
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 

«Протидія домашньому насильству – це реальний 
крок для захисту інституту сім’ї», – Блаженніший 

Святослав 
 
Період пандемії, викликаний захворюванням на 
коронавірус COVID-19, став особливим викликом для 
сімей. Адже в цей час стали відомі нові випадки 
насильства у родинах, зокрема чоловіків стосовно 
жінок і дітей. Цю проблему не можемо ігнорувати, бо 
саме Церква має першою стояти на сторожі родинних 
цінностей. На цьому наголосив Блаженніший 
Святослав, Отець і Глава УГКЦ, під час звітного дня у 
Київській архиєпархії. 
Заслухавши річний звіт голови Комісії у справах родини о. 
Ігоря Гріщенка, Глава Церкви звернув увагу київського 
духовенства на проблематику домашнього насильства. 
Зокрема, Блаженніший Святослав акцентував увагу на тому, 
що священникам необхідно адекватно реагувати на ці 
виклики та протидіяти насильству в дусі християнського 
вчення про життя в родині. 
Блаженніший Святослав пояснив, що проблема насильства в 
сім’ях породжує плацдарм для маніпуляцій і дискредитації 
інституту сім’ї як Богом установленого союзу. Тому протидія 
домашньому насильству – це реальний крок для захисту 
інституту сім’ї. 
Предстоятель УГКЦ зауважив, що наша Церква ніколи не 
стояла осторонь проблем у родині. Зокрема й сьогодні 
Українська Греко-Католицька Церква залучена до проєкту 
«Зупини насильство», який реалізує Інститут релігійної 
свободи за участю Всеукраїнської ради Церков і релігійних 
організацій. «У такий спосіб, спільними зусиллями, хочемо 
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 Ап. Тим. 3, 10-15. 
 Єв.  Лк. 18, 10-14.  
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
 Ап. Кор. 6, 12-20 . 
 Єв. Лк. 15, 11-32. 
 8:00 – Утреня- жива трансляція 
10:00 –  Св. Літургія – жива трансляція 
 
 
             

                         Свята 
8:00р. – Утреня – жива трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія- жива 
трансляція     
                    
 

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

 

 
Повідомляємо, при вході парохіяльного 
будинку є можливість вирівняти членські 
внески ($40.), відібрати конверти і 
календар на 2021 р.,  і при цій нагоді 
відібрати напис на шибу (яскравого 
жовтого кольору)   – це дозвіл на паркування 
на парафіяльній площі і на вулицях біля парафії. 
Написи будуть видаватися тільки  членам 
нашої парохії! Це можна полагодити під 
час канцелярійних годин від понеділка до 
п’ятниці від год. 9-1 і від год. 2-4. 
 
 
Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати смачні 

ручно зроблені вареники ( з бараболею і 
сиром, капустою і з м’ясом), голубці (з м’ясом 
і без м’яса) і вушка. 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 10-2 год. Увесь дохід призначений 
на  потреби церкви!  
 
Повідомляємо членкинь ЛУКЖК, що можна 
відібрати найновіше число журналу Наша Дорога 
при вході до парохіяльного будинку під час 
канцелярійних годин. 
 

Повідомляємо що можна відібрати найновіші 
числа журналу  Патріярхат при вході до 
парохіяльного будинку під час канцелярійних 
годин. 
 

 
Наyкове Товариство ім. Щевченка і Дослідчо 
Документаційний Центр запрошує Вас на 
презентацію (в англійській мові) - Zoom 
Webinar:WOMEN of RAVENSBRÜCK: Tracing and 
Documenting Ukrainian Victims  of the 
RAVENSBRÜCK Concentration Camp 
(ЖІНКИ РАВЕНСБРЮК: Відстеження та 
документація українських жертв 
концтабору РАВЕНСБРЮК) в неділю, 28 лютого 
2021 року, о год. 2:00. Щоб приєднатись до 
презентації, натисніть на посилання внизу:  
www.ntsh.ca     
www.ucrdc.orguhttps://us02web.zoom.us/j/881
23983117.  
                                                  
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Taрас Махневич          500.  
Анна Боровець і Марія Підзамецька    200. 
Володимир і Ольга Семенюк      100. 
Данило Даревич          100. 
Мирослава Соколич         100. 
Люба Келебай і Wayne Evans      500. 
Володимир і Надія Луців       250. 
Рома Стасина           100. 
Богдан Костів           200. 
Люба Байса            100. 
Анонімно            200. 
                  (в пам’ять Марти Лихач) 
 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  23 II   6:00 веч.    бл. п. Антона Шевціва 
                                                                  (18р.) 
  25 ІІ   6:00 веч.    бл. п. Ірину Юрах (40д.) 
  25 ІІ   3:00 поп.    бл. п. Леонтіну,  
                                 Мирослава, Петра Шумських 
  25 ІІ   6:00 веч.    бл. п. Ірину Юрах (40д.) 
   4  ІІІ  7:00 веч.    бл. п. Теодора 
                                 Команецького, Анну і Миколу 
                                                                 Марин 
   6  ІІІ  10:00 ранку   бл. п. о. Павла  
                                 Джулинського, Стефанію і 
                                 Богдана Джулинських, Степана 
                                 і Андрія Ґулу 
  6  ІІІ  5:00 поп.    бл. п. Миколу і Анну 
                                                            Романко                                                   

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з огляду на нове зарядження 
уряду (обмежена кількість присутніх до 10 осіб), 
у нашому храмі служать одну Божественну 
Літургію в неділю– о год. 10:00 ранку  і Утреню 
 о год. 8:00 ранку БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ПАРОХІЯН.  
 
Під час пандемії в неділі Утреня о год. 8:00  і 
Божественна Літургія о год. 10:00 ранку  
транслюється живим ефіром. Також вечірні в 
суботу служать о год. 6:00 веч. 
  
Під час тижня в будні дні (від понеділка до 
суботи) служать Божественну Літургію о год. 8:00 
ранку з обмеженою кількістю присутніх до 8 осіб. 
Просимо зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії щоб зарезервувати собі  місце  
(416-504-4774). 
 
Можна також зголошувати намірення на Святі 
Літургії через парохіяльну канцелярію. Участь  
присутніх обмежена до 8 осіб. 
 
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на всі   богослуження 
зобов’язує відповідна процедура. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 10:00 ранку   
транслюється живим ефіром. Утреня о год. 8:00 
ранку. 
 

        
     

 
 
 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
15 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 служать 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.  

 

http://www.ntsh.ca/
https://us02web.zoom.us/j/88123983117
https://us02web.zoom.us/j/88123983117


 
ВІД ПАРОХІЯЛЬНОГО ХОРУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mи, дириґентка та члени парафiяльного хору, 

складаємо щиру подяку Отцевi Пароховi за 

пiдтримку нашого почину влаштовування 15-

річного концерту коляд, як i всiм парафiянам та 

гостям котрi оглядали он-лайн концерт. 

Обставини цього року не такі як ми би хотіли 

через пандемію, але ми вдячні за підтримку 

нашого щорічного концерту, будь-якій формі! 

Ми особливо i сердечно вдячнi за пожертви на 

харитативну ycтaновy “Джерело” - зiбрано 

$7,390. Вiдколи цим способом долучилися до 

пiдтримки львiвського регабiлiтацiйного центру, 

зiбрано  $48,597. 

Надіємося, що надругий рік з допомогою 

вакцинам, пандемія буде за нами i зустрінемось  

y нашoму храмі  на 16-річнoму концертi! Кiнчаємо 

оцю коротку вiстку висловом одушевлення, що 

надалi закорiнюються та розвиваються новi й 

старi традицiї при нашому храмi, на славу Iсуса 

Христа, Спасителя душ наших. 

 

 

З пошаною, 

Парафiяльний Хор 

                     (Закінчення) 

допомогти кожній сім’ї створити атмосферу 
любові, взаємоповаги, довіри та прийняття для 
кожного члена родини. Це стосується стосунків 
між подружжям, батьками та дітьми. Тому 
важливо в наших релігійних громадах говорити 
про цю проблематику, адже завдяки 
просвітницькій роботі ми рятуємо сім’ю», – 
наголосив Глава УГКЦ. 
На це о. Ігор Гріщенко зазначив, що час пандемії 
став каталізатором життя в родині. «Пандемія та 
карантин не стали причиною насильства в сім’ях, 
принаймні не в таких масштабах, як про це 
говорять у широких суспільних колах. Це тільки 
оголило саму проблему, показавши, що людям, 
які доволі довго і тісно співживуть у родинних 
зв’язках, важко по-справжньому жити». 
Причиною цього, за словами голови Комісії у 
справах родини, є низька обізнаність людей про 
подружнє життя. «Мало хто усвідомлює, що 
правдиве життя у родинному колі – це постійна 
наука та праця, яка передбачає прагнення до 
вдосконалення на емоційному, психологічному та 
духовному рівнях. Подружжя часто сприймають 
як певного роду повинності, а забувають при 
цьому, що єдиною вимогою, на яку особи самі 
давали добровільно згоду, є любов, і її потрібно 
щиро плекати», – зауважив душпастир. 
 

Пресбюро Київської архиєпархії 

 

 

https://ugcc.church/


Владика Богдан Дзюрах до вірних УГКЦ 
в Німеччині та країнах Скандинавії: 

«Віддаю усіх Вас під Покров Пресвятої 
Богородиці» 

 

18 лютого 2021 року Апостольська Столиця 
повідомила про призначення владики Богдана 
Дзюраха Апостольським екзархом для українців 
візантійського обряду у Німеччині та в Скандинавії. 
Секретар Синоду Єпископів УГКЦ владика Богдан 
Дзюрах звернувся окремим листом-привітанням до 
духовенства та вірних Апостольського екзархату в 
Німеччині та країнах Скандинавії. Перш за все, 
єпископ зазначив, що у ці моменти отримання 
вістки із Ватикану його душа наповнена довірою до 
Бога, що проявляється через молитву 120 псалма: 
«Допомога моя від Господа, що створив небо і 
землю». «Ці слова з Псалма 120 наповнюють мене 
спокоєм і довірою до Господа, Який покликав до 
життя цей Екзархат і Який надалі провадитиме усіх 
нас спільною дорогою молитви і служіння. Від 
першої миті мого призначення підношу свої очі до 
Господа у молитві за наш Екзархат, а до вас усіх 
сьогодні прагну скерувати свої перші слова 
сердечного привіту та щирої любові», — мовив 
архиєрей. 
Відтак преосвященний владика Богдан висловив 
слова вдячності пастві Апостольського екзархату: 
«Дякую Богові за кожного і кожну з Вас. Дякую 
передовсім нашому вислуженому екзархові 
преосвященному владиці Петрові Крикові за те, що 
впродовж багатьох років з великою ревністю і 
посвятою провадив наш Екзархат, а тепер, як  
 

Апостольський адміністратор, допоможе перейти 
цей перехідний період аж до входження в служіння 
свого наступника. Дякую отцям-душпастирям, 
сестрам-монахиням, представникам наукових, 
культурних і громадських осередків, та усім вам, мої 
любі у Христі вірні-миряни, бо з волі Божої разом з 
вами творитиму відтепер єдину Божу родину 
нашого Екзархату у Німеччині і Скандинавії». 
Опісля, владика закликав до налагодження 
взаємної комунікації за допомогою усіх можливих 
сучасних засобів зв’язку: «Поки буду 
полагоджувати усі необхідні формальні справи, 
пов’язані з переїздом до осідку у Мюнхені, буду 
вдячний за можливість бодай за допомогою 
сучасних засобів комунікації у найближчому часі 
зустрітися з отцями-душпастирями та з великою 
радістю і нетерпінням чекаю на особисту зустріч з 
усіма вами, бо, як казав св. апостол Павло, „прагну 
вас бачити, щоб поділитися з вами яким-небудь 
духовним даром, щоб вас зміцнити, тобто 
підбадьоритись разом, між вами, спільною вірою, 
вашою і моєю“ (Рим. 1, 11–12)». 
Читати також «Владику Богдана 
Дзюраха номіновано апостольським 
екзархом для українців греко-католиків 
у Німеччині та Скандинавії» 

«Прохаючи Вас про молитви за мене та за моє нове 
служіння, яке Святіший Отець Франциск та Отець і 
Глава нашої Церкви Блаженніший Святослав разом 
з Синодом Єпископів УГКЦ довіряють мені через це 
призначення, віддаю усіх Вас під Покров Пресвятої 
Богородиці та вимолюю для вас у Господа 
повсякчасного та щедрого благословення», — 
завершив свій лист-привітання преосвященний 
владика Богдан Дзюрах, Секретар Синоду 
Єпископів УГКЦ. 
Джерело: Пресслужба Секретаріату Синоду 
Єпископів 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/news/vladiku_bogdana_dzyuraha_nom%D1%96novano_apostolskim_ekzarhom_dlya_ukraints%D1%96v_grekokatolik%D1%96v_u_n%D1%96mechchin%D1%96_ta_skandinav%D1%96i_92344.html
http://news.ugcc.ua/news/vladiku_bogdana_dzyuraha_nom%D1%96novano_apostolskim_ekzarhom_dlya_ukraints%D1%96v_grekokatolik%D1%96v_u_n%D1%96mechchin%D1%96_ta_skandinav%D1%96i_92344.html
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 

Advertising space available. 
           $375. annually 
Please contact Myron Dylynsky 
              416-670-4480 

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 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 

 
   

                               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 

 

 

 



ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО РОДИНИ BCU
ТА ПІДТРИМАЙТЕ ВАШ ХРАМ

Терміни та умови акції: скристайтеся щонайменше двома продуктами чи послугами Кредитової Спілки Будучність (до яких належать recurring PAC, recurring PAD, Loan 
(OAC), Mortgage (OAC), Term Deposit, and/or BCU Link High Interest Savings), щоб Ваша церква отримала $200 доларів пожертви від Кредитової Спілки Будучність, а ви 
додатково отримали покриття $50 доларів зі $100 ваших членських уділів у кредитівці; Нові рахунки мають бути відкриті щонайменше 2 роки; Пропозиція дійсна в 
Свято-МиколаївськІй Українській Католицькій Церкві (вул. Белвудз), Українському Католицькому Соборі Покрова Пресвятої Богородиці (вул. Лідз), Українському 
Католицькому Соборі Успення Пресвятої Богородиці (вул. Кавтра), Українській Католицькій Церкві Святого Духа (Гамільтон). Ми залишаємо за собою право змінити, 
продовжити або відкликати цю пропозицію в будь-який час.

У Кредитовій Спілці Будучність ми дбаємо про Вас та Ваші потреби. Наша основна увага – це члени кредитівки, 
тому BCU прагне забезпечити Вас найкращими фінансовими послугами. Ми віримо що підтримка наших храмів 
є важливою частиною будови процвітaючого майбутнього для нашої громади.

Ваше членство в BCU дає право на широкий спектр безплатних рахунків
та довгий список БЕЗКОШТОВНИХ ПОСЛУГ, які включають:

Приведіть Вашу родину до нашої, і Кредитова Спілка Будучність покриє 

$50 ДОЛАРІВ ЗІ ВАШИХ ЧЛЕНСЬКИХ УДІЛІВ ТА
$200 ПОЖЕРТВУЄМО ДЛЯ ВАШОЇ ЦЕРКВИ!*

• Безкоштовні попередньо затверджені дебети
• Безкоштовні зарплатні депозити
• Безкоштовні персональні чекові привілеї
• Безкоштовні депозити
• Безкоштовні знімання готівки
• Безкоштовні перекази
• Безкоштовні сплати рахунків за комунальні послуги
• Безкоштовні друковані персональні чеки
• Безкоштовні копії чеків
• Безкоштовні депозити пенсійних чеків

• Безкоштовні email-перекази (e-transfers)
• Безкоштовні особисті рахунки без щомісячної  
   плати за обслуговування
• Безкоштовні трансакції у банкоматах The 
EXCHANGE Network
• Безкоштовні трансакції у банкоматах BCU
• Безкоштовні послуги через інтернет, телефон  
   та мобільний додаток
• Безкоштовні щомісячні електронні виписки
• Безкоштовні попередньо затверджені кредити

Завітайте до відділу Кредитової Спілки Будучність або на сайт bcufinancial.com!

Приєднуйтесь до BCU сьогодні 
та станьте членом найбільшої 
українсько- канадської 
фінансової установи. 

Заходьте в одне з наших 
відділень і поговоріть з 
досвідченим фінансовим 
порадником, який допоможе 
відкрити Ваш рахунок!



JOIN OUR BCU FAMILY & 
SUPPORT YOUR CHURCH

*Terms and conditions apply: A minimum of two products or services (including recurring PAC, recurring PAD, Loan (OAC), Mortgage (OAC), Term Deposit, and/or BCU Link High 
Interest Savings) are required to qualify for a $200 donation to local church and $50 BCU contribution toward a $100 BCU Membership share; New accounts must be open a 
minimum of 2 years; Offer valid at St. Nicholas Ukrainian Catholic Church (Bellwoods Ave.), Ukrainian Catholic Church of the Holy Protection (Leeds St.), St. Mary’s Ukrainian 
Catholic Church (Cawthra Rd.), Holy Spirit Ukrainian Catholic Church (Hamilton). We reserve the right to change, extend, or withdraw this offer at any time.

At BCU Financial, we care about you and your needs.  Our primary focus is you – our member. BCU is 
committed to ensuring that you receive value for your membership and we believe that supporting our 
parishes is an important part of building a prosperous future for our community.

Your BCU Membership entitles you to a wide range of no fee accounts 
and a long list of FREE SERVICES which include:

Visit your local BCU Financial Branch or bcufinancial.com for more details!

Bring your family to ours and 

BCU WILL PAY $50 TOWARD YOUR MEMBERSHIP SHARE & 
DONATE $200 TO SUPPORT YOUR CHURCH!*

Join BCU Financial today 
and become a member of 
Canada’s largest 
Ukrainian-Canadian finan-
cial institution. 

Come into one of our 
branches and speak to an 
experienced financial ser-
vices officer who will 
set up your account!

• Free e-transfers
• Free personal banking accounts with no monthly   
  maintenance fees
• Free ATM transactions on The EXCHANGE Network
• Free BCU ATM transactions
• Free internet, telephone, and mobile banking
• Free monthly e-Statements
• Free pre-authorized credits
• Free pre-authorized debits

• Free payroll deposits
• Free personal chequing privileges
• Free deposits
• Free withdrawals
• Free transfers
• Free utility payments
• Free preprinted personal cheques
• Free imaged cheques
• Free deposits of pension cheques 
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