
 Ап. Ді. 1 – 8.   
 Єв. Йо. 1, 1 – 17.  
       
    

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 

Великоднє послання Блаженнішого Святослава 

Високопреосвященним і Преосвященним владикам, 
всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, преподобним 
ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам Української Греко-
Католицької Церкви 
Дорогі в Христі! 
Попри всі цьогорічні випробування і непевність, Великдень –
 «день, що його учинив Господь» (Пс. 117, 24) – є для нас 
часом невимовної радості й надії. У світлий празник 
Воскресіння Христового свята Церква оспівує таїнство 
поєднання протилежностей: поховання і воскресіння, смерті 
і життя, розп’яття і слави, смутку і радості. У тому й полягає 
велике пасхальне таїнство, що сам Син Божий стає одним із 
нас, вмирає, подібно як ми, щоб ми могли воскреснути, як 
Він! Христос проходить свою хресну дорогу за нас і на наше 
благо, даруючи нам своє світле воскресіння та нове життя в 
Бозі. Отже, хрест і воскресіння нерозлучні. Вони стосуються 
не лише Христа: у таїнственний спосіб зачіпають усе 
людство і кожного з нас зокрема. Подія, яка відбулася в 
житті Ісуса Христа, – Його смерть і воскресіння, – увібрала в 
себе всю історію людства, усі страждання, як минулого, так і 
прийдешнього, і преображає їх у нове життя, у нову радість. 
Воскреслий Христос входить у серцевину особистої історії 
кожного з нас, Він, можна сказати, переживає наші 
страждання і приниження: ми водночас із Ним розп’яті й 
засуджені, та разом із Ним підіймаємося з гробу і 
воскресаємо. Вчора нас із Ним було поховано, а сьогодні – 
встаємо із Ним воскреслим.  (ст.2) 
 
 

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. ) 
  
 
                            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 величавий 
Святочний Концерт В ЧЕСТЬ УКРАЇНИ з нагоди 
приїзду Блаженнішого Патріярха Святослава 
Шевчука в суботу 3 травня о год. 7:00 вечора в 
Hammerson Hall , Mississauga Living Arts Centre,  
4141 Living Arts Dr. , Mississauga ON L5B 4B8. 
Квитки:40.00, молодь до 12 років 20.00. За квитками 
звертатися до Living Arts Box Office: 905-306-6000,  
1-888-805-8888. 

Eпархія УГКЦ Торонта і Східньої Канади має 
велику шану запросити громаду на Святочний 
Бенкет з нагоди приїзду Блаженнішого Патріярха 
Святослава Шевчука. Бенкет відбудеться в неділю 
 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. 

 Всі На Гаївку! Коса Колектив і парохія Св. о. 
Миколая запрошують усіх взяти участь у Гаївках 
на Великдень 20 квітня о год 4:00 поп. в парку 
Trinity. Koса Колектив почне ходу в парк від церкви 
співаючи веснянки, юнацтво проводитиме ігри та танці 
з дітьми, і музиканти будуть всіх вести в українські і 
французькі народні “сільські” танці. Принестіть 
кошики на спільний пікнік.  

 Спільне Свячене будемо святкувати в неділю   
27 квітня, о год. 1:00 поп. Членкині ЛУКЖК 
заохочують усіх парохіян придбати собі квитки 
завчасно, щоб у родиннім колі поділитися Великодньою 
радістю. Квитки можна замовляти у Наталки Штурин за 
чис. тел. 416-236-4043  або  у парохіяльній  канцелярії 
(416) 504-4774.  

 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! 
Йосиф Шостак                                               200.00 
Марія Небесьо                                               300.00 
Роман Дербіш                                                100.00 
Марґарета Дикун                                           100.00 
Христина і Роман Колос                                 200.00 
о. Олег і Марянна Дурда                               1000.00 
(з подякою з нагоди хрещення донечки Мілени Анни) 
БУКК, відділ Св. о. Миколая                            750.00 
Товариство Колишніх Вояків –УПА                  100.00 
Анна Шлярп                                                   100.00 
Євген і Оля Чолкан                                         100.00 
Рома Качмарська                                            100.00 
Юрій і Марла Дашко                                       200.00 
Люба Ройко                                                    500.00 
   (в пам’ять Павла Ройко -14р., Олекси Ройко і 
                           Івана Гевко) 
Оксана Барчинська і Роберт Веллс                  120.00 
Христина і Ленард Терпляк                             100.00       
ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
23  ІV   7:00 веч.          бл. Юлію Вербову  (3р.) 
24  IV   8:00 ранку        бл. п. Анну і Миколу Кренца 
26  IV  10:00 ранку       бл. п. Івана Федаш 
26  ІV   4:00 поп.         бл. п. Богдан Лижник  
26  ІV   5:00 поп.         бл. п. Еву Дзюбак (40д.)        
В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. Анна Яворська(92 р.).      
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 
 
(Продовження  з 1-ої ст.) 
Вчора нас поховано з Тобою, Христе…вчора нас 
з Тобою розп’ято.  
Ісус Христос силою і діянням Святого Духа 
присутній в історії нашої Церкви і нашого 
народу. Ми добре знаємо цей Його і наш 
хресний шлях. Ще в недавньому минулому 
нашу Церкву і наш народ катували й 
розпинали, ложно свідчили на нас, у нас 
стріляли і кидали в тюрми. Однак ми все це 
пережили і, дякувати Богу, відродилися до 
нового життя спільноти Христових учнів. Якраз 
цього року минає 25-річчя легалізації та 
відродження нашої Церкви на рідній землі. Тож 
засилаймо молитви до престолу Всевишнього, 
дякуючи Йому за благодать і силу, яка 
допомогла нашому народові вистояти серед 
жахливих випробувань і страждань. Ця 
перемога – знак дієвої присутності воскреслого 
Спасителя між нами в далекому і недавньому 
минулому, а водночас запорука нездоланності 
нашого народу і в майбутньому. 
Христос і сьогодні є з нами! Наші болі Він 
приймає так, немовби це Йому особисто 
завдавали рани. Це Його було (ст. 3)  

В суботу 3 травня о год 9:30 ранку, Блаженніший 
Патріярх Святослав Шевчук, Глава Української 
Католицької Церкви, відправлятиме Архиєрейську 
Святу Літургію у нашому Свято Миколаївському 
храмі. Опісля Святочний обід і зустріч у церковній 
залі. Просимо бажаючих прибути на Святочний 
обід, зголоситися до парохіяльної канцелярії за 
чис. тел. 416-504-4774. Місця обмежені. 
Taкож Патріярх зустрінеться з Епархіяльною 
Молодю 3 травня о год.  1:30 поп. в нашій церкві. 



Це Його було зневажено побиттям молоді на 
Майдані... Це Він – перша жертва Небесної 
сотні 
Сьогодні знову нам погрожують зброєю і 
залякують розділом країни та захопленням 
храмів. Але Христос і сьогодні є з нами! Наші 
болі Він приймає так, немовби це Йому 
особисто завдавали рани. Це Його було 
зневажено побиттям молоді на Майдані. Це 
Його зробили нужденним, коли добро народу 
розкрадала корумпована влада. Це Його 
ув’язнювали та несправедливо засуджували, 
виставляли нагим на морозі і катували 
викраденим. Це Він – перша жертва Небесної 
сотні. Його слова на хресті, що звучать 
сьогодні в сумлінні віруючих людей України, – 
«Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять!» 
(Лк. 23,34), – стосуються насамперед тих 
державних і церковних лідерів, своїх і сусідніх, 
які підбурюють народ до сліпої агресії та 
ненависті: «Розіпни, розіпни Його!» (Лк. 
23,21). Однак сила людської злоби, брехні і 
насильства є нічим порівняно із силою Божої 
правди й любові. Це Христос нас сьогодні 
підносить, і як Церкву, і як народ. Як у 
Воскресінні добро долає зло, так і в нашій 
історії любов переможе злобу й ненависть, а 
мир – усякі погрози війною. 

Встаємо сьогодні з Тобою воскреслим. 
Сила зброї никне перед славою Воскреслого, 
бо «сьогодні встаємо з Тобою воскреслим». Усі 
ми це відчуваємо, на рідній землі і на 
поселеннях. Сила Христового воскресіння 
сьогодні є нашою надією в церковному, 
суспільному та особистому житті. Не маємо 
певнішої і сильнішої допомоги – ні в 
міжнародній дипломатії, ні в силі військових 
потуг чи людських домовленостей, які готові за 
тридцять срібняків виставити ціну 
Неоціненному. У своєму воскресінні Христос 
силою Святого Духа чинить єдиним народом 
тих, хто колись протистояв один одному: 
«Нема юдея ані грека… ні чоловіка ані жінки, 
бо всі ви одно у Христі Ісусі» (Гал. 3,28). 

Учімося поважати і любити того, хто 
відрізняється від нас: думає по-іншому, 
дотримується інших звичаїв чи розмовляє 
іншою мовою – саме це є свідченням слави 
Воскреслого! 

Знаком нашого «вставання» з воскреслим 
Спасителем, який підносить нас із «гробу» 
гріха, нехай стане наше оновлене Божою 
любов’ю ставлення до всіх без винятку людей.  
 
 

Любімо і обіймімо кожного, хто є поруч, у 
нашому селі, містечку, місті, у нашій області та 
на всій нашій Землі. Учімося поважати і любити 
того, хто відрізняється від нас: думає по-
іншому, дотримується інших звичаїв чи 
розмовляє іншою мовою – саме це є свідченням 
слави Воскреслого! Усім людям, навіть тим, хто 
має злобу в серці і несправедливо нас 
обвинувачує, ми сьогодні проголошуємо 
радісну вістку про воскресіння. Бо ж знаком 
воскресіння є перемагати сили зла і ненависті 
Божою любов’ю та милосердям. 

Тож і нас прослав, Спасе, у царстві Твоїм. 
За давнім церковним переказом, св. Андрій, 
ставши на київських горах, передбачив велику 
Божу славу для нашої країни: «Бачите ці гори? 
На них засяє благодать Божа, тут буде велике 
місто, і Бог спорудить багато церков». Сяйво 
Божої благодаті, про яке згадує наш апостол, –
це світло Христового воскресіння, яке ніколи 
не переставало променіти над нашою землею, 
навіть у найтемніші періоди нашого 
національного і церковного буття.  
На нас сповнилися євангельські слова, що їх 
ми чуємо під час Пасхальної Літургії: «Світло 
світить у темряві і темрява його не подолала» 
(пор. Ів. 1, 5). Відблиском небесної слави 
воскреслого Спасителя є і наш Патріарший 
собор Воскресіння Христового, який ми 
посвятили минулого року. Він є для нас живим 
свідченням Христової перемоги, запорукою 
невмирущості нашого народу та знаком 
єднання всіх дітей нашої Церкви – в Україні і на 
поселеннях сущих.  
 
Хоч би де ми були, – чи в Україні, чи на 
поселеннях, – пам’ятаймо про своє 
покликання, що випливає з нашого 
християнського та національного досвіду, а 
саме: свідчити про нездоланну силу Христового 
воскресіння, про неминучу перемогу правди 
над брехнею 

Сьогодні, у цей радісний день Воскресіння 
Христового, благаймо нашого Спасителя, щоб 
світло Його воскресіння з новою силою засяяло 
над нашим краєм, щоб подолало темряву гріха, 
незгоди, страху і зневіри та скріпило всіх нас 
силою Святого Духа на розбудову справді 
вільної і Богом благословенної держави. 
Молімося особливо про дар єдності та 
однодумності для нашого народу. 
А ця наша духовна єдність дозволить нам 
відродити і обновити всі державні інституції на 
основі Божої правди і Божого закону. 
Христос воскрес! – Воістину воскрес! 
                                  + СВЯТОСЛАВ 



 
Я  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 


