
 Ап. Ді. 6, 1 - 7.   
 Єв. Мр. 15, 43 – 16, 8.  
       
    

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 прибув із душпастирським візитом до Канади 

2 травня 2014 року розпочався офіційний візит Глави і Отця УГКЦ 
Блаженнішого Святослава до Канади. Протягом днів свого перебування на 
канадській землі Верховний Архиєпископ УГКЦ відвіє найбільші міста 
країни (Тороното, Монреаль, Оттава) і греко-католицькі парафіяльні 
спільноти. Крім цього, під час візиту заплановано відвідини спільноти 
Інституту імені митрополита Андрея (Шептицького), зустрічі із греко-
католицькою молоддю, катехитами, дружинами священиків і 
духовенством. Також Глава Церкви відвідає Згромадження сестер 
служебниць НДМ у Торонто, зустрінеться з кардиналом Томасом 
Кристофером Коллінзом, Архиєпископом Тороното, представниками 
українського католицького руху «Лицарі Колумба» в Канаді, Папським 
нунцієм. В усі дні свого візиту Блаженніший Святослав  очолюватиме 
Божественну Літургію щодня в різних греко-католицьких громадах. 

Завершиться візит Глави УГКЦ до Канади 12 травня 2014 року. 

   

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. Р. Лобай )            
8:00 – Св. Літургія (о. О. Юрик )                
9:30 – Св. Літургія (о. Р. Лобай ) 
11:30 – Св. Літургія (о. О.Качур ) 
 6:00в – Св. Літургія (о. О. Качур) 
               Акафіст 
   
                     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 
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                          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 
Святочний Бенкет з нагоди приїзду 
Блаженнішого Патріярха Святослава 
Шевчука. Бенкет відбудеться сьогодні 
 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. 

 В неділю 4 травня не буде Святої Літургії о 
год. 6:00 вечора у нашому Свято-
Миколаївському храмі зогляду на те, що 
відбувається Святочний Бенкет з нагоди приїзду 
Блаженнішого Патріярха Святослава. 

 Висловлюємо щиросердечну подяку усім, які 
причинилися до успішного переведення Спільного 
Свяченого. Нехай Предобрий Господь благословить і 
винагородить! 

 

 

 

                         

                      

 

  

                       
                  
                   

 

     

                      
              

                ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і
 винагородить! 
Богдан і Марія Крамарчук                         100.00 
Марта Реплянська                                    100.00 
Володимир Голота                                    620.00 
 

«Ми не знаємо, чому Бог допускає те, що коїться 
в Україні.  

Проте все, що відбувається, діється з Його волі. 
Гадаю, це випробування...» – таку думку 
висловив Блаженніший Любомир, Архиєпископ-
емерит УГКЦ, в ефірі «Громадського.ТБ» 30 квітня 
2014 року.  

Як сказав Блаженніший Любомир, українці 
близько дво хсот років не мали своєї держави, а 
тому не знають, як поводитися належним чином 
зі своєю незалежністю: «Ми говоримо про речі, 
що, можливо, іншим людям з інших держав є 
дивними. Особливо, коли кажуть про ділення 
нашої країни… Тому, напевно, нам потрібно 
такого прикрого і болючого поштовху, щоб ми 
усвідомили, що є одним народом». 
    Архиєпископ-емерит УГКЦ вважає, що ситуація, 
яка зараз відбувається в Україні, - це «Божий бич, 
щоб переконати нас, що ми повинні бути 
з’єднаними між собою». «Це Боже випробування 
для нас, щоб навчити нас розуму», – додав він. 
   Також він переконаний, що влада повинна 
подбати про те, щоб такі речі не діялися. Адже в 
країні люди бігають зі зброєю в руках і створюють 
клопіт. «Невідомо за чиї гроші і на чию користь 
вони це роблять. Це дуже штучно виглядає. 
Бачимо це на прикладі ситуації, що склалася в 
Криму. Чуже військо гуляло на кримській 
території, коли там відбувався референдум. Чи 
сепаратисти для себе працюють? Чи вірять вони, 
що це на їхню користь? Мені дивно, що наша 
влада так легко це допускає. Може цьому є якесь  
   

Травень – Місяць Пресвятої Богородиці  
Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
вечора. Заохочуємо наших парохіян до 
молитовної участи щоб спільно виявити 
любов до Пресвятої Богородиці. 
5   V  понеділок год. 6:00 вечора – Параклис 
6   V  вівторок год. 6:00 вечора – Параклис 
7   V  середа год. 6:00 вечора – Параклис 
8   V  четвер год. 6:00 вечора – Параклис 
9   V  п’ятниця год. 6:00 вечора – Параклис 
10  V субота год. 6:00 вечора – Вечірня і 
Акафіст. 
11  V неділя год. 6:00  вечора – Свята 
Літургія і Акафіст. 



пояснення… Я був би вдячний, якби хтось нам 
офіційно пояснив, чому так все відбувається. 
Це слова громадянина, який хоче знати…» – 
промовив Блаженніший Любомир. 
  Також під час ефіру зачепили і питання щодо 
того, як християни мають поводитися в такій 
ситуації. На переконання промовця, коли 
йдеться про загальне добро, то ми не повинні 
бути байдужими до інших. «Ми мусимо 
боронити не тільки себе, а й інших. Ми, 
християни, маємо повне право боронити себе, 
коли хтось на нас нападає, а також маємо 
право боронити свої права і прагнення бути 
незалежною державою». 

Наприкінці Блаженніший Любомир 
зазначив, що сьогодні найбільше потрібно 
боятися страху. Бо страх тероризує людей і 
робить їх бездіяльними. «Війна – погана річ, 
кажу це з особистого досвіду. Проте ми 
повинні також боятися надмірної боязні. Бо це 
паралізує», – наголосив Архиєпископ 
Любомир. 
   «Бог випробовує нас через різні обставини. 
Якщо ми поставимо Його на першому місці, 
житимемо за Його законами і будемо Йому 
довіряти, то можемо мати оправдану надію на 
Його поміч», – додав Блаженніший Любомир. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

З приводу відвідин Блаженнішого 
Патріярха Святослава 

 
Серед тривожних подій сьогодення, котрі 

проісходять на Україні, коли найновіший 
загарбник безкарно окупує землі Материку, 
чинить напади на патріотичних громадян та 
представників міжнародних інституцій і 
міжнародньої преси, поширює роздор у містах 
та інших поселеннях південного сходу, і 
поширює розбрат серед його народами – 
легко попасти у зневірення. 

Коли українська влада стоїть сама серед 
світу перед ворожими військами на східних 
кордонах, і сам її президент виголошує 
констатації знемоги подолати юрби розбурхані  

 
 

окупантом, юрби які замучили на смерть 
депутатa нашої Верховної Ради, ганьблять 
охоронців правопорядку української держави, 
та обмовляють уряд, якого всенародний 
Майдан виборов почином демократичного 
протесту пожертвувавши кров’ю, легко 
піддатися найглибшій депресії. 

Але сьогодні ж перед нами, y нашому 
храмі, в живій своїй особі стоятиме особа, яка  
є втіленням нескореного духу України, яка є 
уосібленням української соборноправності та 
незалежності – спадкоємець титулу Патріярха 
Української Католицької Церкви, духовний  
спадкоємець праведного Митрополита 
Андрея Шептицького, Патріярха і Кардинала 
Йосифа Сліпого, та Патріярха і Кардинала 
Любомира Гузара. 

Це наслідник Патріярха Любомира, 
Блаженніший Патріярх i Верховний 
Архієпископ i Митрополит Києво-Галицький 
Святослав Шевчук.  

Патріярх Святослав був народжений 5-ого 
травня 1970-ого року у Стрию, за часів коли 
наша Церква була катакомбною. Коли хвилі 
арештів запроторювали наших братів і сестер у 
тюрми, y психушки, та концтабори, коли ми в 
діяспорі співали “навіть молитись ворог не 
дасть,” коли поняття незалежної України було 
майже сюрреалістичною мрією. 

Тепер, кількістю своїх вірних (понад 5,5 
мільйонів) наша Церква є найбільшою у світі з 
усіх східних католицьких церков, та другою 
після Римо-Католицької Церкви.  

То ж піднесімся на крилах слів яких нам 
сьогодні промовить наш Патріярх, дишмо 
повною символічною вартістю його відвідин 
до нас — мирян та духовенства цієї Церкви — 
кріпімся на дусі, та молімся до Господа, щоб 
Україна та її вірні громадяни перетерпіли 
сьогоднішню грозу, та відстояли її єдність, 
соборність, та незалежність. 

 
Христос Воскрес! 

 
Андрій Винницький 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                                         о. Олександер Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 
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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 

 

  

 

 

  
    

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 


