
 Ап. Ді. 5, 12 - 20.   
 Єв. Йо. 20, 19 – 31.  
       
    

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 

Те, що відбувається сьогодні на теренах Східної 
України, є Страсною п’ятницею нашого 

українського буття…» − Глава УГКЦ для «5-го 
каналу» 

Те, що відбувається сьогодні в Україні, зокрема в її східній 
частині, є періодом Страсної п’ятниці нашого українського 
буття. При цій нагоді висловлюю глибоку повагу до наших 
братів і сестер, які живуть на теренах Східної України, і, 
можливо, думають дещо інакше, аніж люди в Центральній чи 
Західній Україні, вважають російську мову своєю рідною. Ми 
є діти однієї землі і ніхто чужий не допоможе нам краще 
жити.Про це сказав Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, у традиційному великодньому інтерв’ю для «5-го 
каналу», яке вийшло в ефір 20 квітня 2014 року, у день 
Пасхи.Обставини, які зараз переживає Україна, він порівнює 
із Страсною п’ятницею, тому що український народ, як і Ісус 
Христос, став каменем спотикання для багатьох: «Тоді серця 
багатьох людей стали жорстокими. Люди, побачивши 
зневаженого Христа, не впізнали у Ньому Бога і кричали: 
«Розіпни Його!» Подібно сьогодні поводяться з нашою 
країною». Блаженніший Святослав зазначив, що першими 
словами, якими Ісус вітає своїх учнів, є слова «Мир вам». 
«Хочу сказати до всіх тих, у кого «озлобилося» серце: мир 
вам. Нехай мир переможе війну! Гадаю, після Великодньої 
п’ятниці із силою Воскресіння Христового наступить 
пасхальна радість», − продовжив Верховний Архиєпископ 
УГКЦ.Він додав, що хотів би, щоб усі християни, незалежно 
від конфесійної приналежності, стали носіями примирення, 
яке «завжди має шанси перемогти спокусу війни, спокусу 
застосування сили».«Відкриваю до всіх вас обійми і бажаю 
вам миру, бо Христос воскреслий є посеред нас», − 
завершив свою думку Блаженніший Святослав. 

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. Р. Лобай )            
8:00 – Св. Літургія (о. О. Юрик )                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Качур ) 
11:30 – Св. Літургія (о. О. Юрик ) 
   
 
                            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. 

 В неділю 4 травня не буде Святої Літургії о 
год. 6:00 вечора у нашому Свято-
Миколаївському храмі зогляду на те, що 
відбувається Святочний Бенкет з нагоди приїзду 
Блаженнішого Патріярха Святослава. 

 Спільне Свячене святкуємо сьогодні  
27 квітня, о год. 1:00 поп. Членкині ЛУКЖК 
заохочують усіх парохіян придбати собі квитки , щоб у 
родиннім колі поділитися Великодньою радістю.  

 

 

 

 

 

                         

                      

 

  

                       
                  
                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і
 винагородить! 
Катруся Воловець                                   200.00 
           ( в пам’ять родичів Агафії і Семена) 
Богдан і Христина Колос                          250.00 
Анонімно                                                 200.00 
Оля Гуль                                                 100.00 
Роман і Леся Грицишин                            200.00 
Славка Івасиків Сілецька                         500.00 
Ленард і Христина Терпляк                      100.00 
Василина Ґолдій                                      250.00 
Роман і Патриція Маланчій                       200.00 
Станіслав і Марія Купибіда                       100.00 
Стефан і Катерина Климців                      100.00 
Орися Павич                                           300.00 
Роман Вовк                                             150.00 
Петро Вовк                                             100.00 
Ігор Таращук                                          300.00 
Юрій Дашко і Марія Валтман                   100.00 
Зенон і Соня Потічний                             100.00 
Мирон Цибульслкий і Марійка Гоголь       200.00 
Роман Федина                                         100.00 
 

  ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 2      V   7:00 веч.         бл. п. Івана Оленич 
17     V   10:00 ранку      бл. п. Вірджінію Гладун (40д.) 

 
    В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоїлася у Бозі бл. п. Анна Мармаш  (74р.).   
Душу Покійної  поручаємо молитвам наших вірних. 

 

 

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. 

Травень – Місяць Пресвятої Богородиці
 Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
вечора. Заохочуємо наших парохіян до 
молитовної участи щоб спільно виявити 
любов до Пресвятої Богородиці. 
1   V  четвер год. 6:00 вечора – Параклис 
2   V  п’ятниця год. 6:00 вечора – Параклис 
3   V  субота год. 6:00 вечора – Вечірня і 
Акафіст 
 

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 

                  



Блаженніший Святослав: «Ми всі по-
новому повинні зрозуміти місце 
України у світовому контексті» 

Цього — Страсного — тижня наша країна знову 
дихала війною. Можна було б сказати, що війна 
наблизилася на крок, якби вона не була посеред 
нас, не проймала нас останні кілька місяців. 
Великий піст приніс не умиротворення, як то буває, 
але відчуття руків'я меча в долоні.  

Кажуть, війни не мають кінця — вони тільки 

віддаляються, зникають за обрієм, а коли 

настає час, повертаються в наше життя. І нам 

знову доводиться обирати, до якого боку 

пристати, і битися, навіть коли немає ніякої 

надії на перемогу. Утім, надія на перемогу є 

завжди. Про це наша великодня розмова з 

Верховним Архиєпископом Української Греко-

Католицької Церкви Блаженнішим 

Святославом (Шевчуком).  

— Блаженніший, мабуть, ще ніколи в нас не 

було такого моторошного Великого посту і 

таких поганих передчуттів напередодні

 Великодня? 

— Так, але водночас ми маємо унікальну можливість 

порівняти нашу ситуацію з тим, що переживали в ці-

таки пасхальні дні  учні Христа. Згадайте, коли 

Христос помер на хресті, учні були шоковані. Нам 

зараз дуже просто уявити, що вони переживали, 

втративши всяку надію. Вони ж вірили у свого 

Вчителя. Вони не були готові до того, що Він помре, 

буде похований, як звичайна людина. Разом із Ним 

були поховані всі їхні надії. Аж нарешті вони почули, 

що Він воскрес! Але для того щоби повірити в Його 

воскресіння, їм довелося щось подолати в собі, 

змінитися і заново відкрити для себе Вчителя, якого, 

як їм видавалося, вони знали, з яким вони провели 

останні три роки. Їм треба було повірити в Нього 

заново. Пам'ятаєте, як апостол Тома казав, що, поки 

він не вкладе пальці в рани Христові, він не 

повірить? Я думаю, що сьогодні й наша Україна 

воскресає. Але кожен українець повинен заново 

пізнати цю нову Україну. Він має пережити свої 

власні зміни, щоб відкрити для себе нові шляхи і 

нове життя. 

— Ці зміни відбуваються? Так, є кліше "народ 

змінився після Майдану". Але наскільки 

ґрунтовні й масові ці зміни?— Я 

скажу навіть більше — народ продовжує 

змінюватися. Ми стали іншими два місяці тому — і 

процес змін у нас ще не закінчився. А тепер ті наші 

зміни докочують до Сходу і Півдня нашої країни.  

— У чому ж полягають зміни? — Є кілька 

ключових речей. Головне –  ми починаємо 

переоцінювати, відкривати для себе цінність України 

як єдиної й незалежної держави. Двадцять років 

тому ми отримали незалежність як дар. Вона просто 

впала нам на голови, а ми навіть не зрозуміли 

навіщо, що нам із тим даром робити і чи він нам 

взагалі потрібен. Ми тільки тепер починаємо 

розуміти, що в ньому — запорука нашого 

благополуччя, можливість збудувати європейську 

країну, збудувати її власноруч такою, якою ми 

вважаємо за потрібне, що в ньому запорука нашої 

безпеки і того, що ми,  як народ,  взагалі можемо 

існувати у третьому тисячолітті. Події сконсолідували 

нас. Люди змінюються, відчуваючи солідарність — 

між собою і навколо ідеї. Хіба це не перегукується з 

пасхальним сюжетом? Майдан, який так усе 

змінив, став великою несподіванкою, - 

несподіванкою для всіх: і для європейців, і для 

росіян, і  насамперед  для нас самих. Ще в середині 

2013 р.  ніхто не сподівався, що люди будуть так  

рішуче висловлюватися за європейське майбутнє 

нашої країни. Ще півроку тому навколо казали, що 

українці — інертний, сплячий народ, який живе за 

принципом "моя хата скраю". І раптом ми показали 

зовсім інше обличчя. Ми побачили людей, які 

переживають за своє краще майбутнє і самі готові 

його будувати. Більшість людей вийшли не під 

політичними прапорами чи гаслами. Люди хотіли 

кращого майбутнього  і бачили його не в поверненні 

до радянського способу життя, не в утвердженні 

постсовєтського стилю, а як життя, побудоване на 

європейських цінностях. (Продовж. наступного тижня) 
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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 


