
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: «Без Батьківських обіймів годі жити 
й любити» 

 
Вступаючи в час Великого посту, важливо відчути, що ми 
потребуємо цих Батьківських обіймів. Без них годі жити, годі 
любити. Без них годі бути собою. Про це під час проповіді до 
вірних сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав у Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового в Неділю про блудного сина. 
Предстоятель зауважив, що сьогодні Церква переживає, 
можливо, одну з найбільш славних сторінок Христового 
Євангелія, знану як притчу про блудного сина. «У цій притчі 
є один жест, який можна вважати ключем до цієї сімейної 
драми: батька і його двох синів, - жест, який дивує і надихає 
водночас. Тим жестом є батькові обійми. Дослідники Святого 
Письма кажуть, що обійми батька є найкращим жестом, що 
показує, ким є наш Небесний Отець. Розкриває нам, що ж 
діялося в серці того батька, який втрачав спершу одного 
сина, а потім другого», – розповів проповідник. 
Блаженніший Святослав вважає, що ті «обійми батька є тим 
моментом, коли син зі слуги перетворюється на господаря, 
бо одержує перстень на руку».Той син, каже він, який 
втратив був батька і вже не сподівався на обійми свого отця, 
знову відчуває свою синівську гідність. І знову отримує цілу 
родину. Батько сам каже: мій син був помер і ожив. Де? В 
обіймах свого батька. Пропав був і знайшовся. Коли? В 
обіймах свого батька.   (стор. 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. Качур 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00в. – Св. Літургія -  о. О. Качур 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап.Євр. 7, 7 - 17.  
 Єв. Лк. 2 , 22 – 40. 
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 За благословенням Владики Кир Стефана, 

Українська Католицька Єпархія спільно з  
Конґресом Українців Канади, продовжує збірку 
ВРЯТУЙ ЖИТТЯ призначену для допомоги нашим 
братам та сестрам в Україні. Кошти зібрані від цієї збірки 
будуть використані для розвитку капеланьскої служби   
для воїнів АТО –духовної, психолічної та моральної 
підтримки солдат у складних бойових обставинах. Кошти 
також  будуть використані для надання найнеобхіднішої 
гуманітарної допомоги пораненим та потерпілим. Парохія 
видаватиме посвідки від оподаткування для 
жертводавців. 

 Перша Св. Сповідь відбудеться 1-го травня, а 
Торжественне Св. Причастя 3-го травня. Лекції 
приготування дітей до першої Сповіді і 
Торжественного Святого Причастя, які не є учнями 
цілоденної Школи ім. Слуги Божого Патріярха Йосифа 
Сліпого почнуться 25 січня. Просимо зголошуватися до 
Вірляни  Щуки на ч. тел. (416) 626-5232 або на 
адресу елек. почти virlana@rogers.com.  

 Складаємо щиросердечну подяку Катерині, 
Фейт, Александрi Ґолдій за щедрий дар в сумі 

$10,000.00 на потреби Свято-Миколаївської парохії. 
Цей дар склали донька і внучки в пам’ять мами і 
бабусі Василини Ґолдій, яка відійшла у вічність у 
червні 2014р. 

 ГАРЯЧІ ОБІДИ.  В неділю, 8 березня 2015 після 
кожної Святої Літургії можна буде набути смачні обіди 
- борщ, вареники, ковбаски, печиво, тощо.  Гроші з 
обідів призначені пораненим воякам у шпиталях в 
Україні. ЛУКЖК, відділ при церкві св. о. Миколая 
просить щедро підтримати цей почин! 
 
 Членкині ЛУКЖК запрошують пань прийти ліпити 

вареники в суботу, 7 березня 2015 на 10:00 ранку. 
 
 ТИХІ РЕКОЛЕКЦІЇ для жінок в Анкaстер, на Горі 

Марії. англомовні 27 лютого - 1 березня, проповідник 
о. Богдан Чолій; україномовні 6,7,8 березня, 
проповідник о. Володимир Кривоглавий. Дзвонити до 
п-і Катрусі Корчинської 416-261-5878. 

 
 Церква св. Димитрія та о. Петро Шумелда 
запрошують вас вз'яти участь у десято-денному 
паломництві до Святої Землі. Паломництво до Святої 
Землі  відбудеться в днях 14-го квітня - 23-го квітня, 
2015. По святих місцях, а особливо при Божому Гробі, 
будемо правити Службу Божу в наміренні паломників, а 
особливо за долю України. Всі запрошені на серію 
доповідей, котрі починатимуться з понеділка  
19-го січня о 7-ій ввеч. у кімнаті для молоді при 
церкві св. Димитрія. Ці доповіді мають за мету 
підготовити учасників до паломництва. Ці науки є 
відкриті для усіх і впродовж місяця будемо 
представляти такі теми: 

•2 лютого Пергамени Мертвого Моря 
•9 лютого Християнські пам'яткові місця у Святій   
                            Землі 
•16 лютого Історія Хрестоносних Походів 
•23 лютого Папа Пій XII та Голокост 
•2 березня Церква Божого Гробу  

По дальші інформації дзвоніть до церковної канцелярії 
церкви св. Димитрія: 416-244-5333, або до  Shawn 
647-783-3525 , або Email: Stds.Pilgrimage@gmail.com. 

 Комітет Українок Канади запрошує українську 
громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке відбудеться в неділю 
1 березня 2015 о годині 3:00 по полудні в 
Українському Домі ім. Т. Шевченка, 482 Horner 
Avenue, Toronto. Цьогорічнe Свято Героїнь 
присвячується українським жінкам – сучасним героїням. 
Вступ $20.00. 

                       
                   ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить! 
 
Фундація о. Мар’яна і д-р Романа Цурковських 
                                                                 100.00 
Інґеборґ і Константин Луцуняк                   250.00                                           
 

 
 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
23 лютого і о год. 6:00 вечора служать Канон 
Андрея Критського. Щонеділі підчас 
Великого Посту служать Великопосну 
Вечірню о год. 7:00 вечора. В неділю 22 
лютого відслужать Вечірню Прощення о год. 
7:00 вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до Пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти, який почнеться  служити 
28 лютого. 
 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 о год. 
6:00 вечора. В п’ятницю також служать Парастас-
Сорокоусти. 
Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в 
днях 12 - 15 березня, 2015р. Проповідник – 
о. Гавриїл Габер, ЧСВВ – Протоігумен Отців 
Василіян в Канаді.  .          
 12 ІІІ  четвер год. 6:00 веч. – Вечірня і Духовна 
Наука                  
 13 ІІІ  п’ятниця  год. 6:00 веч. – Літ. Ранішосв. 
Дарів, Сорокусти і Духовна Наука  
14 ІІІ  субота год. 6:00 веч.  – Велика Вечірня і 
Духовна Наука                                                                          
15  ІІІ неділя   в часі ранніх Бож. Літ. кінцева 
Духовна Наука. 
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   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
16  ІІ        6:00 вечора   бл. п. Евдокію Куселу 
18  ІІ        9:00 ранку    бл. п. Марію Сахрин (1р.) 
24  ІІ        8:00 ранку    бл. п. Михайла Вовкa (1р.)        
26  ІІ       10:00 ранку    бл. п. Софію Диркот (40д.) 
26  ІІ        6:00 вечора   бл. п. Анну Мартинюк (40д.) 
28  ІІ       10:00 ранку    бл. п. Петра і Софію Шлярп 
28  ІІ        4:00  поп.      бл. п. Івана, Олександра 
                                                               Кравс 
2   ІІІ        6:00 веч.       бл п. Антоніну Потічну 

 
        В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлися у Бозі бл. п. Параскевія 
Душенчук (86р.) і Надя Зима (88р.) .  Душі 
Покійних поручаємо молитвам наших вірних            

                       (Закінчення) 

Такі самі обійми батько відкриває і до старшого 

сина. Але, на жаль, старший син не спішить у 

батькові обійми. 

«Ми не знаємо, як закінчується ця історія, – 

продовжив Блаженніший Святослав, – чи 

старший син ожив чи ні. Гадаю, кожна людина, 

коли згадує свого тата, свою маму, то з 

найбільшою ніжністю згадує їхні обійми. Бо цей 

жест, мабуть, був найбільшим відчуттям любові 

в нашому житті. Коли справді плачучи, ми 

починали сміятися. Тривога перетворювалася 

на певність. Коли були загублені, відчували, 

що тато і мама є ті, які мене віднайшли і 

захистили». 

Євангелист Лука, відзначив проповідник, каже 

нам сьогодні, що батько наш, який відкриває 

нам обійми, є наш Бог. Його обійми є відкриті 

до кожного з нас. Він перший виходить нам на 

зустріч. «Як часто відчуваємо себе в житті 

загубленими, покинутими, мовляв, увесь світ  

 

 

про нас забув. І, можливо, у цю хвилину 

відчуваємо, що той, хто обіймає нас, є наш Бог. 

У Його обіймах ми оживаємо, у Його обіймах ми 

віднаходимося, отримуємо певність у 

завтрашньому дні. Христова Церква навчає 

нас, що той момент, у який ми відчуваємо, що 

Бог обіймає нас, – це є Святе тааїнство 

покаяння. Коли ми, блудні сини і доньки, 

схиляючи голову приходимо до Господа, 

визнаючи свої гріхи. Але завжди чуємо: 

прощаються тобі гріхи твої», – сказав Глава 

Церкви. 

«Батьківські обійми поспішись відкрити мені 

Господи». «Як надихаюче і оживляюче звучать 

сьогодні ці слова. Бо часом у нас таке 

враження, що перед нами, перед Україною, 

хтось відкриває свої обійми, але вони 

виявляються смертоносні. Хтось закриває свої 

обійми, вважаючи нас недостойними сісти за 

їхній бенкетний стіл. А як нам важливо 

зрозуміти, що всі ті обійми, про які ми знаємо, 

не рятують і не спасають…» – просить 

застановитися Предстоятель УГКЦ. 

«Нехай ми всі сьогодні, наша Україна, відчує 

себе в обіймах нашого Бога. В обіймах, які 

дають справді певність і силу, які привертають 

гідність, дають життя. Будьмо певні, що наш 

небесний Отець перед нами ті обійми ніколи не 

закриє», – побажав Блаженніший Святослав.  

                         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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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  

Річна оплата цього місця $450 
тел.: 416-670-4480 

           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 


