
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 

«Перед тобою два вибори – добро і зло, 
життя і смерть, вибирай життя», – 

Блаженніший Святослав 
 
«Свобода – це не здатність вибирати між добром і злом. 
Справді вільними ми можемо стати тільки після вибору 
добра», – таку правду, згідно з духовним баченням 
східного богослов’я, висловив Блаженніший Святослав, 
Глава УГКЦ, у своєму інтерв’ю для італійського 
тижневика «Il Foglio». 
 
У дні між двома турами голосування під час виборів 
Президента України нам дуже важливо відрізнити правду від 
фейку, віртуальне від того, що є реальне, фальшиве від 
того, що є істинне. Предстоятель УГКЦ пропонує згадати 
старозавітню подію, коли вибраний народ завершує свою 
подорож пустелею і повинен перетнути Йордан. 
«Боговибраний народ відновив свій союз із Господом і Бог 
промовляє до Ізраїля: Я кладу перед тобою два вибори – 
добро і зло, життя і смерть, вибирай життя», – цитує біблійні 
слова Блаженніший Святослав.«Свобода є наслідком вибору 
добра і це є дорогою до повноти життя. Якщо людина 
вибирає життя, яке проявляється в істині Божого Слова, то 
стає вільною. А вибравши зло, вибирає смерть, стаючи 
рабом зла. Таким чином втрачається можливість вибору. 
Сподіваюся, що всі ми у своєму житті виберемо те, що є 
добрим та істинним, тому що тільки тоді зможемо стати 
справді вільними», – наголосив Глава УГКЦ. В 
інтерв’ю Блаженніший Святослав також пояснив різницю між 
правдою і істиною. «Сучасній людині дуже важливо 
зрозуміти, що таке істина! В українській мові ми маємо два 
слова на позначення цього поняття: ….(ст.3) 
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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: Благовіщення 
Ап. Євр. 9, 11-14; Mр. 10, 32-45. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о.  Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія – о. O. Лящук 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
 6:00в. – Св. Літургія – о. О. Юрик 
 7:00в. – Великопосна Вечірня-  
                                                о. Р. Лобай 
                                            
              

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

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
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 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. 
 

 ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая 
щиросердечно дякує усім, які причинилися 
до успішного переведення їхнього заходу 
“Борщ і Вареники” на підтримку проекту 
“Мрія Марти” y Чернівцях. Рівнож дякуємо усім 
парoxіянам і прихожанам, які підтримали цю ціль. 
Зібрано $1500 з обідів. Цілу суму висилаємо на 
харитативну ціль. Нехай Предобрий Господь 
благословить діло Ваших рук! 

 
  Дискусійний Клюб при нашій парохії 

зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 14 травня 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! 
 

 СЬОГОДНІ 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. 
 

 Просимо наших парохіян, у яких росте 
лоза, і які можуть поофірувати її для посвячення 
та роздачі вірним у Квітну Неділю зголоситися до 
парохiї (416-504-4774) або до Романа Колоса  
(647-519-6166). Члени БУКК приїдуть до Вас, щоб 
її відібрати  та  приладити.  

 
 

 ХОР ВЕСНІВКА запрошує всіх на 
ВЕЛИКОДНІЙ ЯРМАРОК  в неділю, 21 квітня 
2019, від  9:00 рано до 1:00 поп. в церковні 
залі.  Можна купити свіжі паски, торти, печиво, 
вареники, канапки, борщ, каву і чай, писанки 
і.т.д.   

 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.  
 

 Holy Namе of Mary College School, 
приватна католицька школа для дівчат, 
запрошує на День Відкритих Дверей в суботу 14 
квітня від год. 10:00 ранку до 2:00 поп. За 
інформаціями просимо звертатися на : 905-891-
1890 X. 103 aбо на www.hnmcs.ca. 

 
 КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ КАНАДИ 

запрошує всіх на початковий концерт  їх 
надходящого турне CROSSROADS TOUR 2019 
(“Перехресними Шляхами”) в суботу, 11 травня о 
год. 7:00 веч. в Church of the Holy Trinity, 19 Trinity 
Square. Квитки можна набути онлайн: crossroads-
toronto.eventbrite.ca, або особисто в місцевих 
відділах Української Кредитової Спілки. 

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

Галина Гарапин          300. 
Ліам і Ксеня Ґейні         100. 
Йосиф і Анастазія Шостак      100. 
Анонімно            100. 
В пам’ять Анастазії Щепанської     505.  
          

                             МНОГАЯ  ЛІТА ! 
 Новоoхрещенoму Міладеві Таґгієві 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. 

 
 

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


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

  13  ІV      9:00 ранку бл. п Леоніда Соболева 
                                                             (40д.) 
  13  ІV    10:00 ранку бл. п. Богдана Лижника 
  13  ІV    11:00 ранку бл. п. Ольгу Зелену                    
  13  IV      5:00 поп.    бл. п. Івана Федаша (25р.) 
  20  IV      8:00 ранку бл. п. Анну і Миколу 
                                           Кренца 
  20 IV     10:00 ранку бл. п. Марію Мельник (40д.) 
  20 IV     11:00 ранку бл. п. Андрія Івана 
                Спольського (9р.) і Миколу Томцьо (8р.) 
                       
                    (Закінчення) 
 «правда» та «істина». Слово «Істина» (з великої 
літери) означає вищу правду, об’єктивну, 
інтегральну. Цією Істиною є Христос, Його Особа. 
Той, хто відкриває для себе Істину, стає вільним. 
Тому Господь каже: пізнайте Істину, і вона зробить 
вас вільними», – пояснив Предстоятель УГКЦ. 
Він зазначив, що є й інше слово – «правда», яке 
може означати суб’єктивну істину, – істину особисту, 
створену кожною людиною згідно із власним 
способом мислення, світобачення, пізнання 
реальності й стосунків зі світом. «Відповідно до цієї 
«часткової» правди, те, що є істинним для однієї 
людини, не є таким для іншої. Щоб вийти з цього 
індивідуалізму і усвідомити, що є істинним, а що 
хибним, люди повинні відкритися до іншої людини, 
особливо до Особи Іншого з великої літери, повинні 
жити зустріччю з Ним. Так ми можемо досвідчити 
Істину, тому що Істина – це Особа, яку ми зустріли і 
з якою переживаємо досвід відносин», – сказав 
Блаженніший Святослав. Департамент інформації УГКЦ 

 
Глава УГКЦ: «Сьогодні Україна захищає 

Європу» 
 
Україна захищає Європу, а саме автентичні 
європейські цінності. Адже тепер в Україні 
вирішується не лише майбутнє Європи, а й 
важливі проблеми загальноєвропейського 
значення. Ба більше, вирішення цих проблем 
стане незабаром багатством усієї Європи. 
 
На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав в інтерв’ю з журналістом 
Маттео Матцуцці для тижневої італійської газети 
“Il Foglio”. 
“Моя країна, мій народ – глибоко зранені. На 
нашому тілі ще є рани комунізму, радянського 
минулого і сталінського тоталітаризму, – рани  
 
 
 

Другої світової війни, які не були вилікувані в 
післявоєнний період. Войовничий дух радянської  
влади, бажання домінувати в інших країнах 
залишилися, і український народ потрапив у 
рабство цього радянського мілітаризму. Завдані 
комуністичним тоталітаризмом рани, що не 
припиняли кровити з часів Другої світової війни, 
сьогодні роз’ятрилися через  російську агресію”, – 
зазначив духовний лідер греко-католиків. 
І згодом додав: “Згідно з офіційними даними, за 
п’ять років російської агресії на Сході України було 
вбито понад 10 тисяч осіб, тисячі зникли без 
вісти; є мільйони біженців і вимушено 
переселених. Ми маємо десятки тисяч фізично 
поранених, але вся країна страждає від 
психологічної рани. Ми на своєму прикладі 
переконалися, що війна впливає не тільки на тіло, 
а й на душу людини – через психологічну травму 
суспільство переживає посттравматичний 
синдром. Ці рани завдали українцям великого 
болю, який посилюється і проявляється по-
різному”.Він згадав слова Папи Франциска про те, 
що Церква в Україні стала справжнім польовим 
шпиталем, бо лише від Церкви люди сподіваються 
дістати відповіді на фундаментальні запитання. Ба 
більше, українці мають надію побачити справжнє 
свідчення солідарності, моральні та духовні 
орієнтири на шляху зцілення ран, завданих 
війною.“Тому ми повинні зважати на те, що 
сьогодні війна змінила своє обличчя. Війна – 
велике зло, яке впливає на серце, розум, тіло, але 
передусім на здатність людини бути автентично 
вільною і співпрацювати зі своїм ближнім для 
загального блага. І це є великою трагедією. Отож 
сьогодні Україна справді є країною, яка захищає 
Європу, захищає автентичні європейські 
цінності,  а тому не потрібно дивитися на неї як на 
проблему для Європи. Навпаки: на сучасному 
етапі в Україні вирішуються важливі проблеми 
загальноєвропейського значення, майбутнього 
Європи. Усе те, що ми нині переживаємо в Україні 
і намагаємося вирішити, свого часу стане 
багатством усієї Європи”, – переконаний 
Блаженніший Святослав. 
                              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 

 

http://news.ugcc.ua/interview/sogodn%D1%96_ukraina_zahishchaie_ievropeysk%D1%96_ts%D1%96nnost%D1%96_ale_zah%D1%96d_tsogo_ne_rozum%D1%96ie__blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_dlya_%D1%96tal%D1%96yskogo_vidannya_il_foglio_85891.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 


	«Перед тобою два вибори – добро і зло, життя і смерть, вибирай життя», – Блаженніший Святослав
	Глава УГКЦ: «Сьогодні Україна захищає Європу»

