
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 про ситуацію довкола евакуації 
українців з Китаю: «Не таким небезпечним є 
коронавірус, як вірус зневаги ближнього» 

 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, 
звернувся до української громадськості з приводу 
ситуації довкола реакції людей щодо евакуації 
українців з Уханя, охопленого епідемією коронавірусу. 
 
«Мені дуже боляче чути про спротив громадян України щодо 
повернення наших співвітчизників, які опинилися в зоні 
небезпеки сучасного коронавірусу в Китаї. Така реакція 
людей є зовсім не християнською», ‒ зазначив Блаженніший 
Святослав.  
«Можна зрозуміти, що людьми керує страх бути 
інфікованими, бо сучасні засоби безпеки, які пропонує 
медична система України, є ненадійними. Для того щоб 
перебороти страх, бракує відчуття людяності й чесноти 
християнської любові до ближнього. Не таким небезпечним є 
коронавірус, як вірус ненависті й зневаги до людини. Якщо 
коронавірус можна побороти різними медичними засобами, то 
від вірусу ненависті нас може захистити лише сила любові», 
‒ сказав Глава УГКЦ. 
У своєму зверненні Предстоятель УГКЦ закликав органи 
державної влади забезпечити українську громадськість і тих, 
хто повертається з Китаю, усіма необхідними засобами 
безпеки.«Прошу всіх людей, які називають себе 
християнами, утриматися від усякого виміру ненависті та не 
чинити перешкод для повернення до своїх домівок синів і 
дочок України», ‒ закликав Глава УГКЦ. 
                                            Департамент інформації УГКЦ 
 

 Ап. Кор. 8, 8-9, 2.   
 Єв. Мт. 25, 31-46 

 

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. 13, 11-14, 4. Мт. 6, 14-21. 
6:30 – Утреня – Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о.  O. Лящук 
6:00в.  – Св. Літургія – 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. 
 

  Спілка Української Молоді в Канаді 
запрошує на бенкет і забаву з нагоди 95 ліття  
створення СУМ в суботу 29 лютого  о год. 6:00 веч. 
в культурному центрі ім. Тараса Шевченка,  
482 Horner Ave. Kвитки:416-537-2007, 
www.cym.org/ca. 
 

 ДІЯСПОРА ПАМ’ЯТАЄ ! Українсько-
Канадський Дослідчо-Документаційний Центр 
запрошує на виставку пам’ятників жертвам 
Голодомору у світі за адресою 620 Spadina. Виставка 
приватиме від  понеділка до п’ятниці. 
 
        ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

«УКРАЇНІКА» ТА ЛІҐА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ 
влаштовують науково-популярну доповідь на 
тему:РОЗКОПКИ БАТУРИНА 2019 р.- ДОСЛІДИ 
ПІДЗЕМНОГО ХОДУ РЕЗИДЕНЦІЇ МАЗЕПИ (з 
прозірками). Доповідь виголосить історик-
археолог, науковий працівник КІУС та 
виконавчий директор Батуринського 
українсько-канадського археологічного проєкту  
д-р Володимир Мезенцев (Ph. D.). Доповідь 
відбудеться у Westminster Room, Old Mill 
Toronto (21 Old Mill Rd.) в четвер, 5 березня 
2020 р. о год. 7 веч. Інформація: (416)  
516-8223. Вступ за добровільними датками. 
 
 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! 
о. Александер і добр. Олена Лящук    150. 
Марія Біланюк           320. 
Юрій і Марла Дашко         100. 
Марія Кузан            100. 
Володимир і Люба Оленич       100.
  
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
 
 25 ІІ  5:00 поп.   бл. п. Леоніду (4р.), Мирослава і  
                                                Павла Шумських 
 29 ІІ    9:00 ранку   бл. п. Петра і Софію Шлярп 
  7  ІІІ  10:00 ранку  бл. п. Андрія (10р.) і  
                                              Стефана (12р.) Ґулів 
  7  ІІІ   7:00 веч.     бл. п. Антоніну Потічну (10р.)             
                           

ПАРОХІЯЛЬНИЙ СОБОРЧИК у підготовці 
до реґіонального єпархіяльного 
соборчика відбудеться у нашій парохії  
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 підчас 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


 
Єпископ Йосиф Мілян: «Майдан - це 
місце, де зберігалася велична і 
жертовна любов молодих українців до 
своєї Батьківщини» 
 
У День Героїв Небесної cотні владика 
Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської 
архиєпархії, очолив Божественну Літургію 
та Панахиду у храмі Новомучеників 
українського народу, що розташований на 
Алеї Героїв Небесної сотні. 
З архиєреєм співслужило духовенство Київської 
архиєпархії з усіх частин Центрально-Східної 
України. Участь у молитві взяло чимало 
українців, які цього дня прийшли віддати шану 
полеглим Героям України.Зазначимо, що саме в 
ці дні під час Революції гідності сягнуло свого 
піку протистояння між українським народом і 
тодішнім режимом. 20 лютого 2014 року 
загинуло найбільше активістів Майдану. 
Звертаючись до присутніх, владика Йосиф Мілян 
сказав: «Сьогодні ми молимося на місці, де була 
не пошанована аж до смерті людська гідність та 
свобода. Молимося на місці, де загинули ті, які 
вірили й шукали справедливість. Дуже часто 
роздумуємо про події Майдану. Справді, це 
місце, де зберігалася велична і жертовна любов 
молодих українців до своєї Батьківщини, до 
свободи, попри те, що ніхто ідеологічно не 
працював і не виховував жертовної любові до 
свого рідного».Далі владика зазначив, що Бог 
вкладає нам вогонь правдивої любові, про яку 
сьогодні говорить Іван Богослов: «Нема-бо 
більшої любові, як віддати своє життя за друзів». 
«Для усіх нас, християн, це невимовне 
свідчення, що Бог з нами. Це свідчення того, що, 
попри ідеології виховання та формаційні 
контексти, Бог діє в людині. Цей вогонь 
жертовної любові до брата творить невимовні 
акти самопосвяти за справедливість».На 
завершення єпископ заохотив усіх присутніх: 
«Спробуймо сьогодні знову стартувати у цій 
правдивій, жертовній любові. Згорнімо з єства  
нашого буття нашарування щоденного пороху. 
Ми неодмінно віднайдемо це правдиве золото  
 
 
 
 

Божої любові, яке Господь вклав у нас, щоб 
видати його на світло денне, щоб воно 
заблищало і світило всім». 
                 Пресслужба Київськйої Архиєпархії 

 
Глава УГКЦ запрошує дітей і батьків до 

католицької школи у Києві 
 
Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав анонсував прийом заявок до 
католицької школи в Києві, яка відкрита 
для всіх охочих. 
«Хочу сповістити дуже добру новину для наших 
батьків і для наших дітей. У Києві відкривається 
католицька школа. Це мрія, над якою працював 
ще мій великий попередник Блаженніший 
Любомир. Нарешті цей проект розпочинає своє 
життя», – сказав Предстоятель у відеокоментарі 
щодо відкриття школи. 
Спершу працюватиме початкова школа для дітей 
1-4 класів. Блаженніший Святослав запросив 
батьків до співпраці. «Сподіваємося, що 
католицька школа в Києві буде тим 
середовищем, де ваші діти зможуть повноцінно 
гармонійно розвиватися і здобувати якісну освіту 
світового рівня», – сказав він. 
На його переконання, католицька школа – це 
середовище, де діти можуть не лише навчатися, 
але й гарно виховуватися на основах 
християнської моралі. 
«Католицька школа – це не конфесійна школа. 
Вона відкрита для всіх, хто справді дбає про 
своїх дітей, – дбає, аби їхнє навчання, освіта 
гармонійно були поєднані на те, щоби діти 
відчували себе щасливими у середовищі, яке 
виховує їх гідними громадянами своєї країни і 
добрими християнами», – сказав Глава УГКЦ. 
«Нехай Господь благословить нам це діло за 
молитвами праведного митрополита Андрея 
Шептицького», – побажав Предстоятель. 
Нижче подаємо контакти, за допомогою яких 
можна зв'язатися із сестрами служебницями, 
зокрема з сестрою Христофорою Буштин, яка 
відповідає за організацію і початок діяльності 
цієї школи.           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 

 

https://ugcc.church/


 
Я  

 
 

 

 

 

 

 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca  

   

                               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 
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