
 Ап. Євр. 11, 24 - 26; 32 – 12, 2 Ів. 1, 
43 – 51.  Єв. Мт. 11, 2 - 15  
       
    

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 попросив світових церковних лідерів 
зробити свій внесок у мирне врегулювання 

ситуації в Україні 

Ми закликаємо вас бути солідарними з нами у цей важкий час, 
коли війська Російської Федерації, порушивши всі угоди, 
вторгнулися на суверенну територію України. У нашій країні 
немає мовної, національної та релігійної дискримінації. Наше 
глибоке і щире бажання полягає у створенні і постійному 
покращенні наших братерських та дружніх відносин з Росією.Про 
це йдеться у листах-зверненнях, які надіслав Блаженніший 
Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, на ім’я релігійних лідерів 
Європи і світу.Зокрема, Глава Церкви надіслав листи до 
кардинала Петера Ердьо, Архиєпископа Будапешта, Голови 
Ради єпископських конференцій Європи, кардинала Рейнхарда 
Маркса, Архиєпископа Мюнхена і Фрейзинга, Преподобного Гі 
Ліагра, Генерального секретаря Конференції Європейських 
Церков, усіх президентів єпископських конференцій Європи, Його 
Блаженства Джозефа Курца, Архиєпископ Луїсвіллі, Президента 
Американської Єпископської Конференції, Його Блаженства 
Пауло-Андре Дурочера, Архиєпископа Гатіно, Президента 
Канадської Єпископської Конференції, преподобного Мартіна 
Юнге, Генерального секретаря Всесвітньої лютеранської 
федерації, Преосвященного Джастіна Уелбі, Архиєпископа 
Кентерберійського, преподобного Олава Твейта, Генерального 
секретаря Всесвітньої ради Церков, Рональда Лаудера, 
президента Всесвітнього єврейського конгресу.На переконання 
Глави Церкви, знищення миру і стабільності в Україні може 
дестабілізувати систему глобальної безпеки у світі. (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. Р. Лобай)            
8:00 – Св. Літургія (о. О. Качур)                
9:30 – Св. Літургія (о. Р. Лобак ) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Юрик) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. O. Лящук) 
 7:00 – Великопосна Вечірня 
                                  (о. O. 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 почався в понеділок  

3 березня. Щонеділі підчас Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00 
вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до Пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який почався 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 
служать 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! 

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

 Коса Колектив запрошує дітей на писання 
писанок після Святої Літургії (9:30 і 11:30 ранку)  
в неділю 30 березня у церковній залі. Просимо 
записатися заздалегідь на емейл : 
kosa.kolektiv@gmail.com. 

 Підготовка до Великодніх Гаївок! Koса Колектів 
запрошує молодих жінок співати веснянки з ними у 
підготовці до Великодніх Гаївок. Обов’язково прийти на 
три сесії співу: четвер 27 березня, 3 квітня, 10 квітня від 
7 – 9ої год. вечора у парохіяльному будинку. 

 Коса Колектив запрошує на майстер-клас 
народного співу  та веснянок в неділю 6 квітня з 
співачкою Марією Соневицькою з тріо Зозулька з 2-4ої 
години в Інституті Св. Володимира, 620 Spadina. Вхід за 
добровільними датками. Просимо записатися на емейл: 
kosa.kolektiv@gmail.com. 

 Дослідний Інститут Україніка та Фундація 
Десна влаштовують доповідь на тему: Народня 
Скульптура та Оздоблення Мазепних Покоїв у 
Батурині:Розкопи 2013р. Доповідь оголосить історик-

археолог, науковий працівник КІУС д-р Володимир 
Мезенцев. Доповідь відбудеться у п’ятницю 14 березня  
о год. 7:00 вечора в КУМФ, 2118А Bloor St. W. 

 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. 

  Шкільна Рада, відділ КУК Торонто  
організовує концерт з нагоди 200 років 
народження великого поета Тараса Шевченка в 
неділю 30 березня о год. 2:30 поп. в Пластовій 
Домівці ім. Гуцуляків, 516 The Kingsway. 

  ЛУКЖК при Соборі Успення Пресвятої 
Богородиці запрошує на Весняне Чайне Прийняття 
в неділю 30 березня від год. 9-2ої поп. у церковній залі, 
3625 Cawthra Rd., Mississauga. Дохід призначений на 
Майдан. 

  Віра і Світло: У парохії Св. Димитрія 
починають спільноту для родин з дітьми 
розумово неповносправними. Цей християнський 
рух вже існує на Україні від 1992р.Щомісяця 
члени спільноти зустрічалися б, щоб ділитися 
труднощами і радостями, святкувати та 
молитися, підтримуючи одні одних. Якщо Ви 
маєте бажання долучитися до спільноти або 
стати добровольцем, просимо звернутися до 
Наталії Ляхович на чис. тел. 289-232-7118 або 
на емейл natalia.ljahovic@gmail.com. 
                       
                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку 
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Володимир і Таня Михайиця                       425.00                                 
Володимир і Олександра Степура               300.00                                  
Теодор і Галина Войтович                          300.00 
Катерина Свергун                                     1000.00 
                  (з нагоди свойого 90 ліття) 
Орест і Ірина Гарас                                    500.00 
      (з нагоди  90 ліття мами Катерини Свергун) 
Петро Вовк                                                500.00 
                   (в пам’ять батька Михайла) 
Леда Остафійчук                                        125.00 
Данило і Кандис Клюфас                            250.00 
Катерина Воловець                                    200.00 
                 (в пам’ять чоловіка Володимира)  
Анна Лисий                                               200.00 
                  (в пам’ять чоловіка Михайла) -19р.) 
Євгенія Сидор                                            100.00 
Ольга Яремович                                         100.00  
Христя Вінтоняк                                         200.00 
           (в пам’ять батьків Дмитра і Любові) 
Андрій Потічний                                         200.00 
             (в пам’ять дружини  Антоніни)           
Марія Світа                                                200.00  
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    М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеному Миколі Дюк Гусейко  і його 
рідним і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа!! 
 
 ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 10 ІІІ   9:00 ранку     бл. п. Анну і Йосифа  
                                              Серотюк 
 11 ІІІ  10:00 ранку    бл. п. Лідію Міщену (40д.) 
 16 ІІІ  11:30 ранку    за померших в родині 
                                                   Дозорських 
 22 ІІІ  8:00 ранку      бл. п. Григорія  
                                                 Реплянського 
 22 ІІІ  5:00 поп.        бл. п. Анну Піцюру (27р.) 
        
            В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Ірина Лучка  (60р.). 
Душу Покійної  поручаємо молитвам наших 
вірних. 

           (Продовження з 1-ої сторінки) 

«Ми розраховуємо на вашу небайдужість і ваш 

внесок, щоб не допустити проявів будь-якої агресії 

в нашій країні. Ми переконані, що Бог проявляє 

себе не в силі, а в правді. Бог благословить усіх 

нас!» – такими словами завершує свої листи 

Блаженніший Святослав до очільників Церков і 

релігійних організацій світу. 
                                                        Департамент інформації УГКЦ 

Джон Керрі відзначив величезну 
миротворчу роль українських Церков 

під час Революції гідності 

Державний секретар США Джон Керрі сьогодні, 
4 березня, перебуваючи з офіційним візитом у 
Києві, зустрівся з представниками 
Всеукраїнської ради Церков і релігійних 
організацій, під час якої відзначив величезну 
миротворчу роль українського релігійного 
середовища під час подій на Майдані 
Незалежності. 
Зустріч Держсекретаря з релігійними діячами 
відбулася на вулиці Інститутській, куди вони 
прибули, щоб разом покласти квіти та 
вшанувати пам'ять загиблих Небесної 
сотні.Також Джон Керрі разом із 
представниками українських Церков 
пройшовся іншими барикадами Майдану. На  
 

барикадах було дуже багато простих людей, з 
якими високопосадовець США безпосередньо 
поспілкувався. Люди мали можливість 
висловити йому свою точку зору щодо того, що 
відбувалося в Україні в останні три місяці, а 
особливо 18-20 лютого, коли загинуло 
майже сто мирних людей. 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) 
подякував Джону Керрі за приїзд в Україну і 
попросив про міжнародну підтримку для 
українського народу та української влади. У 
спілкуванні з Держсекретарем Предстоятель 
УГКЦ відзначив, що факт його присутності 
зараз у Києві, а особливо на Майдані, є дуже 
важливим для українців. 
На зустрічі з Держсекретарем були 
представники єврейської, мусульманської 
спільнот і християнських Церков України. Глава 
Церкви попросив американського 
високопосадовця зауважити, що в Україні 
немає міжконфесійного чи міжетнічного 
протистояння. Джон Керрі відповів: «Так, 
я бачу це». 
Держсекретар Джон Керрі також відзначив 
величезну миротворчу роль Церков в Україні. 
«Сказав, що у складний період, який 
переживала Україна останнім часом, Церкви 
України показали себе дуже важливими і 
діяльними у справах забезпечення миру та 
злагоди в Україні між різними Церквами, 
різними частинами України та різними 
народами, які населяють нашу країну», – 
розповів Глава УГКЦ. 

                                                        Департамент інформації УГКЦ 

 

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 



Пастирське послання Блаженнішого Святослава і Постійного Синоду на Великий 
піст 2014 року 

Високопреосвященні та Преосвященні владики! Всесвітліші, високопреподобні та всечесні отці! Дорогі 
в Христі брати і сестри!  

У цьогорічний Великий піст наша Церква, наші вірні та весь український народ входять із відчуттям 

болю, страху, терпіння і тремтливої надії. Закінчилася одна з найдовших і найстрашніших зим в історії 

нашого народу, – зима, в якій ми глибоко і особисто відчули пітьму гріха, побачили зло, що яскраво 

увиразнилося в нашій новітній історії й оголило своє вбивче нутро. Гріх постав перед нами у своїй 

огиднiй, смертоносній природі. 

Водночас це зима нашого національного єднання, солідарності, відкритості до ближнього, 

продовження нашого виходу з дому неволі. На Майдані ми пізнали справжній сенс жертовності, 

відданості й милосердя. Для багатьох це був час глибокого самоусвідомлення і навернення до 

Господа. Цей досвід останніх 90 днів має стати для нас дороговказом на наступні сорок днів і на все 

життя.  

Осмислюючи чисту жертву Небесної сотні та відданість сотень тисяч людей, кожен із нас повинен по-

іншому міряти своє життя 

У час Великого посту ми особливо згадуватимемо поряд із нашими усопшими родичами жертву 

мучеників Небесної сотні – тих, які віддали своє життя за перемогу добра над злом, правди над 

несправедливістю. Пам’ятатимемо також самопосвяту тих людей, котрі стояли протягом останніх 

місяців у найстрашніші та найхолодніші ночі на Майдані в солідарності та молитві. Вдячно 

згадуватимемо всіх християн та людей доброї волі в Україні і в усьому світі за їхню молитву, моральну 

і матеріальну підтримку. 

Водночас завжди матимемо на увазі, що наслідки цієї зими були нерукотворними: «Якби Господь не 

був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були б нас проковтнули» (Пс. 124, 2–3). 

Ми стали свідками-носіями таїнства дії Божої благодаті, – свідками того, що «неможливе в людей, 

можливе є в Бога» (Лк. 18, 26). 

Великий піст продовжує те, що зародилося на Майдані, і надає йому нового духовного змісту. 

Осмислюючи чисту жертву Небесної сотні та відданість сотень тисяч людей, кожен із нас повинен по-

іншому міряти своє життя: шукати у своїй свідомості і своєму бутті таїнственну велич, відкривати своє 

життя до іншого – Бога та ближнього, очищуватися від усього, що нас обтяжує і веде до гріха. На 

цьому шляху навернення і очищення наша Церква молиться словами преподобного Єфрема: 

«Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливості, властолюб’я і пустомовства віджени 

від мене. Духа чистоти, покори, терпеливості й любові даруй мені, слузі твоєму. Так, Господи, Царю! 

Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки вічні». 

Цьогорічний Великий піст в особливий спосіб закликає українців перемогти гріх ненависті і недовіри, 

передусім до людей, яким доручено державне кермо 



Цьогорічний Великий піст в особливий спосіб закликає українців перемогти гріх ненависті і недовіри, 

передусім до людей, яким доручено державне кермо. Нам сьогодні важко довіряти новому 

керівництву, бо ми зазнали дій влади, яка поневолює, принижує і вбиває, тому треба буде докласти 

великих зусиль до подолання цього гріха. Першим кроком на цьому шляху має бути прощення, – 

доброю нагодою для цього є Неділя всепрощення, – яке відкриває дорогу до примирення з Богом і 

ближніми. 

Разом із тим мусимо пам’ятати, що довіра до оновленої влади не може бути сліпою і повинна 

супроводжуватися активною співвідповідальністю за те, що відбувається в нашій країні. Ця 

співвідповідальність мусить виходити від кожного з нас: з відповідальності за свій дім, своє село і 

місто, свою країну – і з усвідомлення того, що кожен громадянин повинен вимагати від себе не 

менше, ніж від інших. 

Настійним нагадуванням про цю відповідальність має слугувати жертва невинно убієнних, яку ніхто 

не сміє заплямувати власною корисливістю чи кон’юнктурною поведінкою. Не втратьмо цієї Богом 

даної нагоди, яка відкриває нам нові можливості, новий спосіб життя, щоб ми стали, за словами 

Апостола народів, «гідними Царства Божого, за яке і страждаємо» ( пор. 2 Сол. 1, 5). 

Як ми це будемо робити? Великий піст – це дорога до Воскресіння. Наш Спаситель, який «прийшов, 

щоб ми мали життя – щоб достоту мали» (Ів. 10, 10), пропонує нам відповідні засоби, щоб наша 

діяльність була життєдайною. Він кличе нас прямувати до Пасхи Господньої, пройти паломництво від 

гріха до любові, щоб назавжди бути «новим творінням у Христі» (пор. 2 Кор. 5, 17). 

Попри особливість для нашого народу цьогорічного великопісного періоду, він завжди є  часом 

духовної боротьби. «Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, 

проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах» (Еф. 6, 12). 

Духовна боротьба, до якої Церква закликає в час Великого посту, має конкретний вимір, згідно зі 

словами пророка Ісаї: «Ось піст, який я люблю: кайдани несправедливости розбити, пута кормиги 

розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом 

поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата твого 

не ховатись»(58,6–7). 

Нас можуть очікувати складні часи. Треба бути готовими до економічної жертви, яка вимагатиме з 

нашого боку терпеливості й наполегливості 

Ми повинні боротися за правду і справедливість, утверджувати Богом дану гідність кожної людини, 

зберігати мир у наших душах та країні, сприяти примиренню і покаянню, допомагати зцілювати 

душевні й фізичні рани, яких зазнали українці. Особливо закликаємо усіх до солідарності і підтримки 

родин загиблих, постраждалих, поранених, травмованих душею і тілом. 

Нас можуть очікувати складні часи. Треба бути готовими до економічної жертви, яка вимагатиме з 

нашого боку терпеливості й наполегливості. Учімося витривало і без нарікання нести свій щоденний 

хрест, навіть тоді, коли забракне найнеобхіднішого. Нехай це буде нашим постом, – постом, який дає 

надію на краще майбутнє України, яка після зими ввійде у свою весну і дасть свій плід. 



Аби плідно пережити час Великого посту, пропонуємо всім нашим вірним продовжувати молитву і піст 

за український народ в наміреннях, які подаємо в додатку. 

Закликаємо всіх до відданості у праці й молитві, у пості та милостині. «Сам же Бог миру нехай 

освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота – дух, душа і тіло – буде збережена без плями на 

прихід Господа нашого Ісуса Христа» (1 Сол. 5, 23). 

Від імені членів Постійного Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 
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