
 Ап. Рим. 13,11 – 14; 4  
 Єв. Mт. 6, 14 - 21. 
    

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 

Завдяки людським старанням і молитві ми 
можемо тепер очікувати кращого майбутнього 

для нашої держави…» − Блаженніший Любомир 

Двадцять років тому Радянський Союз, який вважався 
«світовою потугою», розвалився. Тоді люди не могли собі 
уявити, що така «потуга» так просто зникне. Це сталося, бо 
так Бог хотів. Останніми тижнями ми знову переживали 
тяжкі часи. Ми жили під загрозою і не могли уявити 
дальшого розв’язку. Проте народ молився. Усі віруючі люди 
зверталися до Бога із проханням про допомогу. Це сталося 
швидко і несподівано. Не людям, але Богові належить цей 
успіх.Про це сказав Блаженніший Любомир (Гузар), 
Архиєпископ-емерит УГКЦ, у черговому відеоблозі.Духовний 
провідник України підкреслює, що завдяки людським 
старанням і молитві сталося те, що відтепер «ми можемо 
очікувати кращого майбутнього». Він звернув увагу на те, 
що завдяки Божій допомозі український народ дочекався 
змін і можливості жити так, як живе нормальна 
держава.Проте, на його переконання, нам потрібно не 
забувати Бога, особливо в особистому житті. «Передусім, ми 
повинні подякувати Богові за всі благодаті, які одержали в 
різний спосіб. Кожен із нас може поглянути на своє життя в 
ці останні тижні і побачити, як Божа рука діє в нас. А також 
нам потрібно помолитися за тих, хто віддав життя за нас. 
Потрібно молитися і за поранених, які терплять і носять 
сліди цих подій. А ще помолімося за тих, хто вчинив багато 
зла, щоб Господь допоміг їм прозріти», − закликає 
Блаженніший Любомир. Насамкінець Архиєпископ- (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. О. Лящук)            
8:00 – Св. Літургія (о. Р. Лобай)                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Качур ) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Юрик) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. Р. Лящук) 
 7:00 – Вечірня (о. Р. Лящук) 
                            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 
 
 
 
 
 

 ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок 3 
березня. В неділю 2 березня служать  Вечірню 
Прощення о год. 7:00 вечора. В понеділок 
служать Kaнон Андрея Критського о год. 6:00 
Вечора. 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. В п’ятницю також 
цужать Парастас-Сорокоусти. 

 Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в днях 
20 - 23 березня, 2014р. Проповідник –  
 о. д-р Роман Рицар з Кінґстон.          
 20 ІІІ  Четвер год. 6:00 веч. – Вечірня і Духовна 
Наука                  
 21 ІІІ  П’ятниця  год. 6:00 веч. – Літ. Ранішосв. Дарів, 
Сорокусти і Духовна Наука  
22 ІІІ  Субота год. 6:00 веч.  – Велика Вечірня і 
Духовна Наука                                                                          
23  ІІІ Неділя   в часі ранніх Бож. Літ. кінцева Духовна 
Наука. 

 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! 

 Щиросердечна подяка усім парохіянам які 
підтримали діяльність ЛУКЖК минулої неділі. 
Весь дохід з  кави і обідів в сумі $1423.25 
призначений на Майдан у Києві. Нехай Предобрий 
Господь благословить і винагородить! 

 МНОГАЯ ЛІТА!  Повідомляємо, що у о. Олега Качур 
і добродійки Маріанни Дурда народилася донечка Мілена 
Анна Качур 20 лютого 2014.  

 Ширші Сходини ЛУКЖК проходитмуть в 
неділю 16 березня о год. 1:00 поп. у парохіяльному 
будинку. 

 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. 

 КУК - Відділ Торонто і Хор Веснівка 
запрошують на величавий концерт з нагоди 200 р. 
народження Тараса Шевченка в неділю 23 березня 
2014 в 3:00 год. поп.  в Koerner Hall - TELUS Centre , 
273 Bloor Street W.  Toronto, ON  M5S 1W2.  За 
квитками:  416-408-0208 aбо через веб сторінку 
https://tickets.rcmusic.ca/public. 

 ХОРИ Левада і Оріон Торонто (УМА) під 
мистецьким керівництвом маестра Ігоря Магеги 
висловлюють щиросердечну подяку усім, які 
підтримали БЛАГОДІЙНИЙ РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ 
на будівельний фонд Пансіону ім. Івана Франка 
в неділю, 12 січня у Humber Valley United Church. 
Передано даток в сумі $7000.00  п-і Терені 
Тонкович, еґзекутивний директор Пансіону. Нехай 
Предобрий Господь благословить і винагородить!         
                         
                          ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку 
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Ева Кекіс                                                   150.00 
Павло Колодій                                           150.00 
Володимир Мазяр                                       150.00 
Ірина Мороз                                               225.00 
Ігор і Леся Ґолойда                                    100.00 
Юрій і Шарон Весоловські                           200.00 
Стефанія Лишик                                          225.00 
                      (в пам’ять Григорія Лишик)     
  
 ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 1 ІІІ  9:00 ранку  бл. п. Петра і Софію Шлярп 
 1  ІІІ   5:00 поп.      бл. п. Михайла (2р.), Катерину 
                                     (10р.), Евгенію (10р.) Кулик 
 1 ІІІ  7:00 вечора  бл. п. Антоніну Потічну (4р.)       
 2 ІІІ  4:00 поп.   бл. п. Ераста Гуцуляк (1р.) 
 8  ІІІ   9:00 ранку   бл. п. Ольгу Тарапацьку (2р.) 
 8 ІІІ 10:00 ранку бл. п. Стефана (6р.)  і 
                                         Андрія(4р.) Ґула             
       
             В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоївся у Бозі бл. п. Михайло Вовк  (95р.). 
Душу Покійного  поручаємо молитвам наших вірних. 

Загальні Збори нашої парохії проходять 
сьогодні о год. 1:00 поп. у церковній залі. 
Просимо Вас поцікавитися і взяти учатсь у зборах. 

https://tickets.rcmusic.ca/public


-емерит УГКЦ просить усіх «думати по-
Божому». Якщо ми провинилися перед 
Господом, то повинні Його 
перепросити.«Подякувавши Господу і 
перепросивши Його за всяке зло, будьмо з 
Ним. Бажаю вам Божого добра! Працюймо 
разом! Молімося далі! Будьмо з Ним!» − 
побажав наприкінці Блаженніший Любомир 
(Гузар).                  Департамент інформації УГКЦ 

Заява Всеукраїнської ради Церков і 
релігійних організацій за підсумками 

зустрічі з керівництвом Верховної 
Ради України 

Всеукраїнська рада Церков і релігійних 
організацій, яка упродовж останніх майже 
трьох місяців, послідовно виступала на захист 
мирних протестів, проти застосування сили й 
за покарання винуватих, за підсумками зустрічі 
з керівництвом Верховної Ради України: 
1.      Висловлюємо свою підтримку легітимній 
державній владі України і звертаємося до неї із 
закликом якнайшвидше забезпечити повне 
відновлення конституційного ладу та 
утвердження політичних, економічних та інших 
фундаментальних прав і свобод громадян. 
Особливу увагу ми звертаємо на необхідність 
рішучого, послідовного і системного 
поборювання корупції, яка роз’їдає суспільний 
організм і є порушенням заповідей наших 
релігій. 
2.      Ми ще раз підтверджуємо свою заяву від 
22 лютого цього року, де  категорично 
засуджується будь-яка дискусія щодо 
можливого розділення нашої Батьківщини, 
будь-які спроби сепаратизму й наголошується, 
що «територіальна цілісність України, 
незалежність якої дарована нам Богом, є 
цінністю для нашого народу, а тому допустити 
її розділення ми не маємо права, бо це гріх 
перед Богом та майбутніми поколіннями нашого 
народу». Ми  засуджуємо провокування 
протистоянь та ворожнечу між жителями різних 
регіонів України, представниками різних 
національних меншин та віросповідань і  
 

закликаємо владу утриматися від будь-яких 
кроків, які б могли бути витлумачені як такі, 
що спрямовані на розділення українців за 
релігійною, мовною, національною, 
регіональною чи будь-якою іншою ознакою. В 
умовах важкого випробування ми маємо 
зберегти єдину Українську державу та 
запобігти усім можливим спробам її розділення. 
Звертаємося до всіх із закликом не піддаватися  
на провокації та ні в якому разі не 
підтримувати гасел, спрямованих проти 
територіальної цілісності України. 
3.      В нинішній суспільно-політичній ситуації, 
ми, і Церкви та релігійні організації, і органи 
державної влади, маємо докласти максимум 
зусиль для збереження в Україні релігійного 
миру. У жодному випадку не можна допустити 
протистояння на релігійному ґрунті. Наша 
велика українська родина має бути єдиною в 
різноманітті. У вільній державі кожен має право 
на вільне висловлювання своїх релігійних 
переконань та не перешкоджати такому ж 
вільному сповідуванню інших поглядів. 
Держава має бути гарантом свободи 
віросповідання, а ми готові допомагати державі 
в реалізації цієї важливої конституційної 
функції. 
4.      Закликаємо усіх громадян нашої Держави 
сумлінно виконувати свої службові та 
громадські обов’язки, дотримуючись чинного 
законодавства та відкидати надлишкову 
емоційність чи острах перед змінами, які 
можуть бути тільки до кращого майбуття. Ми за 
цим пильно слідкуватимемо, та, при потребі, 
задіюватимемо увесь наш авторитет і 
потенціал.  
5.      Ми готові до подальшої співпраці з 
оновленою владою та очікуємо від неї мудрості, 
наполегливості й чесності, що приведе нашу 
Батьківщину до духовного та економічного 
благополуччя, яке наш народ заслужив своєю 
вірою, стійкістю та героїчною боротьбою. 
За дорученням головуючого на ВРЦіРО 
+ Антоній, 
 

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 


