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Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Пресв. Євхаристія – заохочуємо бутиa 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 

«Маємо плекати діалог, який би допровадив нас 
до повної і видимої єдності», — Глава УГКЦ про 

єдність християн в Україні 

Навіть історичні події XVII століття, про які ми згадуємо, кожна 
з конфесій інтерпретує і розуміє по-своєму. Ми маємо плекати 
діалог, який би допровадив нас до повної і видимої єдності. Ми дуже 
потребуємо внутрішньої єдності, яка би стала силою нашої Церкви, 
нашого народу та нашої держави. Про це сказав Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав у щоденному зверненні у 343-й день 
великої, повномасштабної війни. 
«Ворог знову завдав масованих ударів з артилерії, ракетних систем 
по Сумщині та Харківщині. У Куп’янському районі на Харківщині 
є загиблі та поранені. Росіяни продовжують обстрілювати 
Херсонщину. Створюється враження, що вони навмисно цілять 
по критичній інфраструктурі наших міст і по закладах освіти 
та охорони здоров’я. Знову маємо багатьох поранених медичних 
працівників», —зазначив Предстоятель. 
Сьогодні Блаженніший Святослав продовжив роздуми над тим, 
як християнам України рухатися до повної і видимої єдності між 
собою. Глава УГКЦ переконаний, що саме дорога до єдності між 
християнами є дорогою зцілення ран поділів, протистоянь, взаємних 
образ і взаємної недовіри. 
Предстоятель назвав рани, які виникли в Україні у XVII 
столітті.«Десятого вересня 1620 року Єрусалимський патріарх 
Теофан III створив паралельну православну ієрархію в Київській 
митрополії. Властиво, утворилося дві гілки колись єдиної Київської 
Церкви. Ця новостворена православна гілка 1632 року була 
визнана як окрема конфесія в Речі Посполитій. На схизму між 
Сходом і Заходом наклалася нова рана — конфесіоналізація 
християнства (поділ християн) у Європі. …….ст. 3………… 
 

Ап.  2 Тим. 3:10-15.  
Єв. Лк. 18, 10-14. 

 

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 БОГОСЛУЖІНЬ 
Наступна неділя 

Ап. 1 Кор.6:12-20 Лк. 15: 11-32. 
Єв. Євр. 13:7-16  Мт.5: 14-19 
 
7:00 – Утреня 
8:00 – Божественна Літургія 
10:00 ранку – Божественна Літургія 
12:00 пол – Божественна Літургія 
              

Свята 
7:00 ранку – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія  
10:00 ранку –  Свята. Літургія 
 

Субота 
6:00 вечора – Вечірня 
 

Навечір’я свят 
6:00 вечора – Вечірня з Литією 
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@4bellwoods

Субота, 11 лютого - Навечір'я Свята Трьох 
Святителів - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 
Неділя 12 лютого - Свято Трьох Святителів. 
Утреня о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00,  10:00 ранку і 12:00 пол.. 
 
Повідомляємо, що у парафіяльній канцелярії 
тепер можна вирівняти членські внески ($40.), 
відібрати конверти на 2023 р. і при цій нагоді 
відібрати напис на шибу (яскравого зеленого 
кольору)  – це дозвіл на паркування на 
парафіяльній площі і на вулицях біля парафії.  
Податкові посвідки за церковні пожертви готуються 
на другу половину лютого 2023. 
 
«Відпочиньмо з Христом» Катехитичний Табір 
 2023: Для дітей 3-8 класів, 12–18 березня, 2023 на 
Горі Марії в Анкастері. ОНЛАЙН реєстрація 
починається в неділю 11-го грудня о 2 год поп. 
Зайдіть на сайт www.b4j.ca. та введіть код B4J2023. 
Програма є двомовна. Реєстрація закривається, коли 
всі місця будуть заповнені. Місця дуже обмежені - не 
відкладайте! 
 
Повідомляємо, що ЛУКЖК переводить Загальні 
Збори сьогодні, після Літургії яка пічнеться о год. 
10:00 ранку в шкільному будинку. Буде нагода 
вирівнати вкладку. Просимо всіх членок взяти 
участь. 
 
Кляси підготовки до Торжественного Святого 
Причастя, які буде провадити п. Олег Бих 
починатимуться в неділю 26 лютого 
 о год. 10:00 ранку у парохіяльному будинку.  
Просимо зацікавлених зголоситися до парохіяльної 
канцелярії за чис. тел.. 416-504-4774 до 16 лютого. 
 

Ансамблі Спілки Української Молоді, Ліга 
Українок Канади, Ліга Українців Канади відділи 
в Торонто запрошують на Шевченківський 
концерт в неділю, 19 березня 2023, о год.  3:00 поп. 

в Old Mill - Brule Room. Квитки  $25 через e-transfer 
ensembles.sum@gmail.com, $30 - при дверях. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Жертводавці 
Складаємо щиросердечну подяку. 

Нехай Предобрий Господь благословить. 
 
Орест Ковальський і Христина Желтвай  100.                                      
Леся Іркга              300. 
Мирон і Олена Дилинські        250. 
 (в пам’ять Ліди Ольшанської-40д.  
             і    Василя Стрільця–40р.) 
Стефанія Канаріо           140. 
Данило Рудий            100. 
Садочок (Pre-school Centre)     3000.                            
                         

                      МНОГАЯ ЛІТА 
 

Новоохрещеному Левові Сенюк, його рідним і 
хресним батькам бажаємо многих і благих літ! 
 

ДО УВАГИ ПАРАФІЯН 
 

У неділі Божественні Літургіії служатся о год. 8:00, 
10:00 ранку i 12:00 пол. 

Недільна Божественна Літургія о 8:00 год. ранку 
транслюється живим ефіром для хворих і немічних. 

Утреня в неділю о год. 7:00 ранку. 

Вечірня служиться в суботу о год. 6:00 веч. 

У свята Божественні Літургії служаться о год. 8:00 
ранку і 10:00 ранку. 

Повідомляємо, що присутність в церкві на Святій Літургії 
зобов’язує всіх парафіян. 
 

ПО М И Н А Є М О     †      П О М Е Р Л И Х 
 

7 лютого 
11:00 ранку бл. п. Ірену Коморовську (40д) 
6:00 вечора бл. п. о. мітр. Петра Стецюка 
 
8 лютого 
8:00 ранку бл. п. Марію і Григорія Реплянських 
 
10 лютого 
6:00 веч.  бл. п. Богданну й Івана Стефанюк 
 
11 лютого 
9:00 ранку бл. п. Василя Стрільця (40р.) і Ліду   
                                              Ольшанську (40д.) 
10:00 ранку  бл. п. Зенона Мисаковича 
 
17 лютого 
11:00 ранку бл. п. Олександру Костюк (40д) 
 
21 лютого 
6:00 веч.   бл. п. Кароліну Малецьку (1р.) 
 
22 лютого 
8:00 ранку  бл. п. Романа, Павлину, Іванну Лобай 
 

Подаємо до відома: У 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. Увесь прихід призначений на 
гуманітарну допомогу Українi. Прихід з кави 29 січня 
становить $530. 

 

http://www.b4j.ca/
mailto:ensembles.sum@gmail.com
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____________________________________________________________________________________________________ 
Контакти: 

о. Роман Лобай, парох – 416-504-4774                                                         Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978                                             
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                      
 

 

Окрім католицької, виникла протестантська 
різноманітність християнських конфесій. Ще одна 
трагічна подія відбулася 1686 року — анексія 
православної частини Київської митрополії 
Московським  патріархатом», — зазначив 
Предстоятель. 

І зауважив: «Водночас XVII століття було плідним 
часом пошуку „примирення Русі з Руссю“. Тут важливо 
згадати історичні постаті Йосифа Велямина Рутського, 
з боку унійної Церкви, і славного митрополита Петра 
Могила, з боку православної ієрархії. Ці мужі плекали 
надію на об’єднання двох гілок Київської Церкви 
в одному патріархаті. Але, на жаль, цьому 
не судилося здійснитися». 
Сьогодні ми просимо: Господи, допоможи нам 
лікувати рани минулого, оздоровити пам’ять, яку 
християни носять у своєму серці, і разом служити 
рідному народов 
                                                                                                                 
Департамент інформації УГКЦ 

 
Глава УГКЦ у 344-й день війни: «Боже, 

поможи врятувати тих, хто сьогодні волає 
за порятунком у Краматорську» 

Ми сьогодні поділяємо біль нашого героїчного 
Краматорська, єднаємося з ним у скорботі 
та молитві. Про це сказав Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав у щоденному зверненні 
у 344-й день великої, кривавої, повномасштабної 
війни. 
 
 «Найбільшою трагедією останньої ночі був 
потужний ракетний обстріл міста Краматорська, 
що на Донеччині. На ранок відомо, що зруйновано 
вісім багатоповерхових будинків. Щонайменше 
3 людини загинули і понад 20 отримали поранення 
різного ступеня важкості», — зазначив 
у ранковому зверненні Предстоятель, 
підсумовуючи новини війни за останню добу. 

Глава Церкви наголосив, що біль в Україні, який 
наростає, небезпека постійних ракетних ударів 
по всій території, постійна інформація про те, 
що росія готує наступні потужні наступальні 
операції справді створює атмосферу великого 
занепокоєння, але віра в Бога, довіра до нашого 
українського війська допомагають українцям 
долати страхи і біль. 

Блаженніший Святослав продовжив роздуми над 
тим, як лікувати рани розколів і поділів між 

християнами. 
Роздумуючи про конфесіалізацію як про 
протистояння між конфесіями, він наголосив, 
що таке намагання забрати іншій християнський 
спільноті право на існування наклало дуже глибокі 
рани на християнське тіло України. 

«Ще більше лихо стається тоді, коли одна 
з конфесій перетворюється на державну релігію. 
У такому разі держава починає її насаджувати, 
ба більше, переслідує, нищить, вбиває всіх тих, хто 
належить до інших християнських спільнот. Тому 
історія Київської Церкви, зокрема XVII і XIX 
століття, — це історія кровопролиття, мучеництва 
за єдність християн Української Греко-
Католицької, чи, як тоді її називали, Унійної 
Церкви», — зазначив Отець і Глава УГКЦ. 

Предстоятель згадав мученицьку смерть святого 
священномученика Йосафата Кунцевича 
у 1623 році. Цьогоріч ми відзначаємо 400-річчя 
його мучеництва. «Мученики нашої Унійної Церкви 
були мучениками за єдність християн. Вони 
окропили своєю кров’ю цю святу, благородну 
справу (хоч у різні історичні періоди її розуміли по-
різному). Багатьох зі святих мучеників Унійної 
Церкви ми поки що не знаємо, забули і маємо 
ще їх для себе відкрити, зокрема з центральних 
земель нашої Батьківщини», — зазначив він. 

А також вказав на праведного митрополита Андрея 
Шептицького, який став предтечею екуменічного 
руху Другого Ватиканського Собору, випередив, 
можливо, у дусі унійних прагнень Київської Церкви 
цей Собор майже на 50 років. «Митрополит навчав 
своїх священників приймати православних братів 
як своїх і разом із ними будувати „Рідну хату“», — 
пригадав архиєрей. 

«Тому молімося сьогодні за те, щоб ми виносили 
з історії, окрім негативної, позитивну пам’ять, яка 
будує, єднає і лікує рани. Нехай приклад наших 
великих і святих попередників надихає нас 
прямувати до єднання християн, яке є святою, 
богоугодною справою», — закликав Блаженніший 
Святослав. 

                             Департамент інформації УГКЦ 
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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 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 

            
Space available. 

375.00 
Call Myron at 416-670-4480 

 

 

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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