
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 

Блаженніший Святослав: «Людина покликана 
бути іконою Творця, управителькою створеного 

світу, щоби забезпечити його гармонійний 
розвиток» 

 
У Києві 27 лютого 2020 року проходить Всеукраїнська 
науково-практична конференція з міжнародною 
участю на тему «Виховання духовності особистості у 
контексті реалізації цілей сталого розвитку України». 
До учасників конференції вітального листа написав 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ.  
«Ви ставите перед собою благородну мету, — зауважив він, 
— обговорити досягнення цілей сталого розвитку в контексті 
українського суспільства. Аналіз, який бажаєте здійснити, 
пов’язуєте з важливими темами духовності та екологічного 
спрямування в освіті та вихованні. Ваша подія важлива також 
з огляду на процеси реформ, які запроваджуються у різних 
сферах життя і діяльності нашої країни, зокрема в освіті. Саме 
цінності добра, краси та істини зможуть спрямувати хід 
реформ у конструктивний та плідний напрям. Сподіваюся, що 
цьому сприятиме ваша наукова робота».Також Глава УГКЦ 
зазначив: «Господь Бог створив людину як вінець свого 
творіння. У своїй творчості вона покликана бути іконою 
Творця, управителькою створеного світу, щоби забезпечити 
його гармонійний розвиток. Не саме існування людей і 
кількість населення на Землі, а спосіб життя і хижацький 
вигляд сучасної цивілізації робить людину причиною і 
водночас жертвою сучасної екологічної кризи, що набуває 
глобальних масштабів».Предстоятель УГКЦ побажав 
учасникам конференції щедрих плодів взаємообміну ідеями та 
доречними підходами і практиками. «Нехай ваші  (ст. 3…) 

 Ап. Рим. 13, 11-14, 4.   
 Єв. Мт. 6, 14-21. 

 

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.Євр. 11, 24-26;32-12, 2.Єв. Йо.1, 
43-51. 
6:30 – Утреня – Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 – Св. Літургія – о.  O. Лящук 
6:00в.  – Св. Літургія – о. О. Качур 
7:00в. – Вел. Вечірня -о. О. Качур 
 
             

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

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ  

 
 Загальні Збори нашої Свято-

Миколаївської парохії проводитимуться в 
неділю 22 березня 2020 о год. 1:00 поп. у 
парохіяльній залі. Просимо до численної участи! 
    

 ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО СВЯТОГО 
ПРИЧАСТЯ: лекції для дітей, які не є учнями  
цілоденної школи Патріярха Йосифа Сліпого, а які 
хочуть приступити до Першого Святого Причастя з 
учнями школи повинні звертатися до п-і Наталі 
Штурин за чис. тел. 416-951-3030.  
Інформаційні листки і розклад знаходяться у 
притворі церкви. 
 

 УВАГА! Єпархіяльні підготовчі курси 
до подружжя проходитимуть 7 березня від 8:00 
ранку до 5:30 поп. в церкві св. Йосифа, 300 River Oaks 
Blvd. East, Oakville. За реєстраційними анкетами 
звертатися на: admin@sjucc.ca. 
 

 В честь Владики Емерита Стефана 
Хміляра запрошують на молебень вдячности і 
бенкет в неділю 8 березня 2020 в церкві Успення 
Пресвятої Богородиці: молебень о год. 4:00 поп., 
бенкет о год. 5:00 поп. Квитки: $100.,  канцелярія 
905-279-9387, office@stmaryscawthra.com. 

 Єпархіяльна Управа ЛУКЖК 
запрошує на Тихі Реколекції 2020 для Жінок  
на Горі Марії  в Анкастер, 437 Wilson St.: 
Україномовні Реколекції проходитимуть 3, 4, 5 
квітня, проповідник- о. Петро Шумелда, церква 
св.  Димитрія, Торонто. 
Англомовні Реколекції проходитимуть 27, 28, 29 

березня, проповідник – о. мітрат  Антон 
Шимихальський, Ст.  Кетеринс. 
За інформаціями: телефонуйте 905-664-6743 (Надя 
Дусановська), ndusanowsky@hotmail.com. 
 

 ВІДДАЙМО ЧЕСТЬ НАШИМ ГЕРОЯМ! 
Ліґа Українців Канади, відділ Торонто, Товариство 
Колишніх Вояків УПА ім. Т. Чупринку в Канаді та 
Об’єднання Колишніх Вояків УПА США і Канади 
запрошують вірних на ПОМИНАЛЬНУ ПАНАХИДУ 
у 70-ту річницю трагічної смерті сл. пам’яті 
Головного командира УПА, Генералa 
хорунжого Романа Шухевича – Тараса 
Чупринки та за всіх героїв України в цей 
четвер, 5-го березня о год. 7:30 вечора у нашому 
Свято-Миколаївському храмі. Опісля запрошуємо 
усіх на поминальну мистецьку програму при каві і 
солодкім.        

 З нагоди 75-ліття Комітету Українок 
Канади запрошуємо українську громаду на 
урочистий Ювілейний Бенкет та Вечір 
Вшанування Українських Героїнь в суботу, 
14 березня 2020р. в бенкетному 
залі «Княжий Двір», 15 Canmotor Ave.,Toronto
 о год. 5:00 поп. коктейль, о год. 6:00в.
 вечеря. Головний доповідач: ГАННА ГОПКО — 
одна із провідних жінок в українській та 
міжнародній політиці. Урочистий вечір 
відбудеться за участю почесних гостей і 
включатиме культурно-мистецьку програму 
вшанування українських героїнь та довголітніх 
жінок-діячів української громади. Частина 
доходу призначена на Перший Український 
Жіночий Ветеранський Простір "ReHub" для
 лікування українських ветеранок. Квитки:
 $60 від  особи. Квитки: «Буква», 99 Six 
Point Rd, 416-236-5890 або звертатися
 до  Ірени Гливи (647) 
401-6985, Марусі  Костів  (416) 316-7079. 
           
             
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 
 Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай 
Господь    благословить  і винагородить! 
Maрія Субтельна         100. 
Марта Тихоліс          100. 
                  (в пам’ять Юлії Ладвиґ) 
Knights of Columbus (Gaming)        2000. 
Галина Перун Чепесюк       500. 
Богдан і Христина Колос       250. 
   (з нагоди хрещення Микити Володимира) 
Володимир і Люба Олени ч      100. 
Ореста і Леонід КОВБЕЛЬ       200. 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
  7  ІІІ   9:00  ранку бл.п. Леоніда Соболев (1р.)                                                            

  7  ІІІ  10:00 ранку  бл. п. Андрія (10р.) і  
                                              Стефана (12р.) Ґулів 
  7   ІІІ   7:00 веч.   бл. п. Антоніну Потічну (10р.) 
14   ІІІ   10:00 ранку  бл. п. Марію Мельник (1р.)  
 21  ІІІ   10:00 ранку  бл. п. Наталію і Йосифа (10р) 
                                                          Стасина             
                           

ПАРОХІЯЛЬНИЙ СОБОРЧИК у підготовці 
до реґіонального єпархіяльного 
соборчика відбудеться у нашій парохії  
сьогодні 1 березня о год. 11:00 ранку 
Парохіяльний соборчик триватиме від 11:00 - 
2:00 поп. Просимо наших парохіян взяти 
численну участь у цій важливій церковній 
події!! 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
2 березня. В цей день о год. 6:00 веч. 
служать Канон Андрея Критського.  
 
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 починається служити в  
п’ятницю 6 березня. 
 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. В 
п’ятницю також служать Парастас-Сорокоусти 
після літургії. 

 

mailto:office@stmaryscawthra.com


пропозиції та резолюція стануть корисними 
орієнтирами в забезпеченні на основі 
демократичних засад прав та свобод і гідного 
життя всіх громадян України як Божих дітей», — 
написав Блаженніший Святослав. 
До слова, учасниками конференції є 
представники закладів освіти і наукових 
установ, органів влади, релігійних і громадських 
організацій, ЗМІ. 
Організатори: Міністерство енергетики та 
захисту довкілля України, Національна академія 
педагогічних наук України, Державна екологічна 
академія післядипломної освіти та управління та 
Громадська рада з питань співпраці з церквами 
та релігійними організаціями при Міністерстві 
освіти і науки України.  
Департамент інформації УГКЦ 
 
«Український народ врятується лише 
тоді, коли ми будемо дбати один про 
одного», — Блаженніший Святослав у 
монастирі «Студіон» у Римі 
 
23 лютого, у М’ясопусну неділю за юліанським 
календарем, Блаженніший Святослав очолив 
Архиєрейську Божественну Літургію в 
монастирі УГКЦ «Студіон», який розташований в 
м. Гроттаферрата неподалік від Рима. Служіння 
ближньому, відродження України та соціальне 
служіння УГКЦ стали головними темами 
проповіді Предстоятеля УГКЦ. 
Коментуючи євангельську розповідь про 
Страшний суд, Блаженніший Святослав 
наголосив, що «Бог підготував для кожної 
людини щасливу вічність», однак «свій вибір ми 
повинні зробити під час земного життя: або 
прийняти, або відкинути Боже запрошення до 
вічного життя з Ним. Страшний суд буде 
моментом, коли стане відомо, який вибір ми 
зробили у своїй свободі». 
Єдиними критерієм, згідно з яким Бог подарує 
людині вічне щастя, — це діло милосердя. 
«Єдине, що Господь Бог запитає у нас, що ми 
зробили для свого ближнього. Він особисто 
ототожнює себе з найменшим, з найбільш 
потребуючим. Сьогодні Він вчить нас побачити 
Його, живого предвічного Бога, присутнього 
серед нас, — в особі голодного, спраглого, 
чужинця. Бо Господь приходить до нас не лише 
вкінці історії, він приходить до нас кожного дня. 
Якщо ми відмовлялися послужити Йому в нашому 
щоденному житті, то не матимемо такої нагоди у 
вічності». 
 
 

Глава УГКЦ нагадав, що в УГКЦ М’ясопусна 
неділя є днем соціального служіння. «Сьогодні 
Церква нас вчить: якщо ви хочете послужити 
Богові, послужіть вашому ближньому, а тоді 
Господь прийме ваше служіння як богослужіння, 
як службу, яку ви здійснюєте Йому особисто». 
На думку проповідника, саме в служінні 
ближньому полягає «секрет відродження 
суспільного та церковного життя українського 
народу». «Ми сьогодні перебуваємо в 
особливому монастирі. Патріарх Йосиф Сліпий, 
засновуючи цей монастир, з одного боку, 
здійснив мрію митрополита Андрея Шептицького 
про монашу присутність нашої Церкви у Вічному 
місті, а з іншого, — у цьому храмі він відчував 
маленьку Україну. Всупереч різним закидам 
проти його архипастирського служіння за 
межами власної канонічної юрисдикції, у цьому 
храмі він відчував себе на своїй канонічній 
території, тут він висвячував священників і 
навіть єпископів, щоб послужити відродженню 
своєї Церкви у різних куточках світу. Патріарх 
Йосиф розумів, що український народ 
збережеться лише тоді, коли ми дбатимемо один 
про одного. Саме тому парафія, де здійснюється 
соціальне служіння, де дбають про нужденних, є 
вогником відродження для всієї Церкви», — 
зазначив проповідник.Глава УГКЦ побажав 
українській святині на околицях Рима 
відродження, яке полягає у служінні «синам та 
дочкам українського народу». Після 
богослужіння настоятель монастиря ієромонах 
Орест Козак подякував Блаженнішому 
Святославу за його «зусилля для збереження та 
відродження монастиря монахів студитів». 
Душпастирський візит Глави УГКЦ завершився 
спілкуванням з прихожанами храму.Додамо, що 
Глава УГКЦ цими днями перебуває в Римі з 
робочим візитом до Ватикану та Італії. 14 лютого 
в Папському університеті святого Томи 
Аквінського в Римі він прочитав лекцію на тему 
примату Єпископа Рима в сповідуванні та 
ідентичності Східних Католицьких Церков, а 
впродовж минулого тижня з душпастирським 
візитом відвідав генеральні доми чинів та 
згромаджень УГКЦ в Римі. Секрет. Глави УГКЦ в Римі 
 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/news/soprichastya_z_yepiskopom_rima_ie_%D1%96stinoyu_v%D1%96ri_ta_skladovoyu_%D1%96dentichnost%D1%96_nashoi_tserkvi__glava_ugkts_v_papskomu_un%D1%96versitet%D1%96_sv_tomi_akv%D1%96nskogo_v_rim%D1%96_88699.html
http://news.ugcc.ua/news/soprichastya_z_yepiskopom_rima_ie_%D1%96stinoyu_v%D1%96ri_ta_skladovoyu_%D1%96dentichnost%D1%96_nashoi_tserkvi__glava_ugkts_v_papskomu_un%D1%96versitet%D1%96_sv_tomi_akv%D1%96nskogo_v_rim%D1%96_88699.html
http://news.ugcc.ua/news/soprichastya_z_yepiskopom_rima_ie_%D1%96stinoyu_v%D1%96ri_ta_skladovoyu_%D1%96dentichnost%D1%96_nashoi_tserkvi__glava_ugkts_v_papskomu_un%D1%96versitet%D1%96_sv_tomi_akv%D1%96nskogo_v_rim%D1%96_88699.html


 
Я  

 
 

 

 

 

 

 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
   

                               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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


	Блаженніший Святослав: «Людина покликана бути іконою Творця, управителькою створеного світу, щоби забезпечити його гармонійний розвиток»
	«Український народ врятується лише тоді, коли ми будемо дбати один про одного», — Блаженніший Святослав у монастирі «Студіон» у Римі

