
 Ап. 1 Кор. 8, 8 – 9; 2  
 Єв. Mт. 25, 31 - 46. 
    

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 

Особливо гостро потрібно засудити тих, хто 
сьогодні стріляє по беззбройних людях, і тих, хто 

віддає подібні злочинні накази», – Глава УГКЦ 

Найвищою цінністю є гідність особи та її життя. Найвищою 
суспільною цінністю є мир, який стоїть на сторожі цієї гідності. Не 
перемир’я, а справжній мир, який виходить із нутра самого 
суспільства і є його фундаментальною складовою. Тому нам усім 
потрібно будувати мир, робити все, що ми можемо, для того щоб 
мир був тривалим і міцним.Про це для Департаменту інформації, 
коментуючи останні трагічні події в Києві, сказав Блаженніший 
Святослав, Отець і Глава УГКЦ.Саме тому, зазначив Глава 
УГКЦ, вчора Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій 
висловила свою готовність бути будівниками миру. «ВРЦіРО 
готова включитись всіма доступними засобами до відновлення 
миру в нашій країні», – ідеться у Заяві ВРЦіРО з приводу 
ескалації насильства в Києві.«Церква завжди засуджує 
насильство, яке виходить з будь-якої сторони, кожного, хто сягає 
рукою по зброю. Особливо небезпечними є заклики до збройної 
боротьби в сучасних обставинах. Особливо гостро потрібно 
засудити тих, хто сьогодні стріляє по беззбройних людях, і тих, 
хто віддає подібні злочинні накази», – зазначив Предстоятель 
УГКЦ. Він додав: Церкви перебувають зі своїм народом на 
Майдані Незалежності у Києві тому, що вони вийшли на мирний 
процес. «Церква засуджує всі заклики до насильства, бо вони 
суперечать Божому закону і євангельським істинам», – пояснив 
Блаженніший Святослав.Глава УГКЦ наголосив, що у всіх цих 
трагічних подіях потрібно зберігати гідність кожного людського 
життя: «Кожна людина, незалежно від того, з якого боку барикад 
вона стоїть, є Божою дитиною. Ніхто не може приймати рішення 
про те, щоб жертвувати людськими життями». 
                                               Департмент інформації УГКЦ 

 

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. О. Лящук)            
8:00 – Св. Літургія (о. О. Лящук)                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Юрик ) 
11:30 – Св. Літургія (о. Р. Лобай) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. Р. Лобай) 
 7:00 – Вечірня (о. Р. Лобай) 
                            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.8                    ◊Неділя M’ясопусна.Глас 1 .  ◊                 23 лютого   2014 р.  

 
 

       
 
   

 

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

http://news.ugcc.org.ua/go/aHR0cDovL3ZyY2lyby5vcmcudWEvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ0YXNrPXZpZXcmaWQ9MjE2Jkl0ZW1pZD0x
http://news.ugcc.org.ua/go/aHR0cDovL3ZyY2lyby5vcmcudWEvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ0YXNrPXZpZXcmaWQ9MjE2Jkl0ZW1pZD0x


                         ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Перша Св. Сповідь відбудеться 23-го травня, 
а Торжественне Св. Причастя 25-го травня.  
Просимо зголосити дітей для підготовки перед кінцем 
січня до п. Андрія Щуки  416-626-5232; 
ashchuka@rogers.com.  

 Закликаємо до Молитви за Україну щосереди 
до Посту о год. 6:00 вечора у нашому Св. 
Миколаївському храмі. 

 ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок 3 
березня. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб 
заздалегідь подавати імена померлих до Пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти, який починається служити  
7 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 Ранішосвячених  Дарів 

 

 У 40-ий день відходу у вічність Кир Корнилія 
Пасічного відслужать Поминальну Святу Літургію і 
Панахиду у вівторок 11 березня о год. 6:00 вечора у 
нашому Свято-Миколаївському храмі. Просимо про 
Ваші молитви. Вічна Йому Пам’ять! 

 Запрошуємо усіх парохіян зійти до церковної 
залі в неділю, 23 лютого на смачний oбід, який 
включатиме:вареники, ковбаску, капусту і борщ.  
Просимо підтримати діяльність ЛУКЖК, яка допомагає 
нашій парохії і багатьом благодійним організаціям.  

 Просимо зголоситися до парохіяльної 
канцелярії, якщо Ви помилково взяли конверти 
#269. 

 Ширші Сходини ЛУКЖК проходитимуть  
в четвер 27 лютого о год. 7:00 вечора у парохіяльному 
будинку. Просимо усіх членкинь прибути на сходини. 

 Клюб Сеньорів під проводом о. Олега Юрика 
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. на першому 
поверсі у парохіяльному будинку. Просимо до участи у 
теплому родинному колі!  

 Тихі Реколекції для жінок відбудуться на Горі 
Марії у Анкастері (437 Wilson St.) в днях 28 лютого до 
 2 березня (англомовні) і 21- 23 березня (україномовні). 
Просимо звертатися до Катрусі Корчинської за числом 
тел. 416-261-5878.  

 ЗНАЙДІМО ЧАС ВІДДАТИ ЧЕСТЬ НАШИМ 
ГЕРОЯМ! Управи Об’єднання і Товариство колишніх 
Вояків УПА (Відділ Торонто і Етобіко) запрошують 
вірних на Соборну Панахиду у 63-тю річницю 
трагічної смерті сл. пам’яті Головного командира 
УПА, Генерал хорунжого Романа Шухевича – 
Тараса Чупринки та за всіх героїв України в 
середу, 5-го березня о год. 7:00 вечора у нашому 
Свято-Миколаївському храмі. Опісля кава і солодке у 
церковній залі. 

 Березневі вакації 2014року!  при Пластовій 
Домівці ім. Гуцуляків 516 the Kingsway, Toronto 
 "Мандрівка планетами разом з Маленьким принцом»  
за твором Сент – Екзюпері «Маленький принц".  Для 
дітей віком від 5(JK) до 12 років, з  8:30 до 5:30 
вечора.  Ціна до 23 лютого - $275, після 23 лютого - 
$300.   Більше інформації/Teл: 647-219-1625. 

 У звязку з ситуатцією в Україні і заплянованою 
демонстрацією, Комітет Українок Канади відкликає 
СВЯТО ГЕРОЇНЬ на неозначенй час . 

      М Н О Г А Я   Л І Т А  
Нововінчаним Матеєві Каминґс і Орисі 
Качмарчук бажаємо мирного подружнього 
життя на Многії і Благії Літа! 
        ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку 
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Роман Король                                                500.00  
Андрій і Катерина                                          100.00 
    ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
24  ІІ     6:00 вечора   бл. п. Марію Андрій (40д.) 
25  ІІ     6:00 вечора   бл. п. Антона Шевців (11р.) 
25  ІІ     7:00 вечора   бл. п. Богдана Романа Яців 
(1р.) 
28  ІІ     8:00 ранку     бл. п. Ольгу Гонтар 
 1  ІІІ     9:00 ранку    бл. п. Петра і Софію Шлярп 
 1  ІІІ     5:00 поп.      бл. п. Михайла, Катерину,  
                                          Евгенію  Кулик 
 1  ІІІ     7:00 вечора  бл п. Антоніну Потічну (4р.)       
              В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Maрія Сахрин  (95р.). 
Душу Покійної  поручаємо молитвам наших вірних.     

 година          Богослужіння 
понеділок  9:00 р. Св. Літургії Св. о. Йоана Золотоустого  
вівторок  9:00 р. Св. Літургії Св. о. Йоана Золотоустого  
середа 6:00 веч. Літургія Ранішосвячених Дарів 
четвер  9:00 р. Св. Літургії Св. о. Йоана Золотоустого  

 
п’ятниця 

9:00 р. 
6:00 веч. 

Шостий Час                                 
Літургія Ран. Дарів, і Сорокоусти 

субота 9:00 р. Св. Літургія Св. о. Йоана Золотоустого  
неділя 7:00 веч. Великопосна Вечірня 

Увага! Хто бажає реклямувати у церковному 
віснику на 2014 рік, просимо дзвонити до 
Мирона Дилинського на чис. тел.  
416-670-4480. Річна оплата за оголошення (поч. 
від  $375. на рік) залежить від розміру реклями. 

Загальні Збори нашої парохії проходитимуть в 
неділю 2 березня о год. 1:00 поп. у церковній 
залі. Просимо Вас поцікавитися і взяти учатсь у 
зборах. 

mailto:ashchuka@rogers.com


Звернення військового єпископа УГКЦ 
до керівного складу та 

військовослужбовців Збройних Сил 
України 

Ми, військові капелани УГКЦ, з журбою 
спостерігаємо за розгортанням братовбивчої 
боротьби на вулицях наших міст. 
Ще з більшим острахом сприймаємо заклики та 
звернення до Збройних сил втрутитися у цей 
конфлікт, застосувати силу до мирних 
громадян. 
Ті, хто присвячує себе служінню Батьківщині 
через військову службу, є слугами безпеки і 
свободи народу. Якщо вони вірно виконують 
свій обов’язок, то сприяють загальному добру 
та підтриманню миру. 
Громадяни, а особливо представники влади, 
покликані докладати зусиль, щоб уникнути 
будь-якого застосування сили. У випадку якщо 
має місце конфлікт, особливо з застосуванням 
зброї, відповідальність лежить на людях, які 
покликані охороняти мир, - військові 
зобов’язані керуватися, перш за все, своєю 
присягою, християнським принципом любові до 
ближнього та докладати всіх зусиль до пошуку 
миру. 
Ми звертаємось до усіх військовослужбовців, 
особливо керівників: втягування Збройних сил 
у конфлікт і збройне протистояння з власним 
народом є неприпустимим. Сліпий послух не є 
достатнім для виправдання тих, які виконують 
завідомо незаконні накази. Усі військові мають 
моральний обов’язок  протистояти злочинним 
наказам. 
Мир і насилля не можуть співіснувати, і там де 
є насилля, не може бути Бога (пор. 1 Хр 22, 8-
9). 

Єпископ Михаїл (Колтун), 

Керівник Департаменту Патріаршої курії 

Української Греко-Католицької Церкви 

У справах душпастирства силових структур України 

 

 

Священик не має права виголошувати 
політичні промови чи бути лідером 

політичних акцій. Проте він не 
повинен покидати своїх вірних! 

Дорогі владики і отці! Разом із вами вболіваю 
за всі рани, завдані нашому людові, підтримую 
вашу священичу ревність і близькість до своєї 
пастви. У зв’язку із драматичною ситуацією в 
нашій країні хочу нагадати всім вам 
фундаментальні норми священичого служіння. 
Про це пише у своєму Розпорядженні щодо 
позиції і поведінки духовенства в теперішній 
суспільно-політичній ситуації в Україні Глава і 
Отець УГКЦ Блаженніший Святослав
 (Шевчук).  
У цьому Розпорядженні Глава Церкви подає 
дев'ять аспектів належної поведінки священика 
в нинішній політичній ситуації. Вихідним 
постулатом є те, що Церква –  це «спільнота 
дітей Божих, об’єднаних вірою в Триєдиного 
Бога, а священик є служителем цієї спільноти, 
образом Христа - Доброго Пастиря, діяльно 
присутнім серед свого народу».Також 
Блаженніший Святослав наголошує, що кожен 
представник духовенства є обличчям Церкви, 
тому повинен звершувати своє покликання 
згідно з її вченням. Головним завданням 
душпастиря, як підкреслив автор документа, є 
проголошення Христового Євангелія, уділення 
Святих Таїнств, молитовний провід народу, піст 
та служіння потребуючим. 
Крім цього, як зауважує Блаженніший 
Святослав, Церква є активним учасником 
суспільних, а не політичних процесів, тому 
священик не має права бути лідером у 
політичних акціях чи виголошувати
 політичні промови. 
«Покликання душпастиря у всіх злободенних 
обставинах – не покидати своїх вірних і бути з 
ними», – вважає Верховний Архиєпископ УГКЦ. 
Насамкінець Блаженніший Святослав 
стверджує, що всі представники духовенства, 
особливо цими днями, повинні дослухатися до 
церковного проводу. 
 
 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 

 

  

 

 

 
 
 

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 


