
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 

УГКЦ закликають виборців відповідально 
обирати і голосувати, а політиків – 

дотримуватися християнських цінностей 
 
Зараз в Україні тривають передвиборчі перегони. І в 
той період, коли кандидати в президентське крісло 
змагаються за прихильність українців, Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав разом з єпископами 
Української Греко-Католицької Церкви видали 
Пам’ятку для виборця-християнина та Пам’ятку 
політика-християнина. 

 Владики УГКЦ наголошують на тому, що кожному 
громадянину варто усвідомлювати свій обов’язок щодо 
участі в суспільно-політичному житті Батьківщини. Ба 
більше, сприймати його як невід'ємну частину власного 
християнського покликання, адже через таку участь ми 
виявляємо турботу про спільне благо свого суспільства і 
робимо внесок у його розбудову. 
«Пасивність чи бездіяльність є проявом байдужості, егоїзму, 
лінивства, а отже, гріхом. Участь у політичному житті 
держави є водночас дотриманням євангельської заповіді 
любові до ближнього. Свідоме ухилення від такої участі, 
зокрема від участі у виборах, є виявом байдужості не лише 
до кандидатів у представники влади, а й до всього 
суспільства», – застерігають вірян єпископи. 
Пам’ятка виборця-християнина щодо усвідомлення 
відповідальності за власний голос 
Вони також зазначають, що вибори – це громадянський та 
моральний обов’язок українців. Саме тому вибір повинен 
бути ретельно обдуманим і виваженим, а також повинен 
здійснюватися крізь призму християнських цінностей. Не 
слід забувати, що кожен громадянин має поважати думку й 
рішення іншого та не залишатися осторонь, «ставши свідком 
підкупу, маніпуляцій, протиправних схем, які суперечать 
проведенню чесних і справедливих виборів».   (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 
Ап. Кор. 6, 12-20. Лк. 15, 11-32.  
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай  
 6:00в. – Св. Літургія – о. О. Юрик 
             

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

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап. Тим. 3, 10-15.  
 Єв. Лк. 18, 10-14. 
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 Наступні сходини церковної ради відбудуться в 

четвер  21 лютого 2019 о год.  7:00 вечора у 
парохіяльному будинку.  
 
 Повідомляємо, що щорічні Загальні Збори 

ЛУКЖК відбудуться в неділю, 3-го березня о год. 
11.30 ранку у парохіяльному будинку. Присутність 
членкинь обов’язкова! 

 
   Катехетична наука для батьків i 

зацікавлених відбувається кожної п’ятниці  
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків,  
516 The Kingsway.  Всіх запрошуємо! 
 

 ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО СВЯТОГО 
ПРИЧАСТЯ: лекції для дітей, які не є учнями 
цілоденної школи Патріярха Йосифа Сліпого, а які 
хочуть приступати до Першого Святого Причастя з 
учнями школи повинні звертатися до п. Зоряна Стеха 
за чис. тел. 647-978-2181. 

 
  Дискусійний Клюб при нашій парохії 

зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 19 лютого о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 
 

   Вшановуймо Наших Героїв!! 
Ліґа Українців Канади, відділ Торонтo та Товариство 
Kолишніх Вояків УПА в Канаді запрошують Вас 
взяти участь у ПОМИНАЛЬНІЙ ПАНАХИДІ у 69-ту 
річницю від трагічної смерти 
головнокомандувача УПА генерал-хорунжого 
РОМАНА ШУХЕВИЧА – ТАРАСА ЧУПРИНКИ та 

всіх Героїв України.  Панахида відбудеться у 
вівторок, 5 березня 2019 року о год. 7:30 веч. у 
церкві св. о.  Миколая на 770 Queen St. W. 
Після панахиди запрошуємо на каву і солодке та 
мистецьку програму за участю хорів «Левада» та 
«Оріон», дириґент Ігор Магега.  

 
 Безплатний курс вивчення  

англійської мови (ESL class) проводиться по 
четвергах о год. 7:00 веч. в церковній залі Катери 
св. Йосафата, 110 Franklin Ave. Офіційної реєстрації 
не вимагається. Проводить заняття п. 
Володимир Пристай. Запрошуємо всіх
 бажаючих. 
 

 Запрошуємо на презентацію книг про св. 
пам. Блаженніжого Любомира з участю 
племінниці  Марії Рипан в п’ятницю, 22-го лютого 
2019 р. о год. 7:00 веч. в церковній залі церкви св. 
Димитрія Великомученика, 135 LaRose Ave. 
 

 Лицарі Колюмба запрошують 
мужчин на реколекції в англійській мові  від 
п’ятниці  вечора 22 лютого до неділі полудня 24 
лютого на Горі Марії в Анкастер. Головний доповідач: 
o. Богдан Чолій, парох св. Кирила і Методія, Ст. 
Кетеренс. За інформаціями просимо дзвонити до 
Wally Denyszyn, 905-275-6199. 
 

 Українська Канадська Мистецька 
Фундація ласкаво запрошує на концерт 
квартету“БАНДУРА ПОЗА МЕЖАМИ“в п’ятницю,  
22 лютого 2019 р. о  год. 7:00 веч.,в Ґалерії КУМФ, 
145 Evans Ave. 

                               
                        Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Нaталія Стадник          100. 
Христинa Вінтоняк         300. 
 (в пам’ять батьків Любові (30р.) і Дмитра (51р.) 
Анна Мартинюк Мішо        120. 
Петро Вовк            100. 
Володимир і Люба Оленич       100. 
Мирослава і Михайло Дякун      200. 
        (з нагоди хрещення внука Миколи) 
Марко Царинник і Марта Горбань    100. 
  (в пам’ять Юрія (1р.) і Олекси (2р.) Царинник) 
          
       Н а  Р е м о н т  О г р і в а н н я  
А н о н і м н о            1 0 0 .  
М а р і я  К у з а н           1 5 0 .  
Ц е р к о в н и й  Х о р          1 1 5 0 .  
 

   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
19 ІІ       7:00в.  бл. Володимира Сибидла 
20 ІІ  6:00в.  бл. п. Стефана Горлача 
21 ІІ  5:00в.  бл. п. Марію Ґелей (40д.) 
22 II       5:00 поп. бл. п. Антона Шевціва (16р.) 
23 ІІ       8:00р.  бл. п. Михайла Вовка (5р.) 
23 ІІ      9:00 р.  бл. Марію Світу, Aнну Білоус, 
                                      Марію Марущак 
 2 ІІІ  7:00 веч. бл. п. Антоніну Потічну (9р.) 
                      
 

Традиційні Обіди:  
Членкині ЛУКЖК запрошують охочих пань 
допомогти нам готувати вареники, в суботу,  
23 лютого о год. 10:00 ранку, в церковній залі. 
 
У неділю, 24 лютого після кожної Святої Літургії 
в церковній залі буде продаж гарячих обідів: 
борщ, вареники, капуста, ковбаски, печиво тощо. 
Запрошуємо закупити обід для себе і родини. 
Просимо усіх підтримати діяльність ЛУКЖК!  

 ДОХІД ПРИЗНАЧЕНИЙ НА БЛАГОДІЙНЕ      
ДІЙСТВО В УКРАЇНІ! 
 
 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
11 березня. Щонеділі підчас Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00 
вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти,  який починають служити в 
п’ятницю  15  березня. 
 
 Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого 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. 

 
 



                      (Закінчення) 
Пам’ятка політика-християнина щодо зобов’язання 
дотримуватися християнських цінностей у своїй 
політичній діяльності 

Політик-християнин, переконані владики, 
зобов’язаний дотримуватися християнських 
цінностей у своїй політичній діяльності: поважати 
гідність людської особи, святість і непорушність 
людського життя від його зачаття і до природної 
смерті та традиційні християнські сімейні цінності; 
брати участь у творенні справедливих 
законів, безкомпромісно засуджувати корупцію, 
поважати свободу сумління і релігії, нести 
відповідальність перед людьми, а також 
використовувати різні ЗМІ та інформаційні канали 
для того, щоби свідчити правду. 
У Пам’ятці владики Церкви додають, що задля 
досягнення поставлених цілей політики повинні 
зобов’язатися «не зловживати владою, керуючись 
корисливими мотивами та намагаючись 
задовольнити будь-чиї приватні чи корпоративні 
інтереси коштом спільного добра». А також «усіма 
силами сприяти захисту, поширенню та 
утвердженню в суспільстві християнських 
цінностей і морально-етичних засад, насамперед в 
освіті, охороні здоров’я, економіці, політиці, ЗМІ та 
міжнародних відносинах і загалом у всіх 
суспільних інституціях, творячи Україну 
християнською державою». 
                                Департамент інформації УГКЦ 

 
Глава УГКЦ: «Ми сьогодні є як Церква, 
як народ, як держава саме тому, що 50 
років тому для нас жив, терпів, вмирав і 

воскресав патріарх Йосиф Сліпий» 
 
У Києві за участю Отця і Глави Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженнішого 
Святослава презентували документальну 
стрічку про ісповідника віри патріарха 
Йосифа Сліпого під назвою «Блаженніший». 
Над стрічкою «Блаженніший» робота тривала 
понад два роки. За словами режисера фільму 
Олени Мошинської, знімальна група працювала 
над темою життя і служіння патріарха Йосифа 
понад чотири роки. 
Стрічка побудована повністю на інтерв’ю людей, 
які особисто знали патріарха Йосифа. 
Другий фільм розповідає про життя патріарха 
після заслання в Римі від 1963 року і до його 
смерті. 
На презентацію також завітали: перша леді 
України Марина Порошенко, третій президент 
України Віктор Ющенко з дружиною Катериною, 
міністр культури Євген Нищук, письменниця 
Оксана Забужко, релігієзнавець Ігор Козловський  
 
 
 

та багато інших громадських, культурних та 
політичних діячів. 
«Часто Українська Греко-Католицька Церква не 
вміє, соромиться промовляти про себе з усією 
силою і громоголосністю патріарха Йосифа, – 
сказав Глава УГКЦ після перегляду стрічки. – А він 
і сьогодні є нашим голосом. Чуємо, як той голос 
правди, голос свідка Христа, в’язня Христа ради 
продирається. Продирається скрізь сучасні залізні 
завіси, сучасні церковні поділи, навіть сучасні 
дипломатичні доцільності, щоб говорити правду, 
піднімати голос перед могутніми світу цього на 
захист свого вкотре спливаючого кров’ю народу». 
Предстоятель висловив слова вдячності, що 
сьогодні за допомогою кіномистецтва ми можемо 
почути патріарха Йосифа, пережити, а відтак 
разом із ним вийти з кінозалу. 
«Ми виходимо з великою надією. Патріарх 
говорив: «Лихо довго тривати не може». Кожній 
історичній хвилі досить свого лиха. Нашому 
народові, нашій Церкві, нашій державі, зокрема у 
2019 році, є досить свого лиха», – відзначив Глава 
Церкви. 
Ми часто можемо попадати в розпуку, сказав 
Блаженніший Святослав, нам опускаються руки, 
але громоголосий голос патріарха Йосифа каже 
нам: ваше лихо довго тривати не може. І саме з 
тої духовної сили до нас сьогодні промовляє глас 
нашого патріарха – етнарха, який веде нас своїм 
голосом уперед. 
Цього року УГКЦ урочисто святкуватиме 50 років 
освячення собору Святої Софії в Римі. «Ми почули 
фразу патріарха Йосифа, – відзначив 
Предстоятель, – якщо ви сьогодні думаєте про 
завтра, ви вже спізнилися, треба думати про 50 
років наперед. І це здійснюється. Ми сьогодні з 
вами є як Церква, як народ, як держава саме 
тому, що 50 років тому для нас думав, для нас 
жив, для нас терпів, вмирав і воскресав наш 
патріарх Йосиф». 
Глава УГКЦ висловив слова вдячності всім тим, 
«хто дав нам можливість пережити цей голос, це 
світло надії і вчитися вже сьогодні думати про 
Україну, український народ, українську Церкву 50 
років наперед». «Ця Церква є патріаршою і буде 
патріаршою, вона завжди була і буде промотором 
єдності і Церкви, і народу. Цій Церкві-мучениці є 
що громоголосим голосом сказати urbi et orbi – 
місту, Україні і світу», – додав духовний лідер 
українців. 
Блаженніший Святослав подякував також усім, хто 
працював над фільмом. 

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 – 416-458-0978 
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http://news.ugcc.ua/documents/pamyatka_pol%D1%96tikahristiyanina_shchodo_zobovyazannya_dotrimuvatisya_hristiyanskih_ts%D1%96nnostey_u_svoiy_pol%D1%96tichn%D1%96y_d%D1%96yalnost%D1%96_85345.html
http://news.ugcc.ua/documents/pamyatka_pol%D1%96tikahristiyanina_shchodo_zobovyazannya_dotrimuvatisya_hristiyanskih_ts%D1%96nnostey_u_svoiy_pol%D1%96tichn%D1%96y_d%D1%96yalnost%D1%96_85345.html
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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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


	УГКЦ закликають виборців відповідально обирати і голосувати, а політиків – дотримуватися християнських цінностей
	Глава УГКЦ: «Ми сьогодні є як Церква, як народ, як держава саме тому, що 50 років тому для нас жив, терпів, вмирав і воскресав патріарх Йосиф Сліпий»

