
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Пресв. 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 

Владики УГКЦ просять під час Великого посту 
покаятися з тяжких гріхів: абортів, 

алкоголізму, зловживання владою… 
 
Єпископи Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 
УГКЦ напередодні Великого посту в своєму Посланні до 
вірних УГКЦ нагадують про час покаяння. 
 
«Прообразом цієї великопісної покаянної мандрівки є 
старозавітна пасха – вихід вибраного народу Божого з 
єгипетської неволі. Тоді, як і тепер, цей визвольний похід 
Божих дітей наштовхувався на протидію і різні перешкоди – 
з боку гнобителя-фараона, який ніяк не хоче відпустити 
поневолений народ, але і зсередини самого народу, що не 
цілковито позбувся психології раба і тужить за примарною 
стабільністю та силою імперського двору», - йдеться 
у Посланні.Мандрівка, за словами святих отців, до свободи і 
гідності – це внутрішній процес преображення народу, який 
вимірюється не числом пройдених кроків чи прожитих років, 
а духовними зусиллями, що їх зробив народ, а в ньому – 
кожна людина, зокрема задля узгодження своїх думок, ідей і 
поведінки із Божим законом та Господньою святою волею. 
Говорячи про тяжкі гріхи, в яких би мало покаятися 

українське суспільство, зокрема, владики наголошують на 

«зневазі до людського життя». «Це один з найтяжчих гріхів, 

– вважають члени Синоду, – який  ми успадкували від 

комуністичного минулого. Радянський Союз був першою 

державою у світі, що легалізувала вбивство (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. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 - Св. Літургія – о. О. Лящук 
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  7:00в. – Великопосна Вечірня 
 Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 попол. 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Рим. 13, 11-14, 4. 
 Єв.  Мт. 6, 14-21.. 
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 Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде після  
Великодня зогляду на те, що підчас Великого Посту  
щосереди правиться Літургія Ранішеосвячних Дарів.    

  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч буде у вівторок  28 лютого, 
2017р. Заохочуємо приєднатися до групи і приємно 
провести час!     

 У неділю, 12 березня, відбудуться Загальні    
Збори ЛУКЖК. 9:30 Свята Літургія, 11:30 Збори. 
Просимо членкинь до участи у вишивці, і радо вітаємо 
гостей. Буде легкий обід. 

      

 Увага зміна! Повідомляємо, що підготовчі 
курси до св. Тайни Подружжя проводитимуться у 
нашій парафії  в суботу  18 березня. Зацікавлених 
просимо звертатися до канцелярії за чис. тел.  416-
504-4774.  
 
     ЗНАЙДІМО ЧАС ВІДДАТИ ЧЕСТЬ НАШИМ 
ГЕРОЯМ! Управи Об’єднання і Товариство Колишніх 
Вояків УПА (Відділ Торонто і Етобіко) запрошують 
вірних на Соборну Панахиду у 65-ту річницю 
трагічної смерті сл. пам’яті Головного командира 
УПА, Генералa хорунжого Романа Шухевича – 
Тараса Чупринки та за всіх героїв України в 

суботу, 4-го березня о год. 7:30 вечора після вечірні у 
нашому Свято-Миколаївському храмі. Опісля 
запрошуємо усіх на каву і солодке. 
     
  У річницю з дня народження поета Тараса 
Шевченка, Шкільна Рада, при Конґресі 
Українців Канади, відділ Торонто, організує 
концерт в пошану Тараса Шевченка, який 
відбудеться в неділю 5 березня  о год. 2:30 поп.  
у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків під адресою  
516 The Kingsway (Kipling & The Kingsway). 
 

   125 літне  святкування Ювілею Сестер    
Служебниць Непорочної Діви Марії  

  
   В році 2015 від місяця червня до серпня 

Торонтонська Єпархія вітала Подорожуючу Ікону з 
Мощами Блаженної Йосафати, спів-засновниці 
Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви 
Марії. Ми вітали Бл. Йосафату ніжною любов’ю та 
надією на її поміч.  Це була гідна і радісна підготовка 
на 125-ий  Ювілей  заснування Згромадження Сестер 
Служебниць, який ми святкуємо цього року, 2017! 
 З цього приводу, в Катедрі св. свящмуч. Йосафата  
26 березня, 2017 o год. 3-ій годині поп.  Преосв. Кир 
Стефан та Отці відслужать урочистий Молебен до 
Блаженної Йосафати.  Сестри Служебниці 
запрошують усіх парохів та всіх отців, дияконів, під-
дияконів та парафіян, щоби разом з нами подякували 
Богові та просили благословення на майбутнє.  
 

       Майстерня вишивки сестер Мирослави 
Бойків та Олександри Андрусяк  запрошує усіх 
бажаючих на лекції та майстер-класи по відродженні 
забутих технік шитви та технології виготовлення 
народної сорочки. Лекції відбуватимуться щовівтірка 
о год. 7:00в. в  парохіяльному будинку. Заняття 
відбуватимуться  14, 21, 28 лютого, і 14, 21, 28 
березня. Все залежно від кількости реєстрантів. 
Просимо бажаючих зголошуватися на чис. тел. 
647-709-1078 або на email  
mirosia_boykiv@ukr.net. 
 

      В п’ятницю, 3 березня 2017 р., від год. 7-9 веч.  
відбудеться публічна лекція «Історико-
археологічні дослідження гетьманського 
Батурина у 2016 р.» Публічна лекція, ілюстрована 
прозірками, історика-археолога, виконавчого 
директора Батуринського українсько-канадського 
археологічного проєкту д-ра Володимира Мезенцева, 
Ph.D., відбудеться у Westminster Room, Old Mill 
Toronto (21 Old Mill Rd.,) . Доповідь спонсорована 
Дослідним Інститутом «Україніка» та Ліґою Українців 
Канади в Торонто.   Вступ за добровільними датками. 
Інформація за тел.: (416) 516-8223.  
 

     В понеділок 12-го березня, о год. 7:00 
веч.  в  St. Vladimir Institute, 620 Spadina Avenue, 
відбудеться доповідь відомого науковця,  колишнього 
директора Канадського Інституту Українськиx Студій, 
почесного професора Києво-могилянської академії і 
директора університету Центральної Азії,  Богдана 
Кравченка, на тему: “The Global (Dis) Order & 
Ukraine”.Зустріч організована завдяки Меморіальному 
фонду ім. Володимира Дилинського, (засновник 
фонду - Мирон Дилинський) та Канадському 
Інституту Українськиx Студій. Вступ вільний. За 
додатковою інформацією просимо дзвонити на ч. 
тел.: (416)-923-3318. 

Сьогодні вечером о год.7:00   служиться 
постна вечірня із обрядом прощення і 
благословення на Великий Піст. 
 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
27 лютого. 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 почнеться  служити  
3 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 Ранішeoсвячених  Дарів  
о год. 6:00 вечора. В п’ятницю також служать 
Парастас-Сорокоусти. 
Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в 
днях 16 – 19 березня. Проповідник –  
о. Дмитро Ганчарик – парох церкви св. Юрія 
в Ошаві.         

 

Maємо достатньо книжок у парафіяльній 
бібліотеці. Просимо не залишати книжок для 
бібліотеки в церковній залі! 

Загальні Збори св. Миколаївської парохії 
проходитимуть в неділю 26 березня о год. 1:00 
поп. у церковній залі. Запрошуємо наших 
парохіян до участи! 

 

mailto:mirosia_boykiv@ukr.net


               
МНОГАЯ  ЛІТА ! 

     Новоохрещеному Maтвієві Буклові , 
його рідним і хресним батькам    бажаємо    

Многії  і Благії Літа! 
 
                 Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

  Складаємо щиросердечну подяку
 парохіянам. Нехай  Предобрий Господь 

благословить і   винагородить! 
     

    Анонімно                                                  150.00 
    Мирон Цибульський і Марія Гоголь           200.00 
    Марко Царинник і Марта Горбань             350.00 

                (в пам’ять сина Олександра) 
    Тамара Гаук                                             100.00 

                 (в пам’ять мами Марії Сахрин) 
    Орест і Ірина Даниш                                 100.00 
    Ігор Томків                                                100.00 
    Maруся і Роман Тивонюк                            250.00 

             (в пам’ять мами Романни Тивонюк) 
    MGH Dept. of Medicine- Quebec                  1000.00 

               (в пам’ять Михайла Цибульського) 
          
      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
   27   ІІ     11:00 ранку    бл. п. Леонтіну, Мирослава 
                                                    і Петра Шумських 
   2    ІІ       6:00 веч.        бл. п. Євдкію і Євгена Куселів 
   4   ІІІ       9:00 ранку     бл. п. Софію (19р.) і 
                                            Петра (7р.) Шлярп 
   4   ІІІ       5:00 поп.       бл. п. Антоніну Потічну (7р.) 
  11  ІІІ      10:00 ранку    бл. п. Ольгу Тарапацьку (5р.) 
 
                             (Закінчення) 

ненароджених. Хоча ми вже чверть століття 
живемо в незалежній державі, цей ганебний 
злочин донині здійснюється в наших медичних 
закладах, які, замість того, щоб бути місцями 
захисту людського життя, стають місцями страти 
невинних і найбільш беззахисних осіб – наших 
дітей. Щороку внаслідок абортів гине близько 150 
тисяч українських дітей. За цю важку зневагу Бога 
маємо просити прощення». 
Іншим моральним злом, далі мовиться у Посланні, 
– що нищить життєві сили нашого народу, є 
алкоголізм. «Споживання алкоголю в Україні – 
одне з найвищих у світі, і набуло ознак 
національної епідемії. Лише за офіційними даними, 
зловживання спиртним спричинює щороку понад 
40 тисяч смертей. Прикро, що сьогодні на тлі 
зовнішньої агресії ця недуга поширюється в 
нашому народі із ще більш загрозливою силою і 
нерідко вражає тих, котрі пережили жахіття  
 
 
 

воєнних дій і не знаходять порятунку від 
душевних травм у ближчому і дальшому оточенні. 
Єдиним порятунком із цього зла є щире покаяння 
та рішучий крок на дорогу зцілення, що 
довершується витривалою співпрацею людини з  
Божою благодаттю», – зазначають єпископи. 

Єпископи УГКЦ  наголошують, якщо ми прагнемо 

жити по-Божому, маємо вчитися поваги до 

справедливих законів, на яких базується кожне 

цивілізоване суспільство. Тут треба починати з 

елементарного, наприклад, із дотримання правил 

дорожнього руху. 

Ще одна ділянка, на яку звертають увагу владики, 

в якій чітко проявляється моральний стан нашого 

суспільства, – це ставлення до довкілля. «Відома 

теза, – пишеться у Послані, – що ми не 

успадкували землю в наших батьків, а взяли її в 

борг у наших дітей, нагадує нам про 

відповідальність як перед Творцем, так і перед 

прийдешніми поколіннями за те, як ми ставимося 

до Божого створіння». 

Особливий заклик до покаяння члени Синоду 
скеровують до певних категорій і груп у нашому 
суспільстві, які зосереджують у своїх руках значні 
ресурси та повноваження, але нерідко 
зловживають ними зі шкодою для держави і 
народу. 
«Взірцем у додержанні законів для всіх громадян 
мають бути ті, кого звуть законотворцями, – 
натомість сьогодні багато з них перетворюються 
на публічних грішників, відверто ігноруючи робочі 
засідання і нехтуючи на очах у всієї країни своїми 
важливими обов’язками, чи ще гірше – приймають 
закони, котрі сприяють збагаченню багатих, а 
доводять до зубожіння звичайних людей і 
ставлять на межу виживання соціально 
незахищених громадян», – йдеться у документі. 
«Переконані, що роблячи іспит сумління й 
аналізуючи свої вчинки, слова й помисли на їх 
відповідність Божим і церковним заповідям, кожен 
із нас виявить, крім вище перелічених, і власні 
гріховні немочі та пристрасті. Визнаваймо їх щиро 
у Сповіді та витривало викорінюймо зі свого 
життя, бо вони стримують наш рух на шляху до 
Небесного Отця і позбавляють нас радості та 
щастя Божих дітей», – переконують синодальні 
отці. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                         
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca  

   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           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 

 

 


