
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 

«Не втомлюймося чинити добро! Будьмо носіями 
Благовіщення!» – Глава УГКЦ у проповіді 

 
Не втомлюймося чинити добро, навіть у найважчих 
обставинах! Сумуймо з тим, хто сумує! Плачмо з тим, 
хто плаче! Ми ніколи не є настільки бідними, що не 
могли б допомогти тому, хто потребує, зокрема, нашої 
присутності, солідарності, уваги і молитви. Будьмо 
носіями Благовіщення! Про це сьогодні, у день 
Благовіщення Пресвятої Діви Марії, сказав Отець і 
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час проповіді 
в дерев’яному храмі Благовіщення поряд із 
Патріаршим собором Воскресіння Христового в Києві. 
 
Свято Благовіщення Пречистої Діви Марії, яке є одним із 
найбільших дванадцяти свят, Церква називає початком 
нашого спасіння. Уся християнська благовість, що 
є початком Євангелія, доброї новини для людини і 
світу, починається сьогодні, зазначив Глава Церкви. 
Проповідник звернув увагу на зміст події Благовіщення, про 
яку чуємо у сьогоднішньому Євангелії, і 
закликав поміркувати над словами ангельського привіту, 
який до Марії промовив Гавриїл. У ньому, переконаний Глава 
Церкви, прихована велика сила для кожного, хто вірує. 
«"Радуйся, благодатна, Господь з Тобою" є словами, які 
червоною ниткою проходять крізь усі священні книги Святого 
Письма, – зауважив проповідник і додав: – Коли людині 
погано, вона запитує, де є Бог. Відповідь на це 
фундаментальне питання кожної людини всіх часів і 
народів дає Господь Бог, який, посилаючи певних 
людей, каже: "Я з тобою"». 
За словами Глави Церкви, таке запевнення присутності Бога 
було ключем успіху певного завдання і місії, яку Господь 
доручає різним особам, через яких творить історію спасіння. 
Блаженніший Святослав наголосив, що радість, яку сьогодні 
благовістує Пречистій Діві Марії архангел 
Гавриїл, полягає саме в тому, що Бог є і буде з нами.  (ст. 3) 
 

 Ап. Євр. 6, 13-20. 
 Єв.  Мр. 9, 17-31. 

 

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 
Субота - 6:00 веч. Вечірня (жива  
                                трансляція) 
Наступна неділя:  
 Ап. Євр. 9, 11-14. Мр. 10, 32-45. 
 6:30 – Утреня 
 8:00 –Св. Літургія- жива трансляція 
10:00 –  Св. Літургія  
12:00 – Св. Літургія 
 6:00 – Вечірня – жива трансляція              

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія -  жива 
трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія     
                 Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ   

  
 
Повідомляємо, при вході парохіяльного 
будинку є можливість вирівняти членські 
внески ($40.), відібрати конверти і календар 
на 2021 р.,  і при цій нагоді відібрати напис 
на шибу (яскравого жовтого кольору)   – це 
дозвіл на паркування на парафіяльній площі і на 
вулицях біля парафії. Написи будуть видаватися 
тільки  членам нашої парохії! Це можна 
полагодити під час канцелярійних годин від 
понеділка до п’ятниці від год. 9-1 і від  
год. 2-4. 

 
Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати 
смачні ручно зроблені вареники ( з 
бараболею і сиром, капустою і з м’ясом), 
голубці (з м’ясом і без м’яса) і вушка. Це 
можна полагодити під час канцелярійних 
годин від понеділка до п’ятниці від 9-1 год., і 

від 2-4 год., як рівнож в неділю від 10-2 год. 
Увесь дохід призначений на потреби церкви!  

 
                                                 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Стефанія Дмитров         100.  
            (в пам'ять Богдана Медвідського) 
Стефанія Дмитров         100. 
                 (в пам’ять Стефана Кузика) 
Ірина Біланюк           100. 
     (в пам’ять Олександра і Анни Гуцайлюків) 
Роман і Рома Дубчак           1000. 
                       (Проект “Наш Храм”) 
Naталія Гайдук          300. 
 
Пожертви за місяць березень- PAD, PayPal 
PAD 
Надя Борис            100. 
Мирон Джулинський         100. 
Марко Стадник          100. 
Зоя Трофименко          100. 
Василь Жила           100. 
 
PayPal 
Зірка Кудла            100. 
Ганя Шлярп            500. 
       (В пам’ять родичів Софії і Петра Шлярп) 
Лідія Любка            100. 
Володимир Дашко         200. 
Зенон Лебедь           100. 
Анна Пастушак          200. 
Петро Вовк            250. 
Катерина Климців          200. 
о. Александер Лящук і добр. Олена    250. 
Мирон Джулинський         100. 
Марія Михальчук          300. 
Роман Сидор           100. 
Василь Ганкевич          100. 
Ліда Кудла            150. 
Христина Юрковська         200. 
Андрій Бошко           300. 
Роман Грицишин          250. 
 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

   
 6   ІV   6:00 веч.  бл. п. Богдана Лижника 
 12 ІV   8:00 ранку  бл. п. Павла Соломона (45р.) 
 13 IV  10:00 ранку    бл. п. Ольгу Зелену (11р.) 
 15 ІV   9:00  ранку бл. п. Олексія Фоміна, 
                                            Олю Кузик 
 15  ІV  5:00 ранку  бл. п. Володимира Лєхманa  
                                                                      (4р.) 
           Ярослава Солтисa (34р.) 
 17  ІV  10:00 ранку бл. п. Володимира Кобзара  
                                                                   (15р.) 
 17  ІV   4:00  поп.  бл. п. Івана Федаша (28р.)                 
 
 
                      В І ЧН АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлася у Бозі  бл. п. Марія Галка (97р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних.  
             
 
 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Почавши від понеділка 15 березня 2021р. 
уряд дозволив нам служити Богослуження з 
обмеженою кількістю вірних. В неділю служать 
Утреню о год 6:30 ранку , Божественні Літургії o 
год. 8:00  і 10:00 ранку, та  о год. 12:00 пол. 
Посна Вечірня в неділю о год. 6:00 вечора.   
Недільна Божественна Літургія о год. 8:00 ранку 
транслюється у  живому ефірі як також Літургія 
Ранішосвячених Дарів у п’ятницю о год.6:00 
веч. Вечірня в суботу і в неділю о год. 6:00 веч.    
транслюється у живому ефірі 
 

  
Під час тижня в будні дні (від понеділка до 
суботи) служать Божественну Літургію о год. 8:00 
ранку.  
 
Вступ на всі   богослуження зобов’язує 
відповідна процедура. 
 
 
 
 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок  
15  березня. Щонеділі під час Великого 
Посту служать Великопосну Вечірню о 
год. 6:00 вечора. 
 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.  
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  подавати 
імена померлих до пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який служать в  п’ятницю. 
 
В середу 14 квітня відправляють Утреню з 
поклонами. 



Навіть більше, Він буде джерелом цієї радості.«Свято Благовіщення, яке ми сьогодні 
святкуємо, є запевненням присутності Бога з людиною. Благовіщення – це момент 
воплочення Божого Сина. Бог вже не просто є поруч із людиною. Бог стає 
людиною. Сьогодні причиною нашої радості є те, що з нами Бог, який присутній у 
кожному нашому зусиллі, у кожній нашій проблемі, навіть у кожній нашій сльозі, у 
кожному нашому смутку. Він, особисто будучи  там, змінює зміст усього того, що людина 
може переживати. Він каже сьогодні людині і світу: "Радуйся, бо Я з тобою"», 
– підкреслив Отець і Глава УГКЦ. 
Блаженніший Святослав звернув увагу, що сьогодні слова ангельського привіту по-
особливому звучать у Благовіщенському маленькому дерев’яному храмі на березі 
Дніпра. Відтак він пригадав історію присутності церкви на цьому місці: «Свого часу 
Блаженніший Любомир почув заклик, благовіщення особливої Божої присутності, і йому 
тоді Бог сказав: "Іди і будуй, повертай осідок Глави Церкви назад додому... Іди, шукай 
місця для Божого храму... Іди, Я буду з тобою"». 
Тоді Блаженніший Любомир, продовжив Глава УГКЦ, сказав до всіх нас: «Коли людина 
готова чинити добро, вона стає дуже сильною». Ми сьогодні в цьому храмі дякуємо 
за добру новину, яку тоді прийняв Блаженніший Любомир. Дякуємо за те, що Дух Святий 
зійшов на це місце, а сила Всевишнього отінила і отінює нас. 
«"Радуйся, Господь з тобою!" Ці слова звучать сьогодні для нас як неможлива місія. Адже 
ми сьогодні, – каже Блаженніший Святослав, – святкуємо Благовіщення на піку 
всесвітнього плачу і смутку. Ми сьогодні більше плачемо, ніж радіємо. Плачемо, хоронячи 
наших рідних і близьких, наших молодих, плідних священників, дияконів. Ми сумуємо і 
переживаємо, коли отримуємо вістку, що в когось підвищилася температура; хтось є 
в небезпеці смерті». 
Як ми у таких обставинах, запитує Глава УГКЦ, можемо сприйняти цей благовіст? Як ми 
можемо сьогодні радіти? Запитання «Боже, де Ти є? Ти з нами?» знову виринає у глибині 
людського серця. Це запитання знову і знову виринає, коли ми чуємо про небезпеки 
нагромадження війська і зброї на кордонах України. Це запитання ставили і ставлять наші 
люди на окупованих територіях і в Криму: «Боже, чи Ти про нас забув? Чи Ти про нас 
пам'ятаєш? Де Ти є?». 
«У святі Благовіщення Господь Бог дає нам євангельску і дуже глибоку відповідь на 
фундаментальне питання про те, де є Бог, коли нам погано, – відповідає проповідник і 
додає: – Господь нам сьогодні каже, що чинити добро можна навіть тоді, коли ти плачеш. 
Бути благословенним і відкритим прийняти силу Духа Святого можна навіть тоді, коли 
весь світ плаче і сумує. Бути благословенним можна в найтяжчі моменти особистої історії 
й історії світу. Бо християнство – це релігія воплочення. Щоразу, як ми втілюємо нашу 
віру в наші особисті життєві рішення, то стаємо доброю новиною для Церкви, України і 
світу». 
Відтак Глава Церкви пригадав, що у свято Благовіщення Українська Греко-
Католицька Церква традиційно дякує Богові за дар життя і молиться за ще не народжене 
життя. «Сьогодні найбільше людей у сучасній історії людства помирає не в лікарнях, не 



на полі військових сутичок. Найбільше людей сьогодні гине в лоні власної матері», – 
підкреслив він. 
«Тому сьогодні помолімося за ті родини, за тих жінок, які мають відвагу прийняти дар 
нового життя, зігріти його, виносити і народити світові. Подякуймо Богові і за дар 
власного життя. Візьмімо за нього повноту відповідальності в часи навіть цієї страшної та 
непередбачуваної хвороби», – попросив Блаженніший Святослав. 
«Нехай сила Всевишнього осінить кожну віруючу людину. Нехай Пречиста Діва Марія, 
яка сьогодні зачинає вічного Бога у своєму лоні, буде нашою учителькою віри і 
благовісницею вселенської християнської радості», – побажав духовний лідер українців. 
                                                                                       Департамент інформації УГКЦ, 

 
 
 

«Ми є патріаршою Церквою за суттю, а за формою щоразу повніше нею 
живемо», – Блаженніший Святослав 

 
Ми щоразу повніше починаємо функціонувати саме як патріарша Церква. 
Патріарша Церква – це Церква, яка об’єднує не лише окремі єпархії, а й різні 
митрополії. Митрополія – структура надєпархіальна, а патріархат – структура 
надмитрополича. За цих десять років дуже зрушилися вперед у цьому напрямку. 
Тільки в Україні за ці десять років ми маємо три нові митрополії – реальні, не 
титулярні… 
 

Про це сказав Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, в інтерв’ю для видання LB.ua, 
відповідаючи на запитання про те, наскільки за ці десять років скоротився шлях УГКЦ до 
набуття статусу власного патріархату? 
«Очевидно, коли йдеться про те, ким є предстоятель, який об’єднує митрополії в Україні, 
Польщі, Канаді, США, Бразилії – то це патріарх», – зазначив Блаженніший Святослав. 
При цьому він пояснив, що замало мати митрополії, такий Синод, який ми маємо сьогодні, 
як про це сказав Папа Франциск у 2019 році: «Замало мати Синод, треба бути Синодом». 
«Тому ті структури, які ми розвиваємо, треба ще навчитися правильно використовувати, 
жити ними і правильно формувати ту помісність, про яку ми говоримо. Тому, думаю, ми є 
патріаршою Церквою за суттю, а за формою щоразу повніше нею живемо. Думаю, 
визнання дійсності патріаршої Церкви, якою ми є, буде наступним етапом», – сказав 
Предстоятель УГКЦ. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

 
 
 
 

 о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 

 

 

 

http://news.ugcc.ua/interview/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_dramatichn%D1%96_pod%D1%96i_stavlyat_duzhe_radikaln%D1%96_pitannya_abo_ti__spravzhn%D1%96y_hristiyanin_abo_ti__out_92834.html
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 

Advertising space available. 
           $375. annually 
Please contact Myron Dylynsky 
              416-670-4480 

Українськi власники  
у 4 генерації з 1925 року 

Jimmy & Andrew Cardinal 
CARDINAL FUNERAL HOMES 

92 Annette St. 416-762-8141 
366 Bathurst St. 416-603-1444 

cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 

 
   

                               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 

 

 

 



ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО РОДИНИ BCU
ТА ПІДТРИМАЙТЕ ВАШ ХРАМ

Терміни та умови акції: скристайтеся щонайменше двома продуктами чи послугами Кредитової Спілки Будучність (до яких належать recurring PAC, recurring PAD, Loan 
(OAC), Mortgage (OAC), Term Deposit, and/or BCU Link High Interest Savings), щоб Ваша церква отримала $200 доларів пожертви від Кредитової Спілки Будучність, а ви 
додатково отримали покриття $50 доларів зі $100 ваших членських уділів у кредитівці; Нові рахунки мають бути відкриті щонайменше 2 роки; Пропозиція дійсна в 
Свято-МиколаївськІй Українській Католицькій Церкві (вул. Белвудз), Українському Католицькому Соборі Покрова Пресвятої Богородиці (вул. Лідз), Українському 
Католицькому Соборі Успення Пресвятої Богородиці (вул. Кавтра), Українській Католицькій Церкві Святого Духа (Гамільтон). Ми залишаємо за собою право змінити, 
продовжити або відкликати цю пропозицію в будь-який час.

У Кредитовій Спілці Будучність ми дбаємо про Вас та Ваші потреби. Наша основна увага – це члени кредитівки, 
тому BCU прагне забезпечити Вас найкращими фінансовими послугами. Ми віримо що підтримка наших храмів 
є важливою частиною будови процвітaючого майбутнього для нашої громади.

Ваше членство в BCU дає право на широкий спектр безплатних рахунків
та довгий список БЕЗКОШТОВНИХ ПОСЛУГ, які включають:

Приведіть Вашу родину до нашої, і Кредитова Спілка Будучність покриє 

$50 ДОЛАРІВ ЗІ ВАШИХ ЧЛЕНСЬКИХ УДІЛІВ ТА
$200 ПОЖЕРТВУЄМО ДЛЯ ВАШОЇ ЦЕРКВИ!*

• Безкоштовні попередньо затверджені дебети
• Безкоштовні зарплатні депозити
• Безкоштовні персональні чекові привілеї
• Безкоштовні депозити
• Безкоштовні знімання готівки
• Безкоштовні перекази
• Безкоштовні сплати рахунків за комунальні послуги
• Безкоштовні друковані персональні чеки
• Безкоштовні копії чеків
• Безкоштовні депозити пенсійних чеків

• Безкоштовні email-перекази (e-transfers)
• Безкоштовні особисті рахунки без щомісячної  
   плати за обслуговування
• Безкоштовні трансакції у банкоматах The 
EXCHANGE Network
• Безкоштовні трансакції у банкоматах BCU
• Безкоштовні послуги через інтернет, телефон  
   та мобільний додаток
• Безкоштовні щомісячні електронні виписки
• Безкоштовні попередньо затверджені кредити

Завітайте до відділу Кредитової Спілки Будучність або на сайт bcufinancial.com!

Приєднуйтесь до BCU сьогодні 
та станьте членом найбільшої 
українсько- канадської 
фінансової установи. 

Заходьте в одне з наших 
відділень і поговоріть з 
досвідченим фінансовим 
порадником, який допоможе 
відкрити Ваш рахунок!



JOIN OUR BCU FAMILY & 
SUPPORT YOUR CHURCH

*Terms and conditions apply: A minimum of two products or services (including recurring PAC, recurring PAD, Loan (OAC), Mortgage (OAC), Term Deposit, and/or BCU Link High 
Interest Savings) are required to qualify for a $200 donation to local church and $50 BCU contribution toward a $100 BCU Membership share; New accounts must be open a 
minimum of 2 years; Offer valid at St. Nicholas Ukrainian Catholic Church (Bellwoods Ave.), Ukrainian Catholic Church of the Holy Protection (Leeds St.), St. Mary’s Ukrainian 
Catholic Church (Cawthra Rd.), Holy Spirit Ukrainian Catholic Church (Hamilton). We reserve the right to change, extend, or withdraw this offer at any time.

At BCU Financial, we care about you and your needs.  Our primary focus is you – our member. BCU is 
committed to ensuring that you receive value for your membership and we believe that supporting our 
parishes is an important part of building a prosperous future for our community.

Your BCU Membership entitles you to a wide range of no fee accounts 
and a long list of FREE SERVICES which include:

Visit your local BCU Financial Branch or bcufinancial.com for more details!

Bring your family to ours and 

BCU WILL PAY $50 TOWARD YOUR MEMBERSHIP SHARE & 
DONATE $200 TO SUPPORT YOUR CHURCH!*

Join BCU Financial today 
and become a member of 
Canada’s largest 
Ukrainian-Canadian finan-
cial institution. 

Come into one of our 
branches and speak to an 
experienced financial ser-
vices officer who will 
set up your account!

• Free e-transfers
• Free personal banking accounts with no monthly   
  maintenance fees
• Free ATM transactions on The EXCHANGE Network
• Free BCU ATM transactions
• Free internet, telephone, and mobile banking
• Free monthly e-Statements
• Free pre-authorized credits
• Free pre-authorized debits

• Free payroll deposits
• Free personal chequing privileges
• Free deposits
• Free withdrawals
• Free transfers
• Free utility payments
• Free preprinted personal cheques
• Free imaged cheques
• Free deposits of pension cheques 
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