
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 

 
 

Глава УГКЦ у 121-й день війни: «Вміння бути 
терпеливими у нашій боротьбі може стати одним 

із видів перемоги над злом» 
 
Довготерпеливість дає людині можливість через щоденну 
муравлину працю, як навчав праведний митрополит Андрей 
Шептицький, рухатися вперед, бо так іде до своєї мети цілий 
народ. Витривалість у доброму показує намір людини, те, 
наскільки вона прагне добра, наскільки хоче здійснити те, до 
чого її кличе Господь. Про це сказав Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав під час щоденного воєнного 
звернення у 121- й день війни росії проти України. 
 
Предстоятель зазначив, що упродовж останньої доби на всіх 
фронтах точилися запеклі бої. «За повідомленнями наших 
військових, нашої влади – інтенсивність обстрілів, військових дій 
зростає. Було нанесено потужні удари по Сумщині та Харківщині. 
Сьогодні вранці були обстріляні місто Миколаїв і та Миколаївська 
область. Проте найтяжчі, пекельні обставини і військові сутички 
– на Луганщині, довкола міст Сєвєродонецька і Лисичанська. Там 
наші військові сковують величезні сили ворога і своїми грудьми 
закривають Україну. Знову впродовж останньої доби загинули 
цивільні, невинні люди. Ми віддаємо їх в руки нашого Небесного 
Отця», – сказав Глава Церкви……….ст. 3…………………. 
 

 Ап. Рим. 2, 10-16. 
 Єв. Мт. 4, 18-23. 
   

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:  
Ап. Рим. 5, 1-10. 
Єв. Mт.6, 22-33. 
 7:00 – Утреня 
             Божественні Літургії.  
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція) 
10:00 ранку, 12:00 пол              

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія  
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            

 
До  уваги Вірних Єпархії Торонта і Східньої 

Канади! 

Святiйший Oтeць Пaпa Фрaнциск нoмiнувaв 
Преосвященного Кир Браяна Йосифа Байду 
ЧНI, нa 4-гo Єпарха Української Католицької 
Єпархії Торонта та Східної Канади.  Oбряд 
iнстaляцiї iз Aрxиiєрeйськoю Бoжeствeннoю 
Лiтургiєю відбудеться у понеділок,  27 червня 
2022 року, на свято Українських Новомучеників, 
Блаженного Миколая Чарнецького та тиx щo з ним, 
о год. 11:00 ранку в Українській Католицькій 
Церкві свв. Петра і Павла (Скарборо, 
Онтаріо).  З oгляду нa oбмeжeнe примiщeння 
oсoбистa учaсть вiдбувaтимeться зa нaявнiстю 
зaпрoшeння. Пряма трaнсляцiя урочистостей в 
рeжимioнлaйн:  https://www.youtube.com/watch?v
=5i9nUPtot_8. 

З різних причин Загальні Збори Свято-
Миколаївської парохії відложені на осінь 2022. 

   
  УВАГА! Починаємо курси англійської мови для    
новоприбулих по неділях. 

  Перший день навчання сьогодні неділя 26 червня. 
Уроки триватимуть від 9:30 до 1:00 поп. Перша 
зустріч о год. 9:00 ранку  у церковній залі. За 
подальшими інформаціями просимо звертатися до 
парохіяльної канцелярії за чис. тел. 416-504-4774. 
 
Увага! Просимо парафіян, які мають старші але 
функціональні notebook/Apple або PC 
computers, подарувати їх студентам нашої 
цілоденної школи. Просимо зголошуватися через 
парохіяльну канцелярію  за чис. тел.  
416-504-4774. 
 
Інститут ім. Митрополита Андрея Шептицького 
повідомляє про літні курси 15-17 липня 2022р. і  
19-28 липня. Реєстрація і дальші інформації на сайті 
https://sheptytskyinstitute.ca/event/summer-
intensive- 

 course. 

Дижурна група ч.1 щиро дякує всім парафіянам 
котрі щедро відгукнулися минулої неділі на акцію 
збірки фондів на Евакуацію з Херсону. Зібрано 
$1000.00 і передано Іванці Сливинській, нашій 
парафіянці, яка займається цим ділом вже 
місяцями! 
 

 
 
 Дорогі Парафіяни! 
 Повідомляємо Вас, що при нашій Свято-  

   Миколаївській парохії можна придбати             
смачні ручно зроблені вареники  
(з бараболею і сиром, та з капустою), 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 9-12 год). Увесь дохід призначений на 
потреби  церкви!  
 
Увага! У Торонті є криза що до житла для 
новоприбулих з України. Просимо наших парохіян, 
які мають можливість, прийняти на тимчасовий побут 
біженців. Інакше ці новоприбулі  будуть витрачати 
свої обмежені фонди на готель, або перебуватимуть 
на летовищі чи в державних приміщеннях. Можна 
зголошуватися до парохіяльної канцелярії за чис. 
тел. 416-504-4774 і також заглянути на запитник  
на посиланні: https://forms.gle/7FJryzKprXf5yUUMA. 

 
 ДОПОМІЖІТЬ УКРАЇНІ !! 
Візьміть участь у заході STEPPE UP FOR 
UKRAINE у Niagara Falls в суботу 23 липня 2022:  
- в проїзді 19км або 120км. велосипедом 
мальовничею околицею Niagara -початок в церкві св. 
Марії в Niagara Falls 
- в онлайн акціоні 
Про реєстрацію і пожертви, звертайтеся на сайт: 
www.justgiving.com/team/STEPPEUPforUkraine 
 
 
  

 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  
неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 12:00 пол.  
 БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ!!  
 
Утреня в неділю о год. 7:00 ранку.   
 
В неділі  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 ми розпочали проект 
“Допомога Україні” у формі недільної кави в 
церковній залі після кожної Святої  Літургії. 
Заохочуємо наших парохіян підтримати це 
діло. Ввесь прихід призначений на 
гуманітарну допомогу Українi.  Прихід з кави 
минулої неділі становить $877.65 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5i9nUPtot_8
https://www.youtube.com/watch?v=5i9nUPtot_8
https://sheptytskyinstitute.ca/event/summer-intensive-
https://sheptytskyinstitute.ca/event/summer-intensive-
https://forms.gle/7FJryzKprXf5yUUMA


                   
Українська Молодь Христові широ запрошує на 
концерт духовної та патріотичної пісні “Пісенна 
Молитва за Україну” в неділю 26 червня о год. 1:00 
поп. в церковній залі Покрови Пресвятої 
Богородиці,30 Leeds St., Toronto. 
 
                     МНОГАЯ  ЛІТА !  

 
Новоoхрещеним Теодорові Володимирові 
Семенюк, Луці Василеві Бошко, Давидові 
Юрієві Чумак і Матейкові Богданові Ладвиґ, 
їхнім рідним і хресним батькам, бажаємо  
Многії  і Благії Літа! 
 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь благословить! 
Марія Біланюк             2000. 
Ігор Томків    100. 
Дарія Зачка    100. 
Олена Сиротинська   200. 
Володимир і Леся Бучко  100. 
Віра van Taack    100. 
Юрій і Марійка Микитин  500. 
 ( в пам’ять о. крилошанина Юліяна- 43р. 
          і добр. Марії Микитин – 17р.) 
Віра Микитин    200. 
  (в пам’ять родичів о. Юліяна і Марії 
                               Микитин) 
Марта Тихоліс    300. 
 ( з нагоди хрещення внука Матейка 
                               Ладвиґа) 
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
28  VI    11:00 ранку            бл. п. Уляну Чорній 
                                                             (40д.) 
28  VI     6:00 веч.  бл. п. Володимира (37р.) і 
                                   Марію, Мирослава Кудлів 
29  VI     8:00 ранку бл. п. Михайла Мигаля (30р.) 
29  VI     6:00 веч. бл. п Володимира (50р.)  і  
                                  Лідію (15р.) Дилинських 
 1   VII    9:00 ранку           бл. п. Миколу і  
                                             Oлександру Зіняк 
 1   VII   11:00 ранку бл. п. о. Романа і Марту 
                                                      Набережних 
 8   VII     7:00 веч. бл. п. Юстину і Теодора 
                                            Команецьких 
                      (Закінчення) 
Сьогодні Предстоятель роздумав над ще одним 
плодом дії Святого Духа, ще однією ознакою 
зрілості людини в її християнському покликанні, – 
терпеливістю. 
Про яку терпеливість навчає нас Боже слово і 
Христова Церква? Блаженніший Святослав 
пояснює, що коли ми говоримо про терпеливість 
як плід Духа Святого, то насамперед вглядаємося 
в Боже обличчя. Тобто мова йде про певну 
прикмету Бога, який терпеливий стосовно людини. 
 
 

 
«Боже слово, – додає він, – часом називає нашого 
Бога довготерпеливим. Господь Бог не бажає 
смерті грішника, а вміє довго чекати, створювати 
відповідний час і простір для того, щоб цей 
грішник навернувся, покинув свою злобу, гріх і міг 
жити». 
«Тому довготерпеливість – це риса християн, які 
виявляють милосердя до вад, гріхів, немочей 
інших людей», – підсумовує Предстоятель. 
Однак бути довготерпеливим до немічних, 
продовжує свою думку архиєрей, не означає 
погоджуватися з цією неміччю чи схвалювати гріх 
або зло, а вміти бути милосердним і робити все 
можливе для того, щоб ця особа одужала, 
позбулася гріха. 
«Терпеливість як плід Духа Святого має ще одну 
рису. У християнському житті дуже важливо бути 
витривалим у доброму. Ця терпеливість стосується 
і нас, бо часом незріла людина хоче осягнути все і 
одразу. Пригадую одного молодого чоловіка, який 
говорив: Я не знаю, чого я хочу, але я цього хочу 
вже», – зазначив архиєрей. 
На його переконання, терпеливість допомагає 
людині долати різного роду небезпеки та труднощі 
і є здійсненням такого дару Святого Духа як 
кріпость. 
«Ми сьогодні дуже потребуємо вміння бути 
терпеливими. Бо, можливо, терпеливе тривання у 
духовному та професійному покликанні, в нашій 
боротьбі буде одним із видів нашої перемоги над 
злом, над російським агресором», – припустив 
Предстоятель УГКЦ. 
«Ми сьогодні кажемо: Боже, дякуємо, що Ти 
терпеливий до нас, до наших немочей, навіть до 
нашої невірності та грізності! Боже, дай нам 
витривати в добрі аж до смерті! Боже, допоможи 
нам, скріпи нас у боротьбі за свободу нашої 
Батьківщини! Боже, благослови Україну! Боже, 
благослови українське військо. Боже, дай нам усім 
терпеливість вибороти нашу перемогу!» – додав 
Блаженніший Святослав. 
Департамент інформації УГКЦ 
 
 
 

            
 
            

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                       
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        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 

 

 
 

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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