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Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. 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: «Священик – служитель надії, який 
свідчить перед світом про неї і утверджує в ній 
інших» 
«Нинішній світ і нинішня Україна спрагнені надії. Ми 
безперестанку стаємо свідками людських страждань, 
визиску, страху, які породжують у душах зневіру і відчай. Як 
важливо нам, тим, хто наділений благодаттю Христового 
священства, самим відчути в собі цей якір певності, що 
невидимою силою Святого Духа єднає нас із Христом». 
Про це сказав у своєму Посланні Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
(Шевчука) до священнослужителів Української Греко-
Католицької Церкви на Страсний четвер. 
Предстоятель просить священиків не забувати, що в 
сьогоднішній час їхня місія як ніколи важлива, адже «наш 
народ нині страждає душею і тілом». «До післяреволюційних 
ран додалися тягарі військової агресії, передвиборчої 
кампанії та економічної кризи. Саме у ваші руки, дорогі отці, 
Ісус Христос вклав ліки Святих Таїнств і силу молитви 
Церкви, пастирської чуйності та Боже слово потіхи для 
нашого стражденного народу! Несіть їх людям, зцілюйте 
серця, вчіть не піддаватися тривозі й агресії, ненависті та 
зневірі», - просить Глава Церкви застановитися пастирів. 
Блаженніший Святослав пояснює, що українці сьогодні 
ставлять надзвичайно високі моральні вимоги до влади і 
політиків, державних службовців і правоохоронців, бо 
прагнуть очищення суспільства від несправедливості й 
корупції, від неправди та зневаги людської гідності. «Усе це 
є відгомоном крику людської душі за приходом Божого 
Царства та його справедливості. Нашою відповіддю на 
потоптання Божого закону, що завдало такої великої шкоди 
рідній країні та українському суспільству, має стати 
відновлення різних ділянок народного буття (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 
6:30 – Утреня (о. )            
8:00 – Св. Літургія (о. )                
9:30 – Св. Літургія (о. ) 
11:30 – Св. Літургія (о. ) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. ) 
 7:00 – Великопосна Вечірня 
                                  (о. ) 
                            Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
6:00в.  –  Св. Літургія  

Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
                         Середа 

6:00     – Mолитовний День 
 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рік XXVI ч.16 ◊Неділя 6-тa Великого Посту. Вхід  Господній в Єрусалим  ◊  13 квітня  2014 р.  

 
 

       
   

 

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

http://news.ugcc.org.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy5vcmcudWEvYXJ0aWNsZXMvcG9zbGFubnlhX2JsYXpoZW5uJUQxJTk2c2hvZ29fc3Z5YXRvc2xhdmFfZG9fc3Z5YXNoY2hlbm5vc2x1emhpdGVsJUQxJTk2dl91a3JhaW5za29pX2dyZWtva2F0b2xpdHNrb2lfdHNlcmt2aV9uYV9zdHJhc25peV9jaGV0dmVyXzcwMDU3Lmh0bWw=


                          ОГОЛОШЕННЯ 
Блаженніший Святослав, Патріярх, Глава 

Української Католицької Церкви: 
Відвідини Епархії Торонто і Східньої 

Канади: 
 

 

 

 

 

 

 

Eпархія УГКЦ Торонта і Східньої Канади має 
велику шану запросити громаду на величавий 
Святочний Концерт В ЧЕСТЬ УКРАЇНИ з нагоди 
приїзду Блаженнішого Патріярха Святослава 
Шевчука в суботу 3 травня о год. 7:00 вечора в 
Hammerson Hall , Mississauga Living Arts Centre,  
4141 Living Arts Dr. , Mississauga ON L5B 4B8. 
Квитки:40.00, молодь до 12 років 20.00. За квитками 
звертатися до Living Arts Box Office: 905-306-6000,  
1-888-805-8888. 

Eпархія УГКЦ Торонта і Східньої Канади має 
велику шану запросити громаду на Святочний 
Бенкет з нагоди приїзду Блаженнішого Патріярха 
Святослава Шевчука. Бенкет відбудеться в неділю 
 4 травня в  Mississauga Convention Centre,  
75 Derry Rd. West, Mississauga. Koктейл: 5:30 поп., 
Вечеря: 6:30 поп. Квитки: 100.00, молодь до 12 років 
55.00.Квитки можна придбати у парохіяльній 
канцелярії , 416-504-4774. 

 Пригадуємо нашим парохінам взяти собі 
Великодній Вісник, який знаходиться у притворі. 

 Загальні Річні Збори БУКК Свято Миколаївської 
парохії проходимуть в понеділок 14-го квітня, o год 
7:30 веч. у парохіяльнім будинку. Програма сходин 
буде різноманітна і цікава. Просимо до численної 
участі всіх членів і тих хто бажають вписатися або 
краще познайомитися про діяльність БУККу. За 
дальшими інформаціями прошу телефонувати до брата 
Романа Кулика на число тел - 416-826-8000. 

 Звертаємо увагу нашим парохіянам що не можна 
паркувати авто на західній стороні Bellwoods Ave. у 
неділю перед  10:00 ранку. 

 Всі На Гаївку! Коса Колектив і парохія Св. о. 
Миколая запрошують усіх взяти участь у Гаївках 
на Великдень 20 квітня о год 4:00 поп. в парку 
Trinity. Koса Колектив почне ходу в парк від церкви 
співаючи веснянки, юнацтво проводитиме ігри та танці 
з дітьми, і музиканти будуть всіх вести в українські і 

французькі народні “сільські” танці. Принестіть 
кошики на спільний пікнік.  

 Спільне Свячене будемо святкувати в неділю   
27 квітня, о год. 1:00 поп. Членкині ЛУКЖК 
заохочують усіх парохіян придбати собі квитки 
завчасно, щоб у родиннім колі поділитися Великодньою 
радістю. Квитки можна замовляти у Наталки Штурин за 
чис. тел. 416-236-4043  або  у парохіяльній  канцелярії 
(416) 504-4774.  

      При Кредитовій Спілці Будучність створений 
Гуманітарний Фонд Родинам Небесної Сотні (FHMFF Fund, 
Acct. No. 67568-1). Бажаючі скласти пожертви можуть це 
зробити особисто у відділі, вислати чек на Attn. Mrs. 
Halya Vynnyk, Buduchnist Credit Union, 2280 Bloor St. W., 
Toronto ON M6S 1N9 aбо oнлайн: www.bcufoundation.ca –
FHMFF. Усі пожертви отримають посвідки звільнення з 
податку. 

  Хор Веснівка запрошує на Великодній Базар 
сьогодні від год. 9 – 2ої поп. в церковній залі 
 св. о. Миколая. Можна буде набути: свіжі паски, торти, 
вареники, канапки, борщ, каву ітд. 

 Хори Левада і Оріон (УМА) Торонто під мист. кер. 
Ігоря Магеги, амбасадори української музичної 
спадщини, запрошують українську громаду на хоровий 
концерт багатокультурности SINGING TO-GETHER в 
суботу 26 квітня 2014 о год. 7:30 веч. у Тоronto 
Koreean Presbyteran Church, 67 Scarsdale Rd, Toronto 
(York Mills & Leslie). У програмі також  беруть участь 
інші хори: Cantabile(польський), Coro San Marco 
(італійський), CroArte (горватський), Schola Cantorum 
(німецький), Joyful Singers (корейський) ітд. Вступ: 
15.00. Kвитки: 416-239-1685. Просимо підтримати 
українських виконавців!  

                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і
 винагородить! 
Родина Колос (в пам’ть бл.п. Івана Оленич)   500.00 
Петро і Ольга Бамбурак                                 100.00 
Володимир і Люба Оленич                              250.00 
                     (в пам’ять Марії Роївської) 
Анна Покрищак                                              150.00 
Давид Гайт                                                     100.00 
Олександер Пальчук                                       300.00 
Дмитро Непотюк                                             100.00 
Оксана Кобзар                                                100.00 
     
     М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеній Мілені Анні Качур, її рідним 
батькам і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа! 

 ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
23  ІV   7:00 веч.          бл. Юлію Вербову  (3р.) 
26  ІV   4:00 поп.         бл. п. Богдан Лижник  
26  ІV   5:00 поп.         бл. п. Еву Дзюбак (40д.)  

          В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. Стефанія Харак(57 р.).      
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

В суботу 3 травня о год 9:30 ранку, Блаженніший 
Патріярх Святослав Шевчук, Глава Української 
Католицької Церкви, відправлятиме Архиєрейську 
Святу Літургію у нашому Свято Миколаївському 
храмі. Опісля Святочний обід і зустріч у церковній 
залі. Просимо бажаючих прибути на Святочний 
обід, зголоситися до парохіяльної канцелярії за 
чис. тел. 416-504-4774. Місця обмежені. 
Taкож Патріярх зустрінеться з Епархільною 
Молодю 3 травня о год.  1:30 поп. в нашій церкві. 

http://www.bcufoundation.ca/


у світлі Декалогу – Десяти Божих заповідей, які 
є дороговказом до справжнього щастя людини і 
всього народу. Нинішні обставини спонукають 
нас, Христових служителів, з новою силою і 
ревністю проповідувати Євангеліє спасіння, 
потверджуючи свою проповідь свідченням 
святості власного життя», - наголосив 
Предстоятель УГКЦ. 
Блаженніший Святосав сердечно подякував 
кожному священнослужителю, хто підтримував 
своїх вірних під час подій останніх місяців на 
майданах України і своєю мужньою позицією 
допомагає їм вистояти до кінця. 
«Дорогі отці та співбрати в Христовому 
священстві! Готуючись до дня Тайної вечері, 
коли, за прикладом Христа, умию вам ноги під 
час Божественної Літургії, єднаюся з кожним із 
вас, молюся за кожного з вас, радію вашими 
радощами та журюся вашими турботами», - 
висловив солідарність Глава Церкви зі своїми 
співбратами.Предстоятель щиро привітав усіх 
єпископів, священиків, дияконів та 
семінаристів УГКЦ зі святом Христового 
священства і запевнив у своїй постійній молитві 
за них, їхні родини, за семінарійні та монаші 
спільноти. 
                              Департамент інформації УГКЦ 

 
Священнослужителям забороняється 
здійснювати будь-яку агітацію за 
кандидата, партію чи політичний блок, – 
Інструкція 

Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства 4 квітня 2014 року видав 
Інструкцію про поведінку священиків УГКЦ під 
час політичних виборчих кампаній. Цей 
документ містить конкретні вказівки щодо 
поведінки священнослужителів під час 
виборчих кампаній різного рівня. 
Як відомо, спеціальна комісія Синоду Єпископів 
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 
вивчала випадки зловживання духовенства у 
виборчій парламентській кампанії 2012 року. 
Це спонукало владик видати окремий 
документ, щоб впорядкувати питання стосунку 
священнослужителів до суспільно-політичних 
процесів, зокрема в контексті виборчих 

перегонів. Це зроблено для того, щоб дати 
священнослужителям роз’яснення про місце і 
роль Церкви та її служителів у політичних і 
суспільних процесах у світлі соціальної 
доктрини Католицької Церкви. 
Варто зазначити, що документ складається із 
двох частин: «Богословсько-канонічні 
принципи відносин між Церквою та державою» 
та «Практичні душпастирські вказівки 
душпастирям». У ньому наголошується на тому, 
що духовенство не здійснює політичної 
діяльності, проте «як Церква, так і держава, 
враховуючи чітке розмежування сфер 
компетенції та чітко дотримуючись взаємної 
автономії, покликані до співпраці у запевненні 
загального добра». «Священнослужитель має 
право на власну громадянську та політичну 
позицію і на реалізацію свого права у 
голосуванні», − ідеться у документі. 
За Інструкцією, священнослужителям 
забороняється здійснювати пряму агітацію за 
кандидата, партію чи політичний блок, а також 
згадувати ім’я особи чи назви політичної сили в 
такому контексті, бо це може схилити до 
вибору цієї особи чи партії під час виборів. 
Священики також не можуть розповсюджувати 
в храмі чи на церковному подвір’ї агітаційних 
матеріалів та брати участь у передвиборчих 
заходах.Стосовно церковних богослужінь та 
молитов за справедливі вибори, то 
розпорядження на це священик отримує 
безпосередньо з боку церковної влади (Глави 
Церкви, єпархіального єпископа). Також 
священик може заохочувати людей, щоб вони 
виконали свій громадянський обов’язок згідно 
з власним сумлінням. Однак він не повинен 
приймати пожертви на храм, чи на якісь інші 
церковні цілі, чи на особисті потреби від 
кандидатів або політичних сил, за які потрібно 
привселюдно дякувати.Додамо, що УГКЦ ніколи 
не висловлювала підтримки конкретним 
політичним силам чи поодиноким кандидатам, 
а тільки формулювала загальні принципи у 
світлі соціального вчення Католицької Церкви, 
щоб допомогти виборцям прийняти в день 
голосування зріле, відповідальне і згідне з 
власним сумлінням рішення. 
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Річна оплата цього місця $500 
              тел.: 416-670-4480 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

 
 
 

Річна оплата цього місця $375 
тел.: 416-670-4480 

 
    

ATELIER IVAAN 
 The original art of Ivaan Kotulsky 

 
789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5 

416.593.0811 
atelierivaan.com 

 

           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 


