато було 
сказано і написано в історії про жінку! Тепер під 
впливом різних філософій усі борються за права 
жінок і їхнє визволення. Проте можна побачити 
всю велич і красу жіночої природи у Божому 
Слові, яке сьогодні відкривається. Жінка є тією, 
якій Всевишній доручив вістку про життя. Жінка є 
тією, яка приймає у своє єство не тільки вістку, 
але й реальне, дійсне життя, вона його виношує, 
над ним чуває, його дає світові. І не тільки вона 
дає життя земне, дочасне, у своїх дітях, але й 
також життя вічне, яке подається нам у Божому 
Слові», — наголосив Глава Церкви. 
  

 

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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Порушення правил їзди  Driving Offences 
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	«Людське життя повинно починатися і завершуватися в сім’ї», — Глава УГКЦ про будинки для престарілих

