
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 

«Обрання Блаженнішого Святослава Главою УГКЦ було 
фантастичним свідченням і для інших Церков в Україні», 

– Мирослав Маринович 
 
10-річчя перебування на престолі Глави УГКЦ 
Блаженнішого Святослава – це вагомий період життя 
всієї Церкви, зокрема, реалізації стратегії «Жива 
парафія – зустріч з Живим Христом». Це час підбивати 
підсумки, оцінювати нові виклики і думати про нову 
стратегію розвитку у сучасному плинному світі. Про це 
та інше у «Добрій розмові» з Тарасом Бабенчуком 
розповів Мирослав Маринович, релігієзнавець, 
публіцист, дисидент і політв’язень, один із засновників 
правозахисної групи УГГ, нині – проректор УКУ. 
Фото: The Ukrainians 
 
Про події десятирічної давнини – відставку Любомира 
Гузара і обрання Святослава Шевчука 
Коли в 2011 році Блаженніший Любомир подав у відставку, 
для багатьох це було великою несподіванкою, незважаючи на 
стан здоров’я Блаженнішого. 
«Я також дізнався про це із преси, – розповідає Мирослав 
Маринович. – І першим відчуттям був жаль, що така людина 
відходить від керма Церкви… Але, водночас, було і відчуття 
вдячності Блаженнішому Любомиру за його свідчення – як 
віддавати владу, не триматися за неї. У пострадянському 
суспільстві, де за владу тримаються до кінця, це – велике 
свідчення, яке вразило багатьох». 
Наступною несподіванкою для загалу стали вибори нового 
Глави УГКЦ: 23 березня 2011 року Синод єпископів обрав 
наймолодшого з єпископів Святослава Шевчука….ст.2 
 

 Ап. Євр. 1, 10-2, 3. 
 Єв.  Мр. 2, 1-12. 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
 Ап. Євр. 4, 14-5, 6. 
 Єв. Мр. 8, 34-9, 1. 
 6:30 – Утреня 
 8:00 –Св. Літургія- жива трансляція 
10:00 –  Св. Літургія  
12:00 – Св. Літургія 
              

                         Свята 
8:00р. – Утреня – жива трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія- жива 
трансляція     
                    
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією- жива 
трансляція 
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                    ОГОЛОШЕННЯ   

Повідомляємо, при вході парохіяльного 
будинку є можливість вирівняти членські 
внески ($40.), відібрати конверти і 
календар на 2021 р.,  і при цій нагоді 
відібрати напис на шибу (яскравого 
жовтого кольору)   – це дозвіл на паркування 
на парафіяльній площі і на вулицях біля 
парафії. Написи будуть видаватися тільки  
членам нашої парохії! Це можна полагодити 
під час канцелярійних годин від понеділка 
до п’ятниці від год. 9-1 і від год. 2-4. 

 
Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати 
смачні ручно зроблені вареники ( з 
бараболею і сиром, капустою і з м’ясом), 
голубці (з м’ясом і без м’яса) і вушка. Це 
можна полагодити під час канцелярійних 
годин від понеділка до п’ятниці від 9-1 год., і 
від 2-4 год., як рівнож в неділю від 10-2 год. 
Увесь дохід призначений на  потреби
 церкви!  

 

 
УНО-Доріст, Український Музей Канади, і 
Native Canadian Centre of Toronto запрошують 
дітей віком 8-16  на віртуальну майстерню 
вироблення коралів у зв’язку із Виставкою “The 
Spirit of Beads” в суботу 27 березня  і в суботу 10 
квітня від год. 3:00 до 4:30 поп. Реєстрація: 416-
923-9861 
                                                 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Володимир і Надія Луців       250.  
Марія Бескідна           300. 
Александер Шіляк         350. 
    
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  3  ІІІ  8:00 ранку   +Ярослава і Марію Щуків 
                                         + Орест Гаврилюк 
             
                В І ЧН АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлася у Бозі  бл. п. Олена Даниляк (90р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних.  
             
 
             (П р одов же ння )            
  «Так, це теж було певною несподіванкою, і це, 
свого роду, також свідчення – наймолодший 
єпископ стає Патріархом. Це свідчення, 
передусім, означало, що Церква певна себе – 
відчувала свою силу і могла піти на такий крок. 
Думаю, на початку 90-х, коли УГКЦ тільки 
виходила з підпілля, таке навряд чи було 
можливим, але часи змінилися. Окрім того, це 
було фантастичним свідченням і для інших 
Церков в Україні», – пригадує проректор УКУ. 

Чому саме Святослав Шевчук – талановитий 
доктор богослов’я, декан філософсько-
богословського факультету УКУ, відомий на той 
час не дуже широкому загалу? 
На думку п. Мирослава, одним з головних 
аргументів для владик при виборі Блаженнішого 
Святослава була саме його прекрасна 
богословська освіта, яка проглядалася у всьому – 
у його проповідництві, поставі, церковному житті. 
«Це була основа, дуже міцна, і це відчували всі, 
– каже Мирослав Маринович. – Не можу не 
визнати, спочатку була певна тривога, чи зі всіма 
обставинами церковного життя він знайомий 
настільки, щоб відразу взятися за правління… Але 
я пригадав Митрополита Андрея: у 1888 році він 
став монахом, у 90-х – єпископом, а за рік – 
митрополитом. І так само можна сказати – а чи 
була певність, що він був достатньо 
ознайомлений із церковним життям? Але якщо є 
відкритість на волю Святого Духа, на Боже 
Благословення, все можна подолати».  …ст. 3 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Почавши від понеділка 15 березня 2021р. 
уряд дозволив нам служити Богослуження з 
обмеженою кількістю вірних (у нашому храмі це 
означає 50 осіб). В неділю служать Утреню о год 
6:30 ранку , Божественні Літургії o год. 8:00  і 
10:00 ранку, та  о год. 12:00 пол. Посна Вечірня 
в неділю о год. 6:00 вечора.   Недільна 
Божественна Літургія о год. 8:00 ранку 
транслюється у  живому ефірі як також Літургія 
Ранішосвячених Дарів у п’ятницю о год.6:00 
веч.  
 
 Вечірні в суботу служать о год. 6:00 веч. 

  
Під час тижня в будні дні (від понеділка до 
суботи) служать Божественну Літургію о год. 8:00 
ранку.  
 
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на всі   богослуження 
зобов’язує відповідна процедура. 
 
 
 
 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок  
15 березня. Щонеділі під час Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 
6:00 вечора. 
 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.  
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  подавати 
імена померлих до пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який служать в  п’ятницю 



                                                  (Закінчення)  
Про важливість бачення знаків  часу і «УГКЦ у мінливому світі» 
За цих 10 років УГКЦ зробила значні кроки у розбудові своїх структур в Україні і світі: це 
і створення нових митрополій, єпархій та екзархатів, і висвячення нових єпископів, і 
реалізація програм різних напрямків і рівнів. Про що свідчить така активна діяльність 
Церкви у цьому напрямку?    
«Як мирянин, скажу: якщо Блаженніший Любомир відновив структури Церкви, то 
Блаженніший Святослав зробив наступний крок, відобразивши нову реальність, у якій 
живе Церква. І це було дуже важливим, особливо для структур УГКЦ у діаспорі. Під час 
моїх поїздок до Італії я досвідчив, якою великою була там потреба структур нашої Церкви 
(Апостольський екзархат УГКЦ з осідком у Римі засновано у 2019 році – Ред.), якими 
напруженими були ці моменти… Тому – велика вдячність Блаженнішому і Синоду, що так 
подбали про це». 
Програма 10-річнної стратегії розвитку УГКЦ «Жива парафія» фактично виконана. 
Попереду – нове десятиріччя і напрацювання нової стратегії. Якою могла б бути 
магістральна лінія цієї стратегії? 
«Я б очікував від Блаженнішого і Синоду програми з умовною назвою «УГКЦ у мінливому 
світі», –  каже пан Мирослав. – Наша Церква утвердилася у можливостях, отриманих у 
1991 році після виходу з підпілля – ми відновили наше церковне життя, традиції, 
служіння, і це чудово. Але ситуація у світі стрімко змінюється. Ми можемо побачити ці 
зміни на прикладі Католицької Церкви у Польщі, де вона мала велику суспільну вагу – і, 
несподівано, такі бунти… У чому причина?..» 
Мирослав Маринович підкреслює: питання змін, зокрема, і в церковній сфері, – 
глобальне. 
«Тому нам слід відстежувати знаки часу. Я міг би порівняти те, що нам потрібно, зі станом 
Католицької Церкви до Другого Ватиканського Собору у 1963-1965 роках, і після нього. 
До Собору Церква захищалася від світу, який нападав на неї, критикував її – вона 
відмежовувалася, замикалася в собі і... постійно програвала. Але Другий Ватиканський 
Собор знайшов спільну мову з тим новим світом – і Церква знову почала здобувати 
авторитет, знову утвердилася. Приблизно такий ефект потрібен нам і в Україні: ми 
утвердили і розбудували структури, а тепер нам потрібно думати про нашу Церкву у 
цьому мінливому світі».На переконання Мирослава Мариновича, багато залежатиме від 
того, як швидко ми зможемо відчитати ці нові знаки часу. «Не зможемо – будемо мати те 
ж, що має зараз Римо-Католицька Церква, будемо страждати, дорікати світові... Але час 
оновлення рано чи пізно настане – до цього нас закликає Євангеліє, яке за своєю 
сутністю є оновленням Церкви... Якщо наші старі звички і традиції не були оперті на 
Євангеліє, вони відпадуть самі по собі. Тому так важливо весь час перевіряти себе – чи 
розпізнаємо ми ті знаки часу», – каже релігієзнавець. 
 
 



 
Про відносини УГКЦ з Римом 
Не таємниця, що Глава УГКЦ Блаженніший Святослав і Папа Франциск знайомі давно. У 
зв’язку з цим у момент вибору Главою Церкви саме владики Святослава з’явилися 
завищені очікування щодо стосунків Риму й УГКЦ. Поза тим, за ці роки відбулися значні 
зміни у православному світі – зміщення центрів впливу від Москви до Константинополя, і 
Ватикан повинен враховувати всі ці фактори.    
«Можу сказати, що це враження – що Папа Франциск давно знайомий із Блаженнішим 
Святославом, і тепер все буде легко і "у нас в кишені", – дуже хибне. Його посіяли 
журналісти, подаючи все це у такому легковажному ключі. Але я від самого початку 
розумів, що легко не буде, і навіть переживав, що такі настрої в Україні дійдуть до Папи 
і він буде ще обачнішим, ніж міг би». 
Мирослав Маринович пояснює: нині не ті часи, коли Папа може керувати Церквою 
одноосібно, та й чи були колись такі часи навіть у середньовіччі. І, по-друге, традиції Ost 
politics у Ватикані дуже потужні – йдеться про формати стосунків із, зокрема, Російською 
Православною Церквою, Москвою. Пан Мирослав пригадує зустріч у Ватикані з приводу 
Гаванської декларації 2016 року, підписаної Папою Франциском і патріархом Кіріллом, і 
яка заторкувала Україну.«Тоді Ватиканські чинники були дуже обережними – власне, у 
стилі тієї Ost politics. В мене було враження, що єдиними, хто мене відкрито підтримав 
тоді, були представники Російської Православної Церкви, які були критично настроєні 
щодо Московського патріарха. Але – ситуація стрімко міняється, і ось на порядок денний 
у православному світі виходить Константинополь. Ватикан повинен зважати на це, ділити 
свою увагу між цими двома центрами впливу світового православ’я. Не кажу – відкинути 
Москву зовсім, але треба дбати про якісь засадничі цінності. Як на мене, позиція "діалог 
за всяку ціну" є неправильною, вона не відповідає Євангелію, бо тоді ми мали б засудити 
Христа, який не пішов на такий "діалог" з Синедріоном. Тому потрібно відходити від 
хибної логіки цієї Ost politics. Це потребує часу, але, мені здається, ми ще побачимо цікаві 
рішення від Папи».Про УГКЦ кажуть, що її роль – бути мостом між Сходом і Заходом, 
медіатором у діалозі католицького і православного світу. Чи так це? 
«З приводу моста, Блаженніший Любомир дуже цікаво реагував на цю фразу: він казав 
– не треба бути мостом, бо міст весь час топчуть, треба бути самими собою. Що стосується 
ролі нашої Церкви, то ми повинні бути учасниками, ми не можемо допускати, що інші 
домовляються про нас, але без нас». 
Мирослав Маринович каже: так, у Ватикану є певні стереотипи і пересторога у сприйнятті 
України і УГКЦ, і це має глибоке коріння.«Нещодавно були відкриті документи, як у 
Ватикані реагували на послання Митрополита Андрея, який говорив про страшну 
ситуацію в Україні на початку німецької окупації. І там є дуже цікава фраза – "ті східні 
католики завжди схильні до перебільшень". Ця фраза свідчить про сприйняття нас Римом 
і про те, що є якась пересторога, що від нас йде якесь нагромадження проблем. В уяві 
Ватиканських чинників ми – trouble makers. Тому наша Церква має пропонувати 
розв’язки нинішніх труднощів».    Деп. інф. 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 

 



 
Я  

 

 

 

 

 

 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 

Advertising space available. 
           $375. annually 
Please contact Myron Dylynsky 
              416-670-4480 

Українськi власники  
у 4 генерації з 1925 року 

Jimmy & Andrew Cardinal 
CARDINAL FUNERAL HOMES 

92 Annette St. 416-762-8141 
366 Bathurst St. 416-603-1444 

cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 
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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 

 

 

 



ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО РОДИНИ BCU
ТА ПІДТРИМАЙТЕ ВАШ ХРАМ

Терміни та умови акції: скристайтеся щонайменше двома продуктами чи послугами Кредитової Спілки Будучність (до яких належать recurring PAC, recurring PAD, Loan 
(OAC), Mortgage (OAC), Term Deposit, and/or BCU Link High Interest Savings), щоб Ваша церква отримала $200 доларів пожертви від Кредитової Спілки Будучність, а ви 
додатково отримали покриття $50 доларів зі $100 ваших членських уділів у кредитівці; Нові рахунки мають бути відкриті щонайменше 2 роки; Пропозиція дійсна в 
Свято-МиколаївськІй Українській Католицькій Церкві (вул. Белвудз), Українському Католицькому Соборі Покрова Пресвятої Богородиці (вул. Лідз), Українському 
Католицькому Соборі Успення Пресвятої Богородиці (вул. Кавтра), Українській Католицькій Церкві Святого Духа (Гамільтон). Ми залишаємо за собою право змінити, 
продовжити або відкликати цю пропозицію в будь-який час.

У Кредитовій Спілці Будучність ми дбаємо про Вас та Ваші потреби. Наша основна увага – це члени кредитівки, 
тому BCU прагне забезпечити Вас найкращими фінансовими послугами. Ми віримо що підтримка наших храмів 
є важливою частиною будови процвітaючого майбутнього для нашої громади.

Ваше членство в BCU дає право на широкий спектр безплатних рахунків
та довгий список БЕЗКОШТОВНИХ ПОСЛУГ, які включають:

Приведіть Вашу родину до нашої, і Кредитова Спілка Будучність покриє 

$50 ДОЛАРІВ ЗІ ВАШИХ ЧЛЕНСЬКИХ УДІЛІВ ТА
$200 ПОЖЕРТВУЄМО ДЛЯ ВАШОЇ ЦЕРКВИ!*

• Безкоштовні попередньо затверджені дебети
• Безкоштовні зарплатні депозити
• Безкоштовні персональні чекові привілеї
• Безкоштовні депозити
• Безкоштовні знімання готівки
• Безкоштовні перекази
• Безкоштовні сплати рахунків за комунальні послуги
• Безкоштовні друковані персональні чеки
• Безкоштовні копії чеків
• Безкоштовні депозити пенсійних чеків

• Безкоштовні email-перекази (e-transfers)
• Безкоштовні особисті рахунки без щомісячної  
   плати за обслуговування
• Безкоштовні трансакції у банкоматах The 
EXCHANGE Network
• Безкоштовні трансакції у банкоматах BCU
• Безкоштовні послуги через інтернет, телефон  
   та мобільний додаток
• Безкоштовні щомісячні електронні виписки
• Безкоштовні попередньо затверджені кредити

Завітайте до відділу Кредитової Спілки Будучність або на сайт bcufinancial.com!

Приєднуйтесь до BCU сьогодні 
та станьте членом найбільшої 
українсько- канадської 
фінансової установи. 

Заходьте в одне з наших 
відділень і поговоріть з 
досвідченим фінансовим 
порадником, який допоможе 
відкрити Ваш рахунок!



JOIN OUR BCU FAMILY & 
SUPPORT YOUR CHURCH

*Terms and conditions apply: A minimum of two products or services (including recurring PAC, recurring PAD, Loan (OAC), Mortgage (OAC), Term Deposit, and/or BCU Link High 
Interest Savings) are required to qualify for a $200 donation to local church and $50 BCU contribution toward a $100 BCU Membership share; New accounts must be open a 
minimum of 2 years; Offer valid at St. Nicholas Ukrainian Catholic Church (Bellwoods Ave.), Ukrainian Catholic Church of the Holy Protection (Leeds St.), St. Mary’s Ukrainian 
Catholic Church (Cawthra Rd.), Holy Spirit Ukrainian Catholic Church (Hamilton). We reserve the right to change, extend, or withdraw this offer at any time.

At BCU Financial, we care about you and your needs.  Our primary focus is you – our member. BCU is 
committed to ensuring that you receive value for your membership and we believe that supporting our 
parishes is an important part of building a prosperous future for our community.

Your BCU Membership entitles you to a wide range of no fee accounts 
and a long list of FREE SERVICES which include:

Visit your local BCU Financial Branch or bcufinancial.com for more details!

Bring your family to ours and 

BCU WILL PAY $50 TOWARD YOUR MEMBERSHIP SHARE & 
DONATE $200 TO SUPPORT YOUR CHURCH!*

Join BCU Financial today 
and become a member of 
Canada’s largest 
Ukrainian-Canadian finan-
cial institution. 

Come into one of our 
branches and speak to an 
experienced financial ser-
vices officer who will 
set up your account!

• Free e-transfers
• Free personal banking accounts with no monthly   
  maintenance fees
• Free ATM transactions on The EXCHANGE Network
• Free BCU ATM transactions
• Free internet, telephone, and mobile banking
• Free monthly e-Statements
• Free pre-authorized credits
• Free pre-authorized debits

• Free payroll deposits
• Free personal chequing privileges
• Free deposits
• Free withdrawals
• Free transfers
• Free utility payments
• Free preprinted personal cheques
• Free imaged cheques
• Free deposits of pension cheques 
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