
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 про президентські вибори: 
«Обираймо того, з ким пройдемо наступний 

етап на шляху від рабства до свободи» 
 
Цього року, згідно з Божим провидінням, вибори Президента 
України збігаються із духовним шляхом Великого посту. Я 
думаю, що Господь цим фактом хоче показати глибоку 
сутність і зміст того, що переживатимемо саме з духовної 
перспективи. Адже вибори є одним із важливих етапів 
нашого пасхального шляху, який ми, зокрема, розпочали від 
Революції гідності. 
 
Таку думку висловив Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, у своєму відеозверненні щодо виборів Президента 
України, яке він адресував вірним Церкви і всім українцям. 
Духовний лідер греко-католиків навів паралель з історією 
виходу вибраного народу з єгипетської неволі. «Пустившись 
у цей шлях від рабства до свободи, ми, подібно як одвірки 
ізраїльтян, стали «позначені» кров’ю героїв Небесної сотні, 
їхньою пасхальною жертвою. Тепер ми опинилися перед 
наступним етапом нашої ходи – ходи в пустелі, але ходи до 
свободи», – підкреслив Глава Церкви. 
І згодом додав: «Проте, як нам здійснити правильний вибір? 
Якою дорогою йти? Ми знаємо, що в пустелі ізраїльтяни 
також нарікали і на Бога, і на Мойсея, і на труднощі та 
невдачі тієї подорожі. Однак вони відчули, що Господь є 
разом з ними, зокрема коли у водах Червоного моря Він 
потопив військо фараона. Чи це не є подібно до того, як 
Господь Бог веде нас навіть під час військової агресії проти 
нашого народу? І як у водах нашого народного ентузіазму й 
солідарності гине «фараон» та його військо, яке своїми 
«колісницями» прийшло на українську землю».  (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: Благовіщення 
Ап. Євр.2, 11-18. Єв. Лк. 1, 24-38. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о.  Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 11:30 – Св. Літургія – о. (. Качур 
 6:00в. – Св. Літургія – о. О. Лящук 
 7:00в. – Великопосна Вечірня-  
                                           о. О. Ляшук 
             

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

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап. Євр. 4, 14-5,6.  
 Єв. Мр. 8, 34-9, 1. 
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 ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая 

запрошує на БОРЩ і ВАРЕНИКИ у церковній 
залі СЬОГОДНІ після кожної св. Літургії. Весь 
дохід призначений на проект в Чернівцях “MРІЯ 
МАРТИ”- Центр Доброти - це притулок для жінок 
з дітьми з усієї України, які опинилися на вулиці і 
страждають. Сюди потрапляють жінки-сироти, 
випускниці сиротинців, які не мають рідних. Тут 
знаходять захист жінки і діти, яким вдалося втекти 
від домашнього насилля та жінки і діти з 
інвалідністю. Всі вони загоюють рани душевні і 
тілесні, отримують психологічну, моральну, 
соціяльну, матеріяльну допомогу, здобувають 
професію, отримують роботу і вчаться як себе 
забезпечувати. Багато дітей в Україні відбирають 
від матерей через бідність, голод та неналежні 
умови. У цьому центрі рятують дітей від 
потрапляння до притулків, зберігають для них 
найголовніше - усмішку, впевнену в собі люблячу 
маму. Цей центр не отримує допомоги від урядових 
закладів, а  отримується виключно на пожертвах 
щедрих людей. 
Тож в неділю 31 березня  численно 
підтримаймо діяльність ЛУКЖК і цей 
благодійний проект!  
 

 Колектив Коса і Folk Camp разом з 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая запрошують всіх 
зацікавлених на майстерню писання писанок  
в неділю 14-го квітня в шкільному будинку 
після св. Літургії о год. 9.30 ранку. Коса Колектив 
організує такі майстерні безкоштовно, щоб 
зберігати наші чудові традиції. Всі необхідні 
матеріали і легонька перекуска будуть на місці. 
Отож підтримуймо їхні заходи.  Прошу зголосити 
Вашу присутність до 11-го квітня до церковної 
канцелярії на чис. тел. 416-504-4774. 

 
  Дискусійний Клюб при нашій парохії 

зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 2 квітня о год. 10:30 ранку у 

парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 

 
   Катехетична наука для дорослих i 

зацікавлених відбувається кожного вівтірка 
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків,  
516 The Kingsway.  Всіх запрошуємо! 
 
 День Рожі: СЬОГОДНІ  Лицарі Колюмба

 ім. Андрея Щептицького роздаватимуть  
символічну рожу як пригадку, що ми християни 
підтверджуємо, що кожне життя Богомдане, дороге і 
святе. При цій збірці, будь ласка, будьмо щедрими! 
 

 В неділю 7 квітня після св. літургії о год. 
11:30 ранку буде нагода послухати доповідь на 
тему: УГКЦ в ХХІ Столітті – Візії і Виклики у  
церковній залі. Доповідач- Анатолій Бабинський – 
студент Інституту ім. Андрея Щептицького. 

 
 Сестри Служебниці Непорочної Діви 

Марії ласкаво запрошують на Святкування 100-
річчя від дня переходу у вічне життя, 
Блаженної Йосафати Гордашевської, спів-
засновниці СНДМ, 7-го квітня 2019 – 7-го квітня 
2020: 
6-7-го квітня: ПОЧИТАННЯ МОЩЕЙ – парафія св. 
Димитрія 23-го червня: ПРОЩА / 72-ий 
ЩОРІЧНИЙ ВІДПУСТ, Анкастер 22-го вересня: 
ЧАЙОК в ГОРОДІ / ВІДКРИТІ ДВЕРІ, 5 Австин Терас 

    20-го листопада: ДЕНЬ БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ –             
День Молитви, 5 Австин Терас Для інформації: 
 416-924-7422; www.ssmi.org 

 
 Хор Веснівка  і Чоловічий Камерний 

Хор  запрошують  на весняний концерт – Лети 
тужлива пісне – в неділю, 7 квітня 2019 о год. 
3:00 поп. в Humber Valley United Church,  76 
Anglesey Blvd.   В концерті прозвучить музика 
українсько-канадських композиторів, 
які  передають душевні спогади про Україну та її 
багаті народні традиції. Хори продемонструють 
програму концертного туру до Польщі та України 
(16-27  травня). 
Квитки:дорослі $30.,сеньйори/студенти $25.  
Просимо звертатися на чис. тел.:   
416-763-2917 або 416-246-9880 або на елекронну 
пошту–nykola@vesnivka.com.  
 
                        Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 

Юрій і Марла Дашко        100.  
Орест і Ірина Гарас        250. 
        (в пам’ять 95 ліття Катерини Свергун) 
Анонімно            100. 
Катерина Воловець        200. 
Володимир і Люба Оленич      100. 
Марійка Кузан          100.  
           

                             МНОГАЯ  ЛІТА ! 
 Новоoхрещенoму Дам’янові Поповичові і 
його рідним та хресним батькам бажаємо 
многії і благії літа! 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався 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. 

 
 Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудваються 
в днях  28 – 31 березня. Реколектант: – 
 о. Петро Шумелда, душпастир церкви св. 
свщ.  Димитрія, Торонто.         

Неділя 31 березня – кінцева наука на кожній 
 Святій Літургії.  

http://www.ssmi.org/
mailto:nykola@vesnivka.com


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

  6   ІV       9:00 ранку бл. п Стефанію Харак (5р.) 
  6   ІV      5:00в.   бл. п. Катерину Москович  
                                                                    (40д.)                       
На думку очільника греко-католиків, Божий народ 
у пустелі опинився перед певним вибором: йти 
дорогою Божих заповідей, Божого закону, чи йти 
за тим образом та ідолом золотого тельця, якого 
собі змайстрував? Адже золотий телець – це 
намагання людини вимірювати правильність свого 
шляху лише власним добробутом, вигодою, 
людським міркуванням.Предстоятель 
переконаний, що наш вибір під час 
президентських виборів є надзвичайно подібний 
до того вибору, що його мусів зробити 
ізраїльський народ біля гори Синай: йти за 
справжнім, живим Богом, чи йти за золотим 
тельцем, тобто тим уявний та фальшивим богом, 
який веде до смерті?!«Я хочу звернутися до всіх 
вас підійти до цього свідомого та добровільного 
вибору з великою відповідальністю. Я усіх 
закликаю: обов’язково прийти проголосувати й 
узяти участь у цих виборах. Я також заохочую йти 
до Божої правди, Божих заповідей, навіть якщо 
цей шлях буде тяжким, сповненим різного роду 
небезпек і випробувань. Не обираймо того, хто 
хоче сповнити наші приземлені людські, а й 
деколи низькі мрії. А йдемо за тим, хто нас веде 
дорогою Божих заповідей. Я хочу запросити всіх 
вас зрозуміти, що ваш вибір є важливим 
християнським духовним обов’язком», – наголосив 
у своєму слові до вірних Блаженніший Святослав. 
Він переконаний, що українцям варто обирати 
того, з ким ми пройдемо наступний етап на шляху 
до свободи. «Як ізраїльський народ мав спокусу 
повернутися назад до рабства, назад до Єгипту, 
назад до влади фараону, так само і ми маємо 
зараз вагання: йти вперед чи йти назад. Заклик, 
який скеровує до нас Господь, – є закликом йти 
вперед до свободи, ставати вільними та гідними у 
нашій пасхальній ході. Нехай Господь дарує нам 
духовний шлях, який лежить через ці вибори як 
шлях до миру, істини та справжньої свободи», – 
наприкінці зауважив Предстоятель УГКЦ. 
Департамент інформації УГКЦ 
 
     У Національній опері України військовим 
капеланам вручили відзнаки імені блаженного 
свяченномученика Омеляна Ковча. 

 
Після вручення відзнак відомі українські музиканти 
сестри Галина й Леся Тельнюк представили 
мистецький проект «Божий агнець», присвячений 
пам’яті отця Омеляна Ковча. У рамках проекту 
Національний президентський оркестр України та 
Камерний хор під керівництвом Вадима Яценка 
виконали твори на слова Богдана-Ігоря Антонича, 
Тараса Шевченка, Галини Тельнюк, Пауля Целана та 
папи Івана Павла ІІ. «Це шана і подяка сотням 
українських священиків, які поряд з нашими  
 

 
воїнами», – сказали сестри Тельнюк. 
Блаженніший Святослав відзначив, що 25 березня 
минуло рівно 75 років з дня мученицької смерті 
вірного сина українського народу, геройського 
священика УГКЦ отця Омеляна Ковча. 
За його словами, отець Омелян Ковч є відомим 
скарбом усього українського народу, голосом 
сумління українського суспільства. Це постать, яка 
уособлює ідею міжнаціонального і міжрелігійного 
діалогу і примирення.Будучи одруженим греко-
католицьким священиком, багатодітним батьком, 
парохом з містечка Перемишляни, він увійшов в 
історію саме тим, що в часи Голокосту рятував синів і 
дочок єврейського народу. За це був арештований і 
убитий нацистами в концтаборі Майданек на 
території сучасної Польщі.Свого часу Блаженніший 
Любомир казав, що отець Омелян є сином одного 
народу, який рятував синів і дочок іншого народу – 
єврейського, а віддав своє життя на землі третього 
народу.«Відзнакою, – зауважив Глава УГКЦ, – яку ми 
сьогодні вручаємо, хочемо звернути увагу на ще 
одну грань постаті отця Омеляна Ковча – як на 
військового капелана. Цього року минає сторіччя з 
моменту його капеланського служіння в тодішній 
Українській галицькій армії. Тож отець Омелян був 
учасником національно-визвольних змагань. Саме в 
нашій Церкві збереглася традиція військового 
капеланства в збройних формуваннях українського 
народу, яка сьогодні є особливим предметом гордості 
і вдячності Господу Богу всіх Церков і релігійних 
організацій сучасної України». «Ця когорта лауреатів 
справді промовляє до нас, що дух отця Омеляна, 
його духовна посвята живе в нашому народі, живе в 
наших Церквах і живе в українському війську», – 
додав Блаженніший Святослав.На погляд 
Блаженнішого Святослава, постать отця Омеляна 
може глибоко відповісти на питання, ким є 
військовий капелан, які завдання має священик у 
війську. «І він дає нам унікальну відповідь. Зокрема, 
отець Омелян в останні моменти свого життя 
показав, що був особою, здатною бачити Бога, який 
є на небесах, серед пекла на землі, і робити Його 
видимим для тих, хто дивиться в очі смерті. Гадаю, 
це є завдання військового капелана», – сказав він. 
«Друге завдання військового капелана – допомагати 
українським воїнам залишитися людьми в 
нелюдських обставинах. А це можливо тільки тоді, 
коли людина побачить Бога в собі», – вважає 
Предстоятель.Блаженніший Святослав розповів, що в 
УГКЦ блаженного священнномученика почитають не 
в окремих мощах, а у вигляді попелу з крематорію, з 
концтабору Майданек. Це попіл, який є символом 
перемішаної долі, жертовного життя, доброго 
Христового священика.Предстоятель також зазначив, 
що цього року минає десять років, як світлої пам’яті 
Блаженніший Любомир проголосив Омеляна Ковча 
покровителем душпастирів УГКЦ. «Нам годі було 
знайти кращий приклад, який руйнує різні міфи про 
нашу Церкву, про національно-визвольні змагання 
українського народу, як постать Омеляна Ковча», – 
наголосив Глава Церкви.           Деп.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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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 


	Глава УГКЦ про президентські вибори: «Обираймо того, з ким пройдемо наступний етап на шляху від рабства до свободи»

