
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 

Блаженніший Святослав у першу неділю 
Великого посту: «Без молитви немає 

справжнього посту» 
 
Ми живемо в час Великого посту. Це є момент, 
унікальна нагода, коли Церква запрошує нас 
пережити особисту зустріч з живим Христом. На цьому 
наголосив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
проповіді до вірних у першу неділю Великого посту, 5 
березня 2017 року, в Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового, що в Києві. 
Проповідник відзначив, що в першу неділю Великого посту 
ми чуємо читання Євангелія від апостола Івана, в якому 
відчуваємо свіжість віри ранньої апостольської Церкви. Ми 
чуємо про зустріч трьох осіб з Ісусом Христом... Зміст 
сьогоднішнього Євангеліє якраз для того, аби ми зрозуміли, 
ким є Христос. Христос є той, хто дає можливість людині 
зустріти живого Бога.«Прийди і подивись». «Ці слова, – 
каже Предстоятель, – і сьогодні звертає Вселенська 
апостольська Церква до кожної людини. Думаю, що кожен із 
нас є часто подібний до Вартоломея, який шукає… Кожна 
людина доброї волі хоче пізнати правду, прагне 
справедливості, миру, любові, усього того, шо ми називаємо 
справжнім щастям. Але все це можна знайти лише тоді, коли 
особисто зустрінемо живого Бога, живого Сина Божого». 
За словами проповідника Слова Божого, сьогодні кожен із 

нас має можливість пережити ту саму унікальну зустріч, до 

якої запрошує нас Христова Церква.   (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. Д. Ганчарик 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Д. Ганчарик 
11:30 - Св. Літургія – о. Д. Ганчарик   
  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. Євр.. 1, 10-2, 3. 
 Єв.  Mр. 2,  1- 12. 
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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  14 березня, 
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.  

 
 В четвер 9 березня о год. 6:00 веч. відправили 

Святу Літургію і Панахиду за упокій душі Івана Піцюри. 
Вічна Йому Пам’ять! 
 

    
   
   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.  

 
     З блaгoслoвенням Владики Стефана, ласкавo 

прoсимo на сьомий з черги рiчний з’ïзд мoлoдi 
Вставай!, три-дневу мандрiвку пo свoï вiрi для 
мoлoдi вiд 8-гo пo 12-ий клас. Вiд п’ятницi, 28-гo 
квітня, дo недiлi, 30-гo квітня, вiдбудуться 
вiдвiдини трьoх парoхiй околиці Торонта, цiкавi 
зайняття і вірна дружність. Якщo у тебе є бажання 
зустрiти oднoдумцiв i глибше пiзнавати свoю вiру, 
кoнтактуй нас: arise.ucet@yahoo.ca абo на 
фейсбук: Arise youth rally. 

 
 

     В понеділок 13-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. 
 

         Крайова управа Ліґи Українок Канади 
запрошує на благодійний бенкет-концерт 
«Вечір вшанування Героїв України» на 
підтримку благодійного фонду «Ангели 
Хоронителі України» в неділю 26 березня о год. 
4:00 поп. в бенкетному залі Княжий Двір (Golden 
Lion), 15 Canmotor Ave. В програмі: Oксана Білозір, 
народний депутат України, Вадим Свириденко, 
народний герой України, вояк який пережив  
4 ампутації, Оксана Мазур, старший лейтенант, 
Олена Бурлака, доктор медичних наук. Квитки: 
Будучність – 416-763-8906, бюро ЛУК 416-516-8223, 
Буква 416-236-5890.  

Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і   
винагородить! 
 Катдерина Гладкий                                235.00 
 Андрій Дзюбак                                       100.00 
о. Олександер і добр. Олена Лящук        100.00 

 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався 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 служиться від  
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.         

 

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

 
Членкині ЛУКЖК запрошують охочих пань 
допомогти ліпити вареники, в суботу, 25 
березня о 10:00 ранку, в церковній залі. 
У неділю, 26 березня після кожної Святої 
Літургії в церковній залі буде продаж гарячих 
обідів: борщ, вареники, ковбаски, печиво тощо. 
Запрошуємо закупити обід для себе і родини. 
Прихід призначений на проєкт "Відкрий своє 
серце", допомога дітям сиротам у наслідок війни 
в Україні. Просимо підтримати діяльність ЛУКЖК! 
 



          
 



 Юрій і Марла Дашко                               300.00 
 Стефан і Анна Чорний                             200.00 
 Андрій Потічний                                      200.00 
            (в пам’ять Антоніни Потічної) 
 Роман і Галина Лижник                           100.00 
 Андрій і Люба Тарапацькі                        100.00 
 Ірина Головач                                         200.00 
           (в пам’ять батька Стефана Козуна) 
 Михайло і Каролін Дирів                         150.00 
       (з нагодиу хрещення доні Олівії Мішел) 

 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 23  ІІІ      8:00  ранку    бл. п. Григорія і Марію  
                                                Реплянських 
 25  ІІІ     10:00 ранку    бл. п. Степана (9р.) і 
                                            Андрія (7р.) Ґулів  
1     ІV      5:00  поп.      бл. п. Стефана  
                                               Савицького (7р.) 
21   IV      6:00  веч.      бл. п. Марію і Ананія 
                                              Калимон 
22  IV      10:00 ранку   бл. п. Павла Соломона 
                                                               (40р.) 
                     
                   ВІЧНАЯ  ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлася у Бозі бл. п. Анна Гнатків (89р.).  
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 
Вічна Їй Пам’ять! 
                         (Закінчення) 
«Ми живемо в час Великого посту. Це є унікальна 
нагода, коли Церква запрошує нас пережити 
особисту зустріч із живим Христом. Перша умова 
для такої зустрічі, і спосіб, як її пережити, – це 
молитва. Ми знаємо, що без молитви немає 
справжнього посту. Молитва – це момент 
особистого діалогу між мною і Богом, до якого я 
промовляю який мені відповідає», – просить 
замислитися вірних Глава Церкви. 
«Прийди і подивись». «Ці слова, –  каже 
Блаженніший Святослав, –  по-особливому 
відкриваються у цю першу неділю Великого посту, 
яка ще називається Неділею православ'я. Вона 
була ще встановлена в першому тисячолітті з 
нагоди перемоги Христової Церкви над 
іконоборством. У цій боротьбі Христова Церква 
захищала можливість зустріти живого Бога для нас 
сьогодні, - можливість у церковній спільноті не 
лише почути про Бога, не лише почути про Його 
слово, а й побачити Його у святих іконах. Тому  
 
 
 

сьогодні Христова Церква пишається даром 
богоодкровенних ікон». 
«Хочу побажати вам, аби шлях Великого посту  
для кожного з вас був шляхом зустрічі живого 
Бога. Щоб на ваших житейських дорогах ви 
завжди шукали передусім Його, єдиного, 
жаданого. Я бажаю дару зустрічі з ним. А в нашій 
Церкві ми зробимо все для того, щоби вона 
відбулася», – побажав Глава УГКЦ усім вірним і 
людям доброї волі. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

 
Блаженніший Святослав побажав 

українцям, аби думка про еміграцію була 
останнім з можливих варіантів пошуку 

себе 
 
Нехай думка про постійне місце проживання 
закордоном буде останньою з усіх 
можливостей, які ви розглядаєте у своєму 
житті. Таке побажання висловив Отець і 
Глава Української Греко-Католицької Церкви 
в ефірі інтерактивної програми «Відкрита 
Церква» на тему «Еміграція» на «Живому 
ТБ» 3 березня 2017 року, звертаючись до 
українців, які роздумують над еміграцією. 
 
«Я б хотів, – сказав Предстоятель, – щоб ми 
побачили своє краще майбутнє не десь за 
кордоном, а на своїй рідній землі, щоб ми 
збудували таку державу, яка б могла нам 
забезпечити право на працю, право на навчання, 
забезпечила необхідні умови для реалізації всього 
нашого потенціалу». 
Блаженніший Святослав нагадав слова Івана 
Павла ІІ до молоді, які він сказав під час зустрічі з 
молоддю в Україні у 2001 році: «Україна вас 
потребує, не покидайте її, не спішіть за кордон, 
будуйте своє життя і майбутнє тут». 
«Навіть шукаючи кращого майбутнього, 
виїжджаючи за кордон, завжди думайте про свою 
Батьківщину, моліться за неї, дбайте про неї», – 
закликав Глава УГКЦ. 

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 

 

 


