
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 

“Той, хто знає свої гріхи і прийняв Боже 
милосердя, буде милосердним до 

ближнього”, — Блаженніший Святослав 
  

На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший 
Святослав у своїй проповіді до вірних під час Архиєрейської 
Божественної Літургії в Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового у Неділю про митаря і фарисея, 17 лютого 2019 
року.“Кожного разу, коли ми читаємо або слухаємо слова 
Святого Євангелія, відбувається дивна подія Божого 
одкровення. Бо коли Господь промовляє своїм словом, Він 
відкривається нам. Перш за все у своєму одкровенні Він 
говорить про те, ким Він є для нас. Тому, слухаючи слово 
Євангелія, ми можемо його пізнати для того, щоб сповнити 
своє життєве завдання (як нас вчить Церква) — у цьому 
житті Творця пізнавати, полюбити, служити, а відтак 
отримати в Ньому вічне щастя і життя”, — такими словами 
звернувся на початку свого слова до вірян Предстоятель 
УГКЦ. А згодом додав: “Євангелист Лука говорить нам про 
двох чоловіків, які прийшли до храму помолитися. Проте не 
тільки про них ідеться у притчі, а передусім про 
Всевишнього, який уважно слухає людину кожного разу, 
коли вона знайде час, силу, увагу розмовляти з Ним. Ба 
більше, Творець слухає не тільки, що ми Йому скажемо, Він 
знає набагато більше, ніж те, що ми в словах до Нього 
хочемо сказати. Він дивиться нам глибоко в серце”. 
За його словами, Божий рух до людини називається Божим 
милосердям. І тому, щоб показати людині, як потрібно 
молитися і зближуватися з Небесним Отцем, слово Боже 
описує нам два способи молитви. 
 

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. 8, 8-9,2. Мт. 25, 31-46.  
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
 6:00в. – Св. Літургія – 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. Кор. 6, 12 – 20.  
 Єв. Лк. 15, 11 -32. 
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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 26 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. 
 

 Шкільна Рада Конґресу Українців 
Канади запрошує українську громаду на концерт у 
пошану Тараса Шевченка в неділю 3 березня о год. 
2:30 поп. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків, 516 The 
Kingsway. Приходьте цілими родинами: 
Пошануймo спільно Великого Сина України! 
 

 З нагоди 70 ліття Світової Федерації 
Українських Жіночих Організацій (СФУЖО), 
ювілейний бенкет проходитиме в неділю 24 березня 
о год. 3:00 поп. в бенкетному залі “Княжий Двір” 
ресторану “Золотий Лев”. Головну доповідь 
виголосить д-р Марта Кічоровська Кебало, 
представниця СФУЖО до ООН. Квитки: 416-252-
3456(Золотий Лев), 647-713-6257 (Галина Винник). 
 

 Собор Успення Пресвятої Богородиці 
запрошує на День Української Родини в суботу 2 
березня о год. 3:00 поп. за адресою 3625 Cawthra 
Rd., Mississauga. 
 

 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! 
Oксана Соколик          100. 
Юрій і Марла Дашко         200. 
                 (в пам’ять Татяни Дашко) 
Сузан Саміло Мороз         200. 
Петро Вовк             100. 
Люба Осмак            100. 
Андрій Дзюбак           100. 
Володимир і Люба Оленич       100. 
Олег і Ольга Турчманович       100. 
.  
 

   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
23 ІІ       8:00р.  бл. п. Михайла Вовка (5р.) 
23 ІІ      9:00 р.  бл. Марію Світу, Aнну Білоус, 
                                      Марію Марущак 
27 II  1:00 поп. бл. п. Леонтіну (3р.), 
                                Мирослава, Петра Щшумських 
 2 ІІІ  7:00 веч. бл. п. Антоніну Потічну (9р.) 
 8 III  6:00 веч. бл. Петра і Софію Шлярп 
 9 ІІІ  10:00 ранку   бл. Андрія (9р.) і Стефана (11р) 
                                                   Ґулів 
 
                      
                    ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоївсся у Бозі  бл. п. Євгеній Лящук (74р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних. 

 

Традиційні  Обіди:  
СЬОГОДНІ 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. 

 
 



“Святий Єфрем Сирійський говорить про те, що 
людині є значно легше подякувати Богові за щось 
добре, що вона зробила, ніж показати Йому іншу 
сторону свого серця, просити милосердя за свої 
гріхи... Фарисей, постать якого ми тепер не рідко 
можемо зустріти й серед християн, — це людина, 
яка дякує Богові за те добре, що вона зробила. 
Всевишній тішиться добрими вчинками людини. А 
в чому помилка такого способу перебування 
перед Богом? У тому, що фарисей, який тільки 
показує свої добрі риси, начебто каже: “Боже, я 
не потребую Твого прощення і милосердя. Я 
потребую, щоб Ти визнав мою праведність”. 
Такого типу перебування людини перед Богом не 
дає можливості Господеві йти до цієї людини. Це 
один із прикладів того, що Святе Письмо називає 
гріхом проти Святого Духа”, — підкреслив 
духовний лідер греко-католиків.“Кожен фарисей є 
надзвичайно вимогливим до інших та всіх довкола 
осуджує. Він вважає, що є кращим за інших. 
Мовляв, саме він є достойний пошани та уваги не 
тільки від людей, а й у Бога. А той, хто знає свої 
гріхи та прийняв у серце Боже милосердя, буде 
милосердним до ближнього, бо знає, як нелегко 
побороти власний гріх”, — промовив Глава 
Церкви.Слід зауважити, що наприкінці проповіді 
Блаженніший Святослав побажав усім відчути себе 
любленим Богом, щоб ми були носіями Божого 
милосердя у світі, а також першими здатними 
простити та полюбити.         Департ. інформації УГКЦ 

 
Через богопосвячене життя Бог сам 

приходить і стає таким близьким, що його 
можна взяти за руку», - Блаженніший 

Святослав 
 
Щорічна зустріч богопосвячених осіб 
Київської архиєпархії УГКЦ з нагоди свята 
Стрітення цього року відбулася в Обухові, у 
студійському монастирі Святого Антонія 
Печерського. Святкування розпочалося 
Архиєрейською Божественною Літургією, яку 
очолив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав. 
 
Під час проповіді Предстоятель УГКЦ розкрив зміст 
свята як дня богопосвяченого життя: «Це свято 
Богородиці, яка відкриває нам значення усякої  
посвяти, що її людина може зробити в ім’я Боже. 
Так само богопосвячена особа, монах чи 
монахиня, – це той, який покликаний зродити 
світло для світу, це той, через кого Господь Бог 
хоче показати, що надія Церкви, надія християн є 
певна. Через богопосвячене життя Господь Бог 
сам приходить і стає таким близьким, що його  
 
 
 

можна взяти за руку, потягнути за рясу, можна 
побачити, що це все, про що ми чуємо, читаємо – 
справжнє. Сьогодні ми дякуємо за кожного монаха 
і монахиню нашої Церкви, тому що ви, отці, брати 
і сестри, покликані стати світлом для світу. Через 
вас народ Божий хоче побачити, що спасіння 
існує, що Бог нас слухає, Бог відповідає, Бог 
приходить, Він є між нами». «Освячена свічка, – 
підкреслив Блаженніший, – якраз і є символом 
певності нашої віри та надії на спасіння».Після 
Святої Літургії відбулася цікава подія – 
«стрітення» двох богородичних ікон. Ці ікони у 
1914 році митрополит Андрей Шептицький, 
перебуваючи на засланні в Курську, подарував 
двом священикам на знак того, що він живий. 
Одна із цих ікон зберігалася у родині 
Горникевичів, а інша – стала основою панагії 
Блаженнішого Святослава. Родина Горникевичів з 
Австрії передала свою ікону студійському 
монастирю в Обухові.Після святкового частування 
та освячення надбанних хрестів  новозбудованого 
храму Блаженніший Святослав зустрівся з 
монашеством Київської архиєпархії. Під час 
зустрічі архиєрей розповів про найважливіші події 
минулого року, поділився своїми роздумами на 
майбутнє та заохотив богопосвячених осіб до 
ділення.Не менш важливою частиною святкування 
стала доповідь отця диякона Даниїла Ґаладзи на 
тему «Пінію время, молитви час» - про церковний 
спів і східну літургійну традицію. На основі 
Декрету митрополита Андрея Шептицького про 
церковний спів, який був написаний 1941 року, 
диякон розповів про важливість краси церковного 
співу та потребу  активної участі у ньому. 
«Служіння, яке віддаємо Всевишньому, повинне 
обіймати все, що маємо від Бога. Люди повинні 
молитися не тільки духом, тобто умом і серцем, 
але й тілом і всім тим, що мають і в душі, і в тілі і 
чим можуть хвалити Всевишнього. У співі віддає 
чоловік на службу Господеві свої легені, руки, 
коліна, ціле тіло, голос, язик, почуття краси, 
мелодії, ритму і гармонії, — словом цілого себе», - 
писав митрополит. 
Монашество Київської архиєпархії висловлює 
щиру подяку о. Олександру Приліпу, настоятелю 
обителі Святого Антонія Печерського, за 
гостинний прийом. 

Прес-служба монашества Київської архиєпархії 
 
 

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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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 
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