
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 

«Війна в Україні показує світові, що ніколи не можна 
видавати добро за зло, а зло за добро», – Глава УГКЦ 

 
Ніколи не можна іти на компроміс зі злом. А байдужість до 
цього питання, до необхідності відрізняти добро від зла, 
вбиває. І ми це сьогодні бачимо в нашій Батьківщині. На 
цьому наголосив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав у 30-й день 
війни рф проти України у своєму щоденному воєнному 
зверненні. 
Уже 30-й день, відзначив Предстоятель УГКЦ, росіяни нападають, 
вбивають наших людей. Російська агресія забирає життя, нищить 
наші міста і села. Щоночі на голови мирних українців падають 
російські ракети, гради, бомби… 
Але Україна бореться! І своєю боротьбою, своєю незламністю ми 
викликаємо багато запитань. «Чи існує щось таке сьогодні, – запитує 
архиєрей, – за що взагалі людині варто віддати своє життя? Чи існує 
об’єктивна, непорушна істина, яка може бути сенсом твого життя? 
Чи, справді, існує об’єктивне, незаперечне зло, проти якого треба 
боротися з усіх сил?».На погляд Глави Церкви, у сучасній культурі, 
яку називають культурою постправди, добро і зло змішалося в одне. 
Люди не розуміють різниці між тим, що дає життя і що вбиває. Часом 
створюється враження, що воля злого диктатора претендує на 
об’єктивну істину, а народ, який стоїть за правду, можна мільйонами 
засудити на смерть.«Українська борня, війна в Україні, ставить 
перед світом глибокі моральні питання, які кажуть, що ніколи не 
можна видавати добро за зло, а зло за добро», – наголосив 
Блаженніший Святослав.Тому кажемо, що сьогодні війна рф проти 
Україні має великий духовний вимір. Велике протистояння 
новітнього вияву добра – Божої істини, та зла – диявола і ангелів 
його.Предстоятель зауважив, що сьогодні весь світ зверне свій 
погляд на Україну і росію, бо в усьому світі ми разом зі Святішим 
Отцем посвячуватимемо їх Непорочному серцю Марії. 
Що це означає? «Це означає, що ніколи не можна йти на угоду, на 
співпрацю із цим злом, яке виходить сьогодні з росії. І тому ми 
повинні молитися за її навернення, за викорінення того зла, щоб 
воно, як говорила Фатімська Богородиця, не нищило інші держави, 
не стало причиною ще однієї світової війни. Ми, як християни, маємо 
обов’язок молитися за наших ворогів», – пояснив Глава УГКЦ. 
Україну ж ми посвячуватимемо Непорочному серцю Марії, бо 
сьогодні дуже потребуємо перемоги добра.         Деп. інф. УГКЦ 
 

 Ап.  Євр.4, 14-5, 6. 
 Єв. Мр. 8, 34-9, 1. 
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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. 
 7:00 – Утреня 
Божественні Літургії-8:00,10:00 ранку, 
12:00 пол.  
8:00 – Св. Літургія  - 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 
 

 

Від сьогодні всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський 
календар 

 
З1 вересня 2021 року всі громади Апостольського екзархату УГКЦ в Італії 
переходять на григоріанський календар. 
 

«Проголошую перехід усіх українських громад Апостольського екзархату в Італії на 
григоріанський календар з 1 вересня 2021 року, з початку Індикту, тобто Нового 
літургійного року», – йдеться в декреті Апостольського екзарха Діонісія Ляховича від 31 
травня 2021 року. 
Рішення про перехід, як зазначено у декреті, ухвалене, «піклуючись про духовний 
розвиток Апостольського екзархату в умовах італійського середовища, часу та місії нашої 
Церкви, у турботі про вірних моїй опіці повірених, розуміючи потреби всіх вірян та дбаючи 
про можливість кожного вповні жити літургійним, а передусім євхаристійним життям». 
Напередодні важливих змін у літургійному житті екзархату до вірних звернувся 
протосинкел о. Теодосій Грень, ЧСВВ, пояснюючи, в чому полягає календарна реформа 
та якими душпастирськими потребами вона зумовлена. 
Довідка 
Апостольський екзархат УГКЦ в Італії – екзархат Української Греко-Католицької Церкви з 
осідком у Римі, заснований 11 липня 2019 року. Ця церковна територіальна одиниця 
охоплює всю територію Італії. Духовну опіку приблизно 70 тисяч вірних, згуртованих у 
152 громадах, здійснюють понад 60 священників. Апостолським екзархом є владика 
Діонісій Ляхович. Катедральним храмом та осідком – парафіяльний храм Святих Сергія і 
Вакха в Римі. 

Департамент інформації УГК 
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                  ОГОЛОШЕННЯ               

ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок  
7 березня. Щонеділі під час Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 6:00  
вечора.  
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  подавати 
імена померлих до пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який служитимуть 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.  

      
Цьогорічні Великопосні Реколекції 
відбудуться у днях 26 і 27 березня: 
 
Неділя 27 березня  - духовна наука в часі 
кожної Божественної Літургії  о год. 8:00 , 
10:00 ранку і 12:00 пол. 
 
У суботу в вечір і в неділю рано є нагода 
приступити до Великопосної Сповіді. 
Заохочуємо наших вірних скористати із цієї 
нагоди щоб себе приготовити до Світлого 
Празника Пасхи. 
Проповідник о. др. Роман Рицар. 
 

 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). 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!  
 

    Повідомляємо, що маємо ще один спосіб 
складати пожертви на церкву: to make a church 
donation, a parishioner / donor simply sends an email money 
transfer to:  donate@saintnicholas.ca 
In the notes field of the e-Transfer we need to inform the 

parishioners / donors that they must include the following
 information: 
1. Full Name 
2. Address 
3. Telephone # 
4. Envelope # (for members) 
5. Purpose of Donation and any other notes      
 

 

 
    Після довгої перерви, ЛУКЖК відбуде перші 

сходини відділу в неділю 3 квітня в шкільному 
будинку, після Літургії о год. 12.00. Просимо всіх 
членок прибути, разом із о. Парохом, на цікаву 
програму. 

 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить! 

 
Надя Борис          100. 
              (в пам’ять Йосифа Ґели) 
Володимир і Люба Оленич     100. 
Стефанія Немилівська      100. 
Анна Біляк          100. 
Марія Пастушак        100. 
Орест і Ірина Гарас       100. 
Роман і Леся Грицишин      200. 
Богдан і Христина Колос     100. 
Володимир і Леся Бучко     100. 
Марта Ващук         200. 
Дарія Зачка          160. 
Андрій Ґеник-Березовський    100. 
 і Марія Філійович 
Євгенія Швець         500. 
Стефанія Канаріо        200. 
        (в пам’ять Марії і Йосифа Галка)     
  
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
28    ІІІ  6:00 веч.   бл. п. Богдана Ґулу 
29    ІІІ  6:00 веч.   бл. п. Богдана Гарванка 
31    ІІІ  6:00 веч.   бл. п. Оксану Веригу 
                                                               (40д.) 
 2     ІV  10:00 ранку   бл. п. Кароліну 
                                                Малецьку (40д.) 
 9     ІV  10:00 ранку   бл. п. Марію Галку (1р.) 
                                          

                 Вічная  Пам ’ять  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Анна Гавриляк 
(98р.). Душу покійної поручаємо молитвам 
наших вірних!  

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Вечірні в суботу служать о год. 6:00 в. 
 
Повідомляємо, що з днем 7 березня у нашому 
храмі служать три Божественні Літургії в нед 
ілі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 12:00 пол.  
 БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ!!  
 
Утреня в неділю о год. 7:00 ранку.   
 
В неділі і в свята Божественна Літургія  о год. 
8:00 ранку транслюється живим ефіром для 
хворих і немічних. 
 
Повідомляємо, що присутність в церкві 
на Святі Літургії обов’язує всіх 
парафіян. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 ранку    
і 10:00 ранку. Утреня о год. 7:00 ранку. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

Подаємо до відома: В нашій Свято-
Миколаївській церкві розпочинаємо проект 
“Допомога Україні” у формі недільної кави в 
церковній залі після кожної Святої  Літургії. 
Заохочуємо наших парафіян підтримати це 
діло. Весь прихід призначений на гуманітарну 
допомогу Українї!  
Прихід з недільної кави 20 березня становить 
565.00. 

mailto:donate@saintnicholas.ca


 
 

   Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto and Eastern Canada 
 Українська Католицька Єпархія Торонта й Східної Канади 
 
 
 Message from HELP UKRAINE EPARCHIAL COORDINATION TEAM 
 

 The following organizations have been recognized as upholding Catholic values and principles. 
Clergy can encourage their parishioners and other faithful to support the following organizations by 
way of monetary donations. It must be said however that there are many other organizations which 
are not included in this list and which align with Catholic beliefs, doctrines and practices. Listed are 
percentages for greatest areas in need with remaining percentages going towards administrative 
purposes.  
 

Подаємо список організацій де можна зложити пожертви на поміч Україні: 
 

• • Aid to Church in Need. 85% goes to areas of greatest need, 15% for administrative purposes. 
https://acn-canada.org  
• • Chalice Canada. Approximately 90% goes to areas of greatest need, 10% used for 
administrative and other purposes. https://www.chalice.ca  
• • CNEWA. 95% goes to areas of greatest need, 5% for administrative purposes. 
https://cnewa.org.  
• • Knights of Columbus charities. 100% goes to areas of greatest need. 
https://www.kofc.org/en//index.html.  
• • Canada Ukraine Foundation. 95% goes to areas of greatest need, 5% for administrative 
purposes. https://www.cufoundation.ca  
• • HUHTC. 100% goes to areas of greatest need (this is made possible due to the 10 million 
Temerty Endowment Fund which funds local administrative fees). https://helpushelp.charity  
• • Ukrainian World Congress, United with Ukraine Fund. 100% goes to areas of greatest need 
but NO TAX RECEIPT. https://www.ukrainianworldcongress.org  
 
 
Yours truly in Christ,  
 
Fr. Andrij Figol  
Dobr. Iryna Galadza  
Svitlana Hankevych  
Fr. Tom Hrywna  
Fr. Volodymyr Krivoglavyi  
Natalya Schturyn  
Edward Shawchuk  
Zorian Stech  
Larysa Teply  
 
 
 о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                       

о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
 
 
 
 
 

                           
                  

       

https://www.cufoundation.ca/
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

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 

 

 

 

   
   

                               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 

 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 
304,Etobicoke, ON  M9C2Y3 

Tel: 416-233-4631  
Ext. 500,  

Fax: 416-233-0432 

olena@terralaw.ca 
 

mailto:olena@terralaw.ca
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