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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 переконаний, що перш ніж проводити 
люстрацію, необхідно створити моральні правила, 
за якими вона повинна відбуватися 

П'ятниця, 28 березня 2014, 14:44 

Щоб говорити про чесну люстрацію моральної позиції політика або 
чиновника, необхідно створити моральні правила, критерії, за якими 
це повинно відбуватися. Інакше люстрація може перетворитися на 
інструмент безоглядного приниження людини.  

«Сьогодні дуже багато говорять, вживаючи слово «люстрація». Я з 
великою тривогою спостерігаю, як дискутується ця тема в 
суспільстві. На жаль, є тенденція люстрацію перетворити на 
банальне зведення рахунків», – зазначив Предстоятель Церкви. 

На переконання Глави УГКЦ, у питанні люстрації своє слово повинні 
б сказати Церкви. «Ми сьогодні роздумуємо і працюємо над тим, 
щоб запропонувати моральні засади для вироблення закону про 
люстрацію», − сказав Блаженніший Святослав. 

Він вважає, що нам потрібно вивчити досвід інших країн, зокрема 
Польщі. «Ми чітко бачимо, що той спосіб, як Польща проводила 
люстрацію, не був цілком добрим, там було допущено багато 
помилок, які ми можемо врахувати. Ми можемо справді створити 
певні правила, які б, з одного боку, захищали гідність людської 
особи, а з іншого − допомогли б будувати політичне суспільство на 
чесності, прозорості й відкритості, не перетворюючи очищення на 
безоглядне стихійне «полювання на відьом», − зауважив Глава 
Церкви. 

Департамент 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. )            
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 
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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 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. 

 Сьогодні на Святій Літургії 9:30 ранку, 2 таца 
буде присвячена потерпілим родинам Небесної 
Сотні. Після Святої Літургії відслужать Панахиду за 
поляглих героїв.  
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. 

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

 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 – 9-ої 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 2-4-ої 
години в Інституті Св. Володимира, 620 Spadina. Вхід за 
добровільними датками. Просимо записатися на емейл: 
kosa.kolektiv@gmail.com. 

  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. 

  Ліґа Українців Канади і Ліґа Українок 
Канади, відділ Етобіко запрошують на Концерт 
присвячений 200-літтю Великого Кобзаря в суботу 5 
квітня 2014р. o год. 6:00 веч. в Українському Домі 
 ім. Т. Шевченка, 482 Horner Ave. 

  Хор Веснівка запрошує на Великодній Базар в 
неділю 13 квітня від год. 9 – 2ої поп. в церковній залі 
 св. о. Миколая. Можна буде набути: свіжі паски, торти, 
вареники, канапки, борщ, каву ітд. 

 В п’ятницю, 4го квітня, о год. 7:00 вечора,  в St. 
Vladimir Institute, 620 Spadina Avenue, відбудеться 
доповідь відомого журналіста та політолога Богдана 
Нагайла на тему: “The Battle for Ukraine, 2013-
2014”.Зустріч організована завдяки Меморіальному 
фонду ім. В. Дилинського, (засновник фонду - Мирон 
Дилинський) та Канадському Інституту Українськиx 
Студій. Вступ вільний. За додатковою інформацією 
просимо дзвонити на ч. тел.: (416)-923-3318. 

  Хор Левада (УМА) Торонто запрошує на 
Весняний Показ Моди в неділю 6 квітня 2014  
о год. 1:00 поп. в Knights of Columbus Hall, 
 195 Park Lawn Rd. Квиток (40.00) включає гарячий обід, 
вино, розігравки, нагороди. Квитки:  
Ганя (905-629-238) або Олеся (416-233-9700). 

 Z – LAND  Committee  має честь запросити  вас на 
вечір подяки з нагоди презентації книжки Юрія 
Гаврилюка  «Від Володимирових Походів до лінії 
Керзона» „Od wypraw Włodzimierza do linii 
Curzona” “From Volodymyr’s Principality to the 
Curzon Line“ в неділю, 6 квітня 2014 року,  о годині  
3 пополудні  в домівці  імені Тараса Шевченка  при 
482 Horner Ave., Etobicoke. 

 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! 
Анна Міґус                                        200.00 
Адонис Яців                                      500.00 
Лицарі Колюмба ім. Андрея Шептицького 
                                                      1000.00 
 
 ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 5   ІV 10:00ранку      бл. п. Володимира Кобзар 
12  ІV  9:00 ранку      бл. п. Андрія Івана  
                              Спольського і Миколу Томцьо 
12  ІV  10:00 ранку    бл. п. Ольгу Зелену 
26  ІV   5:00 поп.        бл. п. Еву Дзюбак (40д.)  

        В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлися у Бозі бл. п. Ева Дзюбак (89 р.) і 
Іван Оленич (89).  Душі Покійних поручаємо 
молитвам наших вірних. 

                                                 

http://www.bcufoundation.ca/
mailto:kosa.kolektiv@gmail.com
mailto:kosa.kolektiv@gmail.com


Усі Церкви та релігійні організації підтримали 
оновлену владу, легітимізували з церковно-
морального боку наш уряд. Я б сьогодні назвав 
його урядом національного порятунку. 

Глава УГКЦ пояснив, що 
де-факто уряд має 
надзвичайно важке 
завдання: врятувати 
Українську державу, 
«вивести її на новий 

рівень, забезпечити функціонування всіх державних 
організмів, які, як ми бачимо, були зруйновані». 
«Наприклад, стоїть завдання наново створити 
українську армію, наново творити інші елементи 
державної структури», − зазначив Блаженніший 
Святослав. 
      Але, за його спостереженнями, влада робить 
багато помилок, зокрема кадрових. «Спілкуюся з 
багатьма людьми, які мені сигналізують, що часом 
кадрові зміни не зважають на конкретних людей та 
осіб. Церква завжди захищає особу. І коли робляться 
певні зміни, потрібно дуже делікатно підходити до 
оцінки діяльності певних осіб, зокрема 
держслужбовців, суддів. Яким чином вони діяли в 
той критичний час? Бо ми всі були свідками системи, 
що когось навмисне змушували робити порушення 
чи злочин, щоб тримати його у свої руках. Отож 
людина ставала заручником злочинної системи, 
ставала співучасником злочину. Проте є дуже багато 
чесних людей, які навіть у таких критичних моментах 
не здалися. Гадаю, щоб сьогодні оновити наше 
суспільство, треба знайти тих чесних людей. А вони 
є», – наголосив  Глава Церкви. 
    Він вважає, що перед урядом національного 
порятунку стоїть завдання врятувати не лише 
державу, а й добрих людей і службовців. «Треба 
врятувати ті здорові сили, які є моральним, твердим 
капіталом нашого суспільства. Покладаючись на 
такого типу людей, потрібно відбудовувати державні 
органи й державні структури. Не спішімо огульно 
когось засуджувати. Треба дуже делікатно і 
виважено підходити до кожної особи, коли 
виноситься рішення», – закликав Предстоятель УГКЦ.           
Департамент інформації УГКЦ 

 

"Парафія має бути солідною моделлю, котра б свій 
досвід переносила на життя всього суспільства", – 
владика Тарас (Сеньків)  

..."За 25 років після 
легалізації нашої Церкви 
ми адаптувалися до 
комфортних умов 
існування нашої Церкви 
в Галичині. […] Ми 

довели наше життя в парафіях до такого 
напівсонного стану, залишаючи середньовічні 
розділення між мирянами і духовенством, між 
Церквою ієрархічною і між Церквою мирян та мало 
шукали способів для активної творчої співпраці, для 
створення парафії як направду живої родини, 
центром якої є Христос". 
     "Мусимо усвідомити, що парафія як місце зустрічі 
з Христом повинна сама жити в цій зустрічі з 
глибокою свідомістю свого релігійного покликання, 
своєї відповідальності перед Богом і перед вічністю. 
Парафіяльна спільнота має бути місцем, де 
ламаються стереотипи світського життя, де домінує 
мораль, де пріоритет належить Божому законові, де 
розпалюється глибока туга за вічністю, котра 
починається із зустрічі з Богом тут, в особистому 
житті кожного. Ця особиста зустріч, здатність 
поклонятися Богові своїм життям, не є 
індивідуальним здобутком окремої людини, а цілим 
процесом, котрий починається в родині. А парафія 
складається з християнських родин, котрі повинні 
брати безпосередню і активну участь в її житті і тих 
завданнях, котрі сьогодні ми ставимо, а саме: 
катехиза, літургія, харитативна діяльність", – 
зазначив єпископ. 
      Владика Тарас наголосив на аспекті 
відповідальності кожного зокрема в творенні 
парафіяльної спільноти: "Парафія має бути солідною 
моделлю, котра би свій досвід переносила на життя 
всього суспільства, бо все починається з того, 
наскільки людина особисто переживає свою 
релігійну, християнську і громадянську 
відповідальність. Але найвищим моментом 
відповідальності, котрий моделює все життя 
людини, є відповідальність перед Богом". 
 Прес-служба Стрийської єпархії 

 
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 

                  

http://news.ugcc.org.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5zdHJ5aS51Z2NjLm9yZy51YS9uZXdzLzEtbGF0ZXN0LW5ld3MvMjMwNS0yMzA1Lmh0bWw=
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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 


