
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 

«Леся Українка каже нам: не закривайтеся в 
храмах, але наповнюйте суспільство 

справедливими принципами», – Глава УГКЦ 
 
Християнство сьогодні має що сказати сучасній Україні, 
яка вмирає за свою свободу. Воно повинне сказати, що 
для того аби змінити суспільство, необхідно самому 
стати іншим. Про це сказав Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав під час участі в дискусійній 
платформі «Косач-talks» на тему «Культура та 
християнство: від драм Українки до нас сьогоднішніх». 
Розмову модерував Євгеній Стасіневич, літературний 
критик, куратор програми «Косач-talks». 
Розмова про культуру і християнство за участю Глави УГКЦ 
відбулася в межах мистецького проєкту «Леся Українка: 150 
імен», який цими днями проходить в Українському домі в 
Києві (вул. Хрещатик, 2).У понад годинній розмові, поряд з 
іншими темами, Блаженніший Святослав звернув увагу 
слухачів на твір «Неофіт», який, на його переконання, був 
спаплюжений радянською комуністичною ідеологією. Проте 
цей твір, за його словами, заслуговує на ширше і глибше 
прочитання.«Той, хто дивиться вузько на твір "Неофіт", 
бачить бунтівника проти рабства. А для того щоб зрозуміти 
меседж Лесі, треба подивитися на весь твір. Якщо поставити 
образ Неофіта у діалог з іншими героями, тоді побачимо 
цілісність твору, а саме – як раб бунтується проти рабства і 
хоче використати християнську Церкву як інструмент у 
реструктуризації тогочасного суспільства. Його єдина мета – 
побудувати рай тут, на землі», – зазначив він. З іншого боку, 
додав Блаженніший Святослав, ми бачимо християнську 
спільноту в катакомбах, що є унікальним місцем, у яке 
поетеса поставила розмову.   …..(ст.3)………… 

 Ап. Koр. 6, 12-20. 
 Єв.  Лк. 15, 11-32.  

 

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. Кор.8, 8-9, 2 . 
 Єв. Мт.25, 31-46 . 
 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.  
 
Дорогі друзі, члени КУМФ, шанувальники 
мистецтва, культури та літератури,  
КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА ФУНДАЦІЯ 
ласкаво запрошує Вас підписатися та стежити за 
нашим каналом YouTube. Просимо підтримати 
проекти КУМФ та учасників наших подій. 

 
https://www.youtube.com/channel/UCl79pPVQwxxgaTKg1yGX

P-Q?view_as=subscriber 
КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА ФУНДАЦІЯ / 
КУМФ ласкаво запрошує Вас в неділю, 7  березня 
2021 р. о год.1:00 поп. на авторські онлайн 
читання з Василем Махном, українським 
письменником в проєкті “Сучасна українська 
література в діаспорі та еміґрації“. Вступне слово  
виголосить Ольга Хомета, докторант в ділянці 
славістики в університеті Торонто Організатори 
проєкту: Уляна Глинчак (КУМФ) та Ольга Хомета. 
 
                                                 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Iгор і Леся Ґолойда         300.  
Юлія Ґолойда і Michael Belluzzo     200. 
Олександер Ключенко        140. 
Зореслав Роман          200. 
Ігор Томків            100. 
Роман і Марія Мужилівські       100. 
Ілля і Дарія Долбан         100. 
Михайло Червоноградський      100. 
Володимир і Анна Покрищак      200. 
 

 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
https://www.youtube.com/channel/UCl79pPVQwxxgaTKg1yGXP-Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCl79pPVQwxxgaTKg1yGXP-Q?view_as=subscriber


    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
     2  ІІІ  7:00 веч.  бл. п. Антоніну Потічну 
                                                                (11р.) 
   3  ІІІ  7:00 веч.   бл. п. Катерину Марущак 
                                                                (40д.) 
   4  ІІІ  7:00 веч.   бл. п. Теодора 
                                    Команецького, Анну і Миколу 
                                                                  Марин 
   5  ІІІ   7:00 веч.  бл. п. Анну Пинянську 
   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  
  9  ІІІ  7:00 веч.       бл. п. Ольгу Тарапацьку  
                                                                (9р.) 
 12 ІІІ 10:00 ранку   бл. п. Емілію Александру 
                                                           Переймибіду 
                                                 
 

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) 
 

 
 
Катакомби, як пояснив Предстоятель, є місцем, 
де сплять люди в надії на воскресіння. Це 
символ вічності в часі. Там люди сплять в 
очікуванні воскресіння. 
«Є категорія людей, яка не має свого місця у 
суспільстві. Неофіт закликає не ховатися навіть 
у катакомбах. Він провокує зайнятися 
правильним перетворенням того суспільства», – 
пояснює Блаженніший Святослав. 
За його словами, філософи недаремно 
пояснювали світ і прагнули його змінити. 
Насправді, це християнський меседж, бо 
Христос каже: «Ви – сіль землі, ви – світло 
світу». 
«Якщо християни усувають себе від 
перетворення світу, то вони стають подібними 
до дріжджів, яких не поклали в тісто. Що 
роблять такі дріжджі? Пропадають. Якщо 
Церква себе відокремлює і абстрагує від 
реальних проблем людей, тоді вона грішить 
гностичною єрессю, бо стає надто духовною. 
Вона стає понад процесами і не хоче бруднити 
своїх рук», – зауважує Глава УГКЦ. 
Архиєрей додав, що такого типу християнське 
сприйняття людиною проблем Папа Франциск 
дуже критикує. Адже, як пояснив, інколи треба 
собі руки забруднити, щоб допомогти тому, 
хто  цього потребує. 
«Дияконія – служіння потребуючому – це один 
з основних елементів християнського життя. 

Євангелізація культури в сучасному 
богословському сенсі означає наповнення світу  
вічними цінностями. Бо, в іншому випадку, ми 
світ критикуємо, але зовсім його не 
перемінюємо і не будуємо», – переконаний 
Отець і Глава УГКЦ. 
«На піку переслідування завжди хочеться 
спастися, вийняти себе з цього суспільства. 
Леся, описуючи такі зіткнення, хоче сказати 
нам, християнам, щось більше: "Ви не можете 
закритися у своїх храмах і там побожно з 
кадилом тільки звершувати богослужіння. Ви 
маєте наповнювати наше суспільство  
принципами справедливої побудови ладу. 
Християнство сьогодні повинне щось сказати 
сучасній Україні, яка вмирає за свою свободу: 
"Для того щоб змінити суспільство, необхідно 
самому стати іншим"», – підкреслив духовний 
лідер українців. 
«Завжди необхідно розуміти, що, хоч би ким ти 
був – сенатором чи рабовласником, якщо не 
позбувся зла, то ти є рабом», – додав Глава 
УГКЦ. 
Читати також: Глава УГКЦ з нагоди 150-річного 
ювілею Лесі Українки: «Наше завдання – 
наблизити її постать до кожного українця» 

Пригадуємо, що 25 лютого 2021 року в Україні 
на державному рівні відзначається 150-й ювілей 
від дня народження Лесі Українки. З цієї нагоди 
в Українському домі реалізовується мистецький 
проєкт «Леся Українка: 150 імен», який 
триватиме до 8 березня 2021 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/news/glava_tserkvi_nashe_osnovne_zavdannya__nabliziti_postat_les%D1%96_ukrainki_do_kozhnogo_ukraintsya_92418.html
http://news.ugcc.ua/news/glava_tserkvi_nashe_osnovne_zavdannya__nabliziti_postat_les%D1%96_ukrainki_do_kozhnogo_ukraintsya_92418.html
http://news.ugcc.ua/news/glava_tserkvi_nashe_osnovne_zavdannya__nabliziti_postat_les%D1%96_ukrainki_do_kozhnogo_ukraintsya_92418.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 
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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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