
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 

Коронавірус: Коментар Блаженнішого 
Святослава, Глави УГКЦ 

 
«Молімося за тих, хто захворів, за тих, хто найбільш 
вразливий до цього вірусу, а також за працівників 
охорони здоров’я, адже вони перебувають «на 
передовій», найбільше ризикують своїм життям заради 
безпеки і здоров’я українського суспільства», — 
закликає Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, 
реагуючи на останні події, пов’язані з 
розповсюдженням вірусу COVID-19. 
 
санітарних служб. Водночас просить усіх громадян 
відповідально ставитися до заходів безпеки, зберігаючи при 
цьому абсолютний спокій.«Ми зобов’язані дотримуватися всіх 
правил, які випливають з певних розпоряджень органів 
державної влади. Крім цього, заохочуємо людей похилого 
віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони 
перебувають у зоні найбільшого ризику.У цей час Великого 
посту дотримуймося домашнього молитовного правила. 
Можна користати із трансляцій богослужінь за 
посередництвом сучасних засобів комунікації. Заохочуємо 
священників відповідати на прохання вірних уділяти їм 
Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться 
про хворих осіб», — зазначив Глава УГКЦ.Що стосується 
участі в богослужіннях, Блаженніший Святослав передусім 
заохочує всіх дотримуватися правил особистої гігієни в 
храмах. У цей період може бути оправданим не торкатися і не 
цілувати ікон. Крім цього, «вимагаємо в наших церквах 
посилити заходи протиепідемічної безпеки, щоби наші храми 
були завжди чистим і безпечним місцем для особистої та 
спільної молитви».    (ст.3)…………………. 
 

 Ап. Євр. 1, 10-2, 3.   
 Єв. Mр. 2, 1-12. 

 

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. 4, 14-5, 6 Єв. Мр. 8, 34-9, 1.  
6:30 – Утреня –  
8:00 –  Св. Літургія –  
9:30 –  Св. Літургія –  
11:30 – Св. Літургія –  
6:00в.  – Св. Літургія –   
7:00в. – Вел. Вечірня - 
 
             

                         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! 
 

 Загальні Збори відділу ЛУКЖК , 
відділ св. о. Миколая відбудуться в неділю,  
5-го квітня в парафіяльному будинку після Літургії                
о год. 9.30 ранку. Присутність всіх членкинь 
обов`язкова! 
 

 ЛУКЖК буде подавати гарячі обіди 
в неділю 29-го березня. Частина приходу 
призначена на допомогу збудувати маленьку 
церкву та приміщення на навчання дітей в 
одеській обл. Ласкаво запрошуємо всіх парафіян і 
гостей підтримати наш захід.  

 
Рівнож просимо всіх охочих до помочі у 
приготуванні вареників в суботу 28-го березня 
о год.10-ій ранку у церковній залі. 
    

 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. 
 

 БУКК, відділ св. о.  Миколая проводитиме 
Загальні Збори в середу 25 березня о год. 7:30 веч. у 
парохіяльному будинку. Присутність членів 
обов’язкова! 

 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. 
 

 ІКОНИ - ВІКНО ДО НЕБА - 75 ікон 
Павла Лопати: Урочисте відкриття відбудеться в 
неділю, 22 березня 2020р.  від год. 2 до 5 поп. 
в приміщенні бенкетного Залу УНО "ТРИЗУБ",145 
Evans Ave. Вступне слово виголосить д-р. Марко 
Р. Стех і відбудеться спеціальний музичний виступ 
фольклорного гурту "КАЛЕНДАР". Виставка 
триватиме до 12 квітня 2020 р. в приміщенні 
Ґалерії КУМФ. Ласкаво запрошуємо!  
 
 

Хор Веснівка і Чоловічий Камерний 
Хор запрошують  на концерт вшанування 180-
ої річниці видання Кобзаря Тараса 
Шевченка  в неділю,  29 березня  2020 р. о год. 
3:00 поп. в All Saints Anglican Church, 2850 Bloor 
Street West  (Bloor and Prince Edward). В 
програмі: сопрано Катя Хартова і Юрій Григораш 
із Львова.  Вступне слово виголосить 
проф.Максим Тарнавський. Kвитки:416-763-2197 
або 416-246-9880,  nykola@vesnivka.com.  
           
                     
                   Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай 
Господь    благословить  і винагородить! 
Юрій і Марла Дашко         100. 
Володимир і Люба Оленич       150. 
Андрій Потічний           200. 
Л. і М. Шепард           500. 
              (в пам’ять Андрія Барабаша) 
Роман Харак            250. 
 
      ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
  9   ІІІ    6:00 веч.        бл. п. Ольгу Тарапацьку  
                                                                   (8р.) 
 14  ІІІ   10:00 ранку  бл. п. Марію Мельник (1р.)  
 21   ІІІ    10:00 ранку  бл. п. Наталію і Йосифа 
                                            Стацину (10р.)                                                
 23   ІІІ    8:00  ранку бл. п. Андрія Сенціва 
 23   ІІІ    6:00 веч.  за померлих в родині Піцюрів 
 28 ІІІ 10:00 ранку       бл. п. Богдана Ґулу             
                           

                     
                    ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

Упокоїлася у Бозі бл. п. Ольга Несторович (65р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних. 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок  
2 березня. 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
 служитать 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.  

 

Всі на Гаївку! Коса Колектив запрошує 
молодь на сесії підготовки до гаївок в 
церковній залі в неділю 29 березня, 5 квітня, і 
12 квітня, після другої Святої  Літургії від 10:45- 
12:15.  Будемо вчити гаївки, ігри і ще 
майструвати весняні декорації! Просимо до 
помочі старших дітей. За подальшими 
інформаціями звертатися до Мотрії Мельник. 
Щиро запрошуємо всіх на ГАЇВКИ в неділю 
26-ого квітня  в парку Trinity Bellwoods. 
Зустріч о год.3:00 поп. при 
церкві.Програма: веснянки, хороводи, 
гаївки .... танці  при живiй  музиці ....Принесіть 
перекуску на спільний пікнік! 
  
 

mailto:ndusanowsky@hotmail.com
mailto:nykola@vesnivka.com


«Ми закликаємо до посиленої молитви, 
насамперед за здоров’я. Ця молитва лунає 
постійно, але тепер нехай вона буде посиленою. 
Молімося за здоров’я всіх, зокрема старших і 
дітей — тих, хто найслабший між нами. Особливо 
молімося за тих, які уражені коронавірусом», — 
попросив Блаженніший Святослав. 
Крім цього, він застерігає від будь-якої 
стигматизації або якогось негативного ставлення 
до уражених вірусом COVID-19 чи тих, хто 
перебуває під підозрою щодо цієї недуги. «Ніхто 
навмисне сам не хоче бути хворим на цю недугу. 
Людина може навіть не знати, що вона є хворою. 
Не потрібно ставитися з упередженням до свого 
ближнього. Бо Слово Боже і заповідь любові до 
ближнього діють навіть під час епідемії», — 
стверджує Глава УГКЦ. 
На думку Блаженнішого Святослава, кожному, 
хто почувається хворим або знає, що був у 
приміщенні чи в контакті з особою, яка має 
ознаки цієї хвороби, варто самоізолюватися, не 
виходячи із дому. 
Підсумовуючи, Блаженніший Святослав вкотре 
закликав вірних Церкви молитися за працівників 
охорони здоров’я, які найбільше ризикують 
своїм життям заради безпеки і здоров’я 
українського суспільства, а владу просить бути 
особливо відповідальною. «Від влади очікуємо 
розуміння до людей. А всі громадяни, – 
висловлює сподівання Глава УГКЦ, – повинні 
відчувати сьогодні особливу відповідальність за 
здоров’я, своє і ближнього». 
                                 Департамент інформації УГКЦ 
 
 

  Глава УГКЦ і посол Канади 
обговорили проблему домашнього 

насильства 
 
У понеділок, 9 березня 2020 року, у 
Патріаршій резиденції при Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового у Києві 
відбулася зустріч Блаженнішого 
Святослава, Отця і Глави УГКЦ, з 
Надзвичайним і Повноважним послом 
Канади в Україні п. Ларисою Ґаладзою. 
Зустріч відбулася з ініціативи пані посла. 
 

 
 

Блаженніший Святослав подякував пані Ларисі 
за активну участь у житті нашої громади в Києві 
та її відвідини Київської Трьохсвятительської 
семінарії в с. Княжичі. Було підкреслено також 
активну підтримку України з боку Канади та 
позитивні плоди нещодавнього візиту міністра 
закордонних справ Канади до України. 
«Нашому народові сьогодні є вкрай важливо 
відчувати, що світове співтовариство є разом з 
нами в цих болючих хвилях історії, а Канада, як 
країна, з якою нас єднають багато 
різносторонніх стосунків, підтримує нашу 
державу», — ствердив Блаженніший Святослав. 
Пані посол поділилася своїми міркуваннями 
щодо суспільної і релігійної ситуації в Україні, як 
також відзначила внесок УГКЦ у формування 
громадянського суспільства на засадах 
усвідомлення спільної відповідальності за свою 
країну та поваги гідності кожної людської особи. 
Окремо відбулося обговорення питання щодо 
запобігання домашньому насильству в сім’ї. 
Блаженніший Святослав висловив позицію та 
розповів про цілий спектр заходів Всеукраїнської 
ради Церков та релігійних організацій, а зокрема 
УГКЦ, у справі протидії як усякому виду 
насильства на загал, так і насильству в сім’ї 
зокрема. 
«Насильство в сім’ї є злочином проти неї, як 
Богом установленої клітини суспільства, і в 
жодних обставинах не може бути толерованим. 
Сім’я покликана бути школою любові та оазисом 
пошани чоловіка до жінки та батьків до дітей. 
Допомогти навчитися любити одне одного, 
зокрема у власній родині, запобігати насильству 
в усіх його проявах, — спільне завдання як 
родичів, так і Церкви», — підкреслив Глава 
УГКЦ. 
Як ми повідомляли раніше, перша зустріч 
Предстоятеля УГКЦ і посла Канади відбулася в 
січні 2020 року. 
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 

 

http://news.ugcc.ua/video/glava_ugkts_zustr%D1%96vsya_z_poslom_kanadi_v_ukrain%D1%96_88515.html
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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 
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