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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

Коротке Звернення Пароха!

Миколаївської парохії. З нами Бог! У цей трудний час пандемії
– поширення коронавірусу хочу Вас запевнити про моральну
і духовну солідарність нас Отців душпастирів нашої СвятоМиколаївської парохії. У цей час, коли участь наших вірних є
в

Богослуженнях,

ми

Недільних,
запевняємо

Посних
Вас,

і
що

Святочних
Отці

далі

продовжують щоденно молитися за Вас і далі продовжують
служити Богослуження.
Однак, двері нашого Храму є зачинені. Це згідно із
зарядженням Уряду і Міністерства Здоров’я – де вказано що
усі публичні зібрання є заборонені, включно із церковними.
Поручаємо єднатися з нами у молитві через віртуальну
передачу Богослужінь на нашій парохіяльній веб сторінці.
Кріпімося у цей час у Господі. “Мир братам і любов з вірою від
Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Благодать з усіма,
що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності!
Амінь.” (Послання до Ефесян, 6,23-24).

UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428

Дорогі в Христі парохіяни, прихожани і гості нашої Свято-

унеможливлена

Ап. Євр. 4, 14-5, 6.
Єв. Mр. 8, 34-9, 1.

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:

Ап. Євр. 6, 13-20. Єв. Мр. 9, 17-31.
6:30 – Утреня – o. Р. Лобай
8:00 – Св. Літургія – о. Р. Лобай
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
11:30 – Св. Літургія – о. Лящук
6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай
7:00в. – Вел. Вечірня – о. Р. Лобай

Свята

8:00р. – Св. Літургія
10:00р. – Св. Літургія
6:00в. - Св. Літургія

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок
2 березня. Щонеділі під час Великого

Посту служать Великопосну Вечірню
о год. 7:00 вечора. Пригадуємо нашим
парохіянам, щоб подавати імена померлих до
пом'яників на Парастас-Сорокоусти,
який
служитать в п’ятницю.
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
Ранішoсвячених Дарів о год. 6:00 вечора.

Реколекції відкликані з огляду на
поширення короновірусу.
Всі на Гаївку! Коса Колектив запрошує
молодь на сесії підготовки до гаївок в
церковній залі в неділю 29 березня, 5 квітня, і
12 квітня, після другої Святої Літургії від 10:4512:15.
Будемо вчити гаївки, ігри і ще
майструвати весняні декорації! Просимо до
помочі
старших
дітей.
За
подальшими
інформаціями звертатися до Мотрії Мельник.
Щиро запрошуємо всіх на ГАЇВКИ в неділю
26-ого квітня в парку Trinity Bellwoods.
Зустріч о год.3:00 поп. при церкві.
Програма: веснянки, хороводи, гаївки .... танці
при живiй музиці ....Принесіть перекуску на
спільний пікнік!
 Загальні Збори нашої СвятоМиколаївської парохії відложені з огляду на
поширення короновірусу!

 Загальні Збори відділу ЛУКЖК ,
відділ св. о. Миколая відложені з огляду на
поширення короновірусу.
 Недільна лава і гарячі обіди
заходом ЛУКЖК відложені на неозначений час з
огляду на поширення короновірусу.
 Загальні Збори БУКК, відділ св. о.
Миколая відложені з огляду на поширення
короновірусу.

 Єпархіяльні Тихі Реколекції 2020 для
Жінок на Горі Марії
в Анкастер, 437 Wilson
St. відкликані з огляду на поширення короновірусу.
 ІКОНИ - ВІКНО ДО НЕБА - 75 ікон
Павла Лопати: відкриття і виставка відложені на
неозначений час з огляду на поширення
короновірусу.
 Хор Веснівка і Чоловічий Камерний
Хор - Концерт вшанування 180 річниці видання
Кобзаря відложений на неозначений час з огляду
на поширення короновірусу.

ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай
Господь благословить і винагородить!

Володимир і Люба Оленич
150.
Богданна Фуртак
100.
(в пам'ять мужа Святослава)
Данута Вархоль
210.
Василь Лисий
300.
(в пам’ять родичів Софії і Степана)
ПО М И Н А Є М О
23
23

ІІІ
ІІІ

8:00 ранку
6:00 веч.

†

П О М Е Р Л ИХ

бл. п. Андрія Сенціва
за померлих в родині
Піцюрів
28 ІІІ 10:00 ранку
бл. п. Богдана Ґулу
11 ІV
9:00 ранку бл. п. Наталію і
Петра Гоцко
11 ІV
1:00 поп. бл. Богдана Лижника

«Християнська солідарність у час
коронавірусу змінює форму, але не
згасає», ‒ Глава УГКЦ для «Vatican
News»
Інфіковані, люди похилого віку, війна на
Донбасі, праця українських жінок в Італії –
головні
теми
інтерв'ю
Блаженнішого
Святослава для «Vatican News» в часи
Covid-19, який викликав надзвичайну
ситуацію і в Україні. «Християнська
солідарність у час коронавірусу змінює
форму, але не згасає», ‒ запевняє
кореспондента «Vatican News» Глава УГКЦ.
Згадуючи молитву Папи Франциска за
людей похилого віку під час богослужіння
в каплиці дому Санта-Марта, він нагадує,
що хворі та люди похилого віку є «в
центрі» соціального служіння Церкви і в
Україні. Думки Блаженнішого Святослава
линуть до населення східних регіонів
країни, виснажених шістьма роками війни.
Найбільш
вразливі
та
найбільше
ризикують, за його словами, саме люди
похилого віку, які не мають змоги покинути
зону військових дій.
Ваше Блаженство, яким є цей час для
України?
- Україна вживає надзвичайних заходів, і зараз
ведеться
дискусія
щодо
можливого
проголошення в країні надзвичайного стану. У
цю складну мить ми, як Церква, намагаємося
насамперед допомогти українцям усвідомити
особисту
відповідальність
кожного
щодо
власного та суспільного здоров'я. Ми також
намагаємося бути поруч із тими людьми, які
найбільше ризикують у
цій пандемії,
і
проповідуємо
нові
форми
християнської
солідарності як для припинення зараження, так
і для надання допомоги тим, хто її потребує
(ст. 3……………..)

Які нові форми солідарності ви маєте на
увазі?
- Ми оголосили про можливість брати участь у
богослужіннях
через
засоби
соціальних
комунікацій, провадимо безперервну молитву за
тих, хто постраждав і перебуває в небезпеці, а
також за тих, хто допомагає хворим.
Ваш заклик ‒ це ж не тільки порада, як
молитися в особливий час поширення
коронавірусу…
- Звичайно, щодня опівдні в наших храмах без
присутності вірних ми молимося за здоров'я всіх і
кожного зокрема, роздумуємо над Словом Божим,
щоб і з духовної точки зору допомогти всім нам
пережити цей тривожний момент, усвідомлюючи,
що ми не самі.
Що ви рекомендуєте священникам? Папа
молився, щоб вони стояли поряд із людьми,
які страждають …
- Ми радимо духовенству бути поруч із тими, хто
страждає, відвідувати людей, які залишаються
вдома, несучи їм Христа у Святих Тайнах
Покаяння та Євхаристії. Крім того, ми видали
інструкцію щодо охорони здоров’я самих
священників
і
прибирання
церков
та
душпастирських осередків для запобігання
поширенню інфекції.
Цими днями Папа Франциск молився за
хворих, за тих, хто їм допомагає, за сім’ї, а
також за людей похилого віку, які, за його
словами, глибоко страждають від великої
внутрішньої самотності. Він нагадав, що
бабусі та дідусі дарують нам мудрість,
життя, історію. Про що ми повинні
пам’ятати?
- Люди похилого віку є в центрі нашої молитовної
уваги та соціального служіння Церкви. Ми
заохочуємо наших вірних піклуватися про
одиноких, літніх людей: просимо їх, коли йдуть
до крамниць, постукати в двері сусіда та
поцікавитися його станом, можливо, йому треба
щось купити. Інакше кажучи, християнська
солідарність у час пандемії коронавірусу змінює
форму, але не згасає!
Чим насправді є коронавірус для тих
східних регіонів України, де досі триває
війна?
- Ми, можливо, поки що не розуміємо, що люди,
які
постраждали
від
війни,
потребують
найбільшої уваги з точки зору охорони здоров’я.
У зонах війни залишилися в основному люди
похилого віку, які не зуміли покинути рідну
землю. Вони найбільше вразливі у цій
надзвичайній ситуації. Тому ми намагатимемося
використати всі можливі засоби, які держава
зможе запропонувати для надання допомоги цим
людям. Також ми розвиватимемо мережу
соціальної допомоги через різні інституції нашої
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•
•

Церкви, особливо через Карітас, щоб підтримати
тих, хто страждає.
Ви висловили свою солідарність з Італією,
де живе щонайменше 220 тисяч, можливо й
пів
мільйона,
українців,
а
також
італійському народові…
- Для України Італія ‒ дуже близька країна. Від
імені нашої Церкви я висловив солідарність та
молитовну єдність з італійським народом. В Італії
здійснюють служіння багато наших священників,
монахів, монахинь і мирян. Зараз наші вірні є
справжньою групою ризику, особливо ті, хто
доглядає за людьми похилого віку: нещодавно у
нас з'явилася новина про смерть першої
українки, яка доглядала за двома літніми людьми
і не могла залишити їх без нагляду. Ми
молимося, щоб Господь перемінив цю тривогу на
радість ‒ плід солідарності.
Під час свого візиту до собору Святої Софії
в Римі у 2018 році Папа Франциск сказав,
що наші жінки роблять в Італії велике
добро, піклуючись про дітей чи доглядаючи
літніх і хворих людей. Він наголосив, що
«вони часто несуть віру в сім’ї». Що
означають ці слова для вас зараз?
- Наші українки несуть світло Божого Слова і
надії на Господа в ті італійські сім’ї, в яких
працюють. Ми просимо їх не зневірюватися:
навіть у найскладніші моменти Господь не
покидає нас. Коронавірус не може розірвати
нашої єдності, яка пов’язує нас, як християн, і
виявом якої є молитва. Нехай це буде для нас
силою і джерелом Божого милосердя.
Який ваш заклик до всієї України?
- Папа Франциск ввірив Пресвятій Богородиці
все людство, яке страждає в цей час пандемії
коронавірусу. Ми теж довіряємо наш народ,
Україну та Італію материнському захисту
Пресвятої Богородиці.
Розмовляла Джада Аквіліно

www.vaticannews.va/

о. Олександер Лящук – 416-639-0240
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

416-839-4179
416-259-8533

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke

Windows & Doors

Murynyuk Ivan

LYNETT
ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

FUNERAL HOME

Free estimate Best Price Best quality Proudly Serving Catholic Families since 1914
3299 Dundas Street West
(1 Block East of Runnymede)
416-767-1176

647-407-4826

Paul Chumak, J.D., Q.C.
Barrister-at-Law

Кримінальне правo
Порушення правил їзди

Criminal Law
Driving Offences

2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto
(at Rnnymede)
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524

