
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 

У Мюнхені відбудеться інтронізація нового 
апостольського екзарха Німеччини владики 

Богдана Дзюраха 
 

 
У суботу, 18 квітня 2021 року, о 10:00 (за 

європейським часом) в катедральному храмі Покрову 
Пресвятої Богородиці та Святого апостола Андрія 
Первозваного в Мюнхені відбудеться інтронізація 

нового апостольського екзарха для Німеччини і країн 
Скандинавії владики Богдана Дзюраха. Подія пройде в 

режимі онлайн за участю безпосередніх учасників 
канонічного перейняття уряду та окремих 

представників Церкви та державної влади. На 
«Живому ТБ» планується пряма трансляція 
Архиєрейської Літургії з Чином інтронізації. 

 
Про це повідомив владика Петро Крик, апостольський 
адміністратор та голова оргкомітету, на офіційному сайті 
Екзархату для українців-католиків візантійського обряду в 
Німеччині та Скандинавії.«Як вже було повідомлено раніше, 
Святіший Отець Франциск 18 лютого 2021 року прийняв 
зречення апостольського екзарха преосвященного єпископа 
Петра Крика, на підставі досягнення канонічного віку 
емерита, та призначив третім апостольським екзархом для 
українців-католиків візантійського обряду в Німеччині та 
Скандинавії преосвященного владику Богдана Дзюраха, 
куріального………..ст.2 
 

 Ап. Євр. 11, 24-26. 32-12, 2. 
 Єв.  Йо. 1, 43-51. 

 

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. 1, 10-2, 3. 
 Єв. Мр. 2, 1-12. 
 6:30 – Утреня 
 8:00 –Св. Літургія- жива трансляція 
10:00 –  Св. Літургія  
12:00 – Св. Літургія 
              

                         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!  
 

КАНАДСЬКО УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА  
ФУНДАЦІЯ / КУМФ ласкаво  запрошує Вас на 
віртуальне відкриття мистецької виставки 
Павла Лопати “Іcons-Windows to Heaven” 
сьогодні о год. 2:00 поп. Вступне слово виголосить 
Олег Лесюк, голова Спілки образотворчих мистців. 
Виставка триватиме від 21 березня до 11 квітня. 
Трансляція живим 
ефіром:https://www/facebook.com/ 
ukrainiancanadianartgallery 
 
УНО-Доріст, Український Музей Канади, і 
Native Canadian Centre of Toronto запрошують 
дітей віком 8-16  на віртуальну майстерню 
вироблення коралів у зв’язку із Виставкою “The 
Spirit of Beads” в суботу 27 березня  і в суботу 10 
квітня від год. 3:00 до 4:30 поп. Реєстрація: 416-
923-9861 
                                                 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Ольга Гуль            100.  
Христина Вінтоняк         100. 
Катерина Рудик          500. 
Світляна Глушок          200. 
Роман Соколоич          100. 
Данута Вархоль          200. 
                   (в пам’ять сестри Дарії) 
Зенон і Сандра Лебедь        100. 
Анна Боровець і Марія Підзамецька    200. 
Олег і Ольга Турчманович       100. 
Владимір Ґовдей          100. 
Ярослав Крет           100. 
          
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  23 ІІІ 8:00 ранку бл. п. Григорія і Марію 
                                  Реплянських 
  23 ІІІ 10:00 ранку бл. п. Марію Гарук 
  27 ІІІ 5:00 поп.  бл. Богдана Ґулу 
 
                   ВІ Ч НА Я  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлася у Бозі  бл. п. Анна Романовська 
(86р.). Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних.  
            
           (П р од ов ж е ння)   

єпископа Києво-Галицького та Секретаря Синоду 
Єпископів УГКЦ», – йдеться в повідомленні 
владики Петра. 
«За попередньою домовленістю та з огляду на 
пандемічну ситуацію, урочисте введення 
новопризначеного екзарха на єпископський 
престол Апостольського екзархату відбудеться 18 
квітня 2021 року о 10:00 в катедральному храмі 
Покрову Пресвятої Богородиці та Святого 
апостола Андрія Первозваного в Мюнхені в 
режимі онлайн за участю безпосередніх 
учасників канонічного перейняття уряду та 
окремих представників Церкви та державної 
влади», – мовиться у листі…..ст. 3……… 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Почавши від понеділка 15 березня 2021р. 
уряд дозволив нам служити Богослуження з 
обмеженою кількістю вірних (у нашому храмі це 
означає 50 осіб). В неділю служать Утреню о год 
6:30 ранку , Божественні Літургії o год. 8:00  і 
10:00 ранку, та  о год. 12:00 пол. Посна Вечірня 
в неділю о год. 6:00 вечора.   Недільна 
Божественна Літургія о год. 8:00 ранку 
транслюється у  живому ефірі як також Літургія 
Ранішосвячених Дарів у п’ятницю о год. 6:00 
веч.  
 
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.  
 
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на всі   богослуження 
зобов’язує відповідна процедура. 
 
 
 
 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок  
15 березня. Щонеділі під час Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 
6:00 вечора. 
 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.  
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  подавати 
імена померлих до пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який служать в  п’ятницю 



«Через це наполегливо прошу всіх вас: священників Апостольського екзархату, наших 
вірних в Німеччині та Скандинавії, а також вельмишановних та високоповажних гостей 
та друзів Апостольського екзархату утриматися від особистої присутності в день 
інтронізації та єднатися з новопризначеним екзархом духовно за допомогою засобів 
комунікацій. Відповідне посилання для участі онлайн буде своєчасно розміщене 
на офіційному сайті Апостольського екзархату. Ваші письмові побажання та привітання 
радо вітаємо та ласкаво просимо надсилати до канцелярії Апостольського екзархату. 
Нагода особисто привітати нового Апостольського екзарха буде після завершення 
карантинних обмежень, чинних у країні», – наголосив владика Петро Крик. 
  
Довідка про Екзарха для українців-католиків візантійського обряду в Німеччині 
та Скандинавії 
17 квітня 1959 р. папа Іван ХХІІІ створив і проголосив своїм Декретом Апостольський 
екзархат для українців-католиків візантійського обряду в Німеччині. Екзархат отримав 
власну юрисдикцію, з безпосередньою підпорядкованістю Святішому Отцеві, аналогічно 
до Апостольського вікаріату в латинській Церкві. 
Першим екзархом став тодішній канцлер української митрополії у Філадельфії, США, д-р 
Платон Корниляк. Єпископські свячення відбулися 7 липня 1959 року. 
Особливе завдання Апостольського екзархату полягає сьогодні в тому, щоб служити і 
опікуватися тими українцями, які живуть в Німеччині і Скандинавії. Чисельність українців, 
які живуть тут на поселеннях, збільшилося через нову хвилю еміграції українців, які 
також шукають притулок та опіку в українському суспільстві на поселеннях в Німеччині. 
Важливе завдання Апостольського екзархату полягає також в тому, щоб знайти контакт 
до тих українців, які дотепер не належали до Церкви, з огляду на їх минуле в атеїстичному 
суспільстві совєтського соціалізму, або перестали ходити до церкви через різні причини. 
Їм треба передати християнську орієнтацію, чуття приналежності до свого рідного і тим 
самим дати їм можливість почувати себе повноцінними християнами та українцями. 
Департамент інформації УГКЦ 
 

Проповідь Блаженнішого Святослава у неділю Всепрощення 
 
Запрошую вас перед початком Великого посту укласти відповідний маршрут 
своєї духовної мандрівки. Раджу зробити це так. На початку (а не в кінці!) 
Великого посту приступіть до сповіді. Поговоріть зі своїм духівником про ті 
гріховні вузли, які у вас з'явилися, про ті рани, які ви в собі знаходите, можливо, 
про ті пристрасті, які вас найбільше гнітять, або гріхи, які ви найчастіше 
повторюєте. Духовний лікар підбере вам індивідуальну програму лікування, 
перемоги над вашими гріхами, утримання саме від того, що вам найбільше 
дошкуляє. 
І Отець, що бачить таємне, воздасть тобі… 
Мт. 6, 18 
  
Всечесні та преподобні отці! 
Преподобні сестри і брати в монашестві! 
Любі сини і доньки нашої Церкви в різних куточках України і світу, що моляться разом із 
нами наживо за допомогою цієї трансляції! 
Дорогі парафіяни нашого Патріаршого собору, 
діти та молоде! 
Слава Ісусу Христу! 

http://www.ukrainische-kirche.de/


Сьогодні в цьому короткому, але надзвичайно глибокому євангельському читанні ми 
чуємо істину про присутність Бога. Христове Євангеліє каже нам, що найважливішим 
простором, де присутній Господь Бог, де Його можна знайти, є внутрішній світ людини. 
Священне Писання називає серце головним простором духовного життя людини, 
простором її спілкування з Богом. 
Очевидно, мова йде не про фізичний орган, а про осердя людської особи. Йдеться про те 
місце, де людина є справжньою сама перед собою, де можна побачити істинні мотиви її 
вчинків. І саме там, на глибині свого серця, людина стоїть перед Богом і Його обличчям, 
навіть коли цього не розуміє і не знає. Саме внутрішній характер християнського життя, 
простір людського серця є тим способом здійснення справжнього християнського культу, 
що про нього каже нам Господь: «Істинні поклонники поклоняються Отцеві в дусі та 
істині» (пор. Ів. 4, 23). На глибині нашого серця Господь Бог нас бачить і чує ще перед 
тим, як ми чогось захочемо чи щось собі скажемо. 
Господь каже, що з людського серця виходять добрі чи злі вчинки, - виходить те, що 
людину освячує, очищає і водночас те, що її опоганює (пор. Мр. 7, 21). Святий Августин 
так говорить у своєму творі «Сповідь» про той глибинний спосіб присутності Бога в 
людині: «Боже, Ти є глибше в мені, ніж я сам у собі». А в іншому місці читаємо: «Боже, 
Ти був так близько до мене, а я був так далеко від себе і від Тебе». Отже, та глибина 
людського серця є найважливішим простором, де ми повинні вести своє духовне життя. 
У діалозі з Богом ми повинні обмірковувати всі свої наміри та вчинки і задати собі два 
фундаментальних запитання: чому і задля чого? Чому я роблю те й те? Задля чого беруся 
до певної справи? Бо часом навіть найкраща справа може бути сфальшована, опоганена 
недобрим наміром. Стосовно цього Христос говорить словами пророка Ісаї: «Цей народ 
устами шанує Мене, серце ж їхнє далеко від Мене» (Мр. 7, 6). Ми почули сьогодні в 
Євангелії про те, що коли людина чинить добрі діла: постить, молиться лише про людське 
око, щоб інші бачили її побожність і аскетизм, – тоді, властиво, є лицеміром. Вона не знає 
справжнього релігійного змісту, а ми скажемо – справжнього християнського життя. 
Ми сьогодні розпочинаємо Великий піст. Ця Сиропусна неділя впроваджує нас у 
великопісну духовну мандрівку, під час якої ми покликані чинити діла покаяння, 
зосередитися не на зовнішній дійсності. Тому в цей період ми завжди намагаємося 
відвернути свою увагу від того, що краде нас у самих себе, забирає наш час, можливо, 
відмовляємося від розваг і задоволення з однією метою – зосередитися на духовному 
житті, на зустрічі з Богом. 
Цю подорож святий Августин описує в такий спосіб: «Від зовнішнього – до внутрішнього, 
від нижнього – до вишнього». Хто ніколи не постив, хто не здійснював тієї мандрівки 
всередину самого себе, хто не зумів у глибині свого серця піднятися від нижнього до 
вищого мотиву, змісту свого життя, той живе у світі ілюзій, незнання таємниці не тільки 
про Божу присутність, а й про самого себе. 
Отож ми сьогодні запрошуємо всіх вірних нашої Церкви зробити перший крок у цій 
мандрівці, відтак не про людське око і не задля похвали чинити діла покути, милосердя і 



молитви, а щоб усе своє життя, усі глибинні його виміри представити перед Божим 
обличчям. І Отець, який бачить таємне, воздасть нам явно. 
Яким є перший крок у цій мандрівці? Сьогоднішнє Євангеліє нам про це каже. Перший 
крок, який маємо зробити, щоб ззовні увійти в себе, ступити на християнський 
аскетичний шлях, - це здійснити акт прощення. Тому цей день називається також неділею 
Всепрощення. Ісус Христос каже сьогодні нам: «Якщо ви не простите людям провини їхні, 
то і Отець ваш Небесний не простить вам». 
Чому таким важливим є цей перший крок? Коли ми тримаємо жаль на іншу людину, не 
здатні простити їй ран, яких вона нам завдала, то ми перебуваємо наче зв'язаними 
ланцюгами з нашим кривдником. Це дивний феномен, який сьогодні досліджують навіть 
науковці й психологи. 
Часом людина, яка завдала нам болю, навіть про це не знає, їй байдуже. Часто її немає 
поруч або вона вже в іншому світі. Одначе ця кривда ланцюгами ненависті й нездатності 
простити не пускає нас у духовну мандрівку до Божого обличчя. Тому той, хто здатний 
простити, не тільки перемагає свого кривдника, а й звільняється для подорожі, щоб 
наблизитися до Бога, немов та особа, яка вирушає в дорогу, залишає тягарі, що їх не 
зможе нести. 
Тому ми маємо сьогодні пригадати тих, хто нас скривдив, і розв'язати вузли з тим, хто 
нас зранив. Простіть тій особі, помоліться за неї - і зможете зробити крок у глибину 
власного духовного світу. А там, на глибині, вас чекає справжній скарб, яким є сам 
Господь. Той скарб ні міль не точить, ні іржа не нищить. Ви зустрінете люблячого, 
всепрощаючого вічного Бога, який готовий вас обійняти і наповнити своїм світлом. Стає 
зрозумілим, чому людина, яка мандрує дорогою Великого посту, не сумує. Її обличчя 
завжди сяє, тому що вона випромінює світло того Господа, якого бачить у глибині свого 
серця. 
Запрошую вас перед початком Великого посту укласти відповідний маршрут своєї 
духовної мандрівки. Раджу зробити це так. На початку (а не в кінці!) Великого посту 
приступіть до сповіді. Поговоріть зі своїм духівником про ті гріховні вузли, які у вас 
з'явилися, про ті рани, які ви в собі знаходите, можливо, про ті пристрасті, які вас 
найбільше гнітять, або гріхи, які ви найчастіше повторюєте. Духовний лікар підбере вам 
індивідуальну програму лікування, перемоги над вашими гріхами, утримання саме від 
того, що вам найбільше дошкуляє. 
Бажаю всім вам світлої і радісної мандрівки до Божої близькості під час Великого посту. 
Не змарнуйте його. Не будьте далеко самі від себе, а відтак від Господа Бога. Бо піст є 
особливим часом спілкування і зближення між Богом і людиною. Проведіть іспит своєму 
внутрішньому духовному світу. Це щось набагато більше від психологічної інтроспекції. 
Це дорога до радості зустрічі з Господом, який чекає вас на глибині вашого серця. 
Нехай кожному з вас, як справжньому посникові, християнському аскетові, який 
навчиться поклонятися Богові в дусі та істині в глибині свого серця, Господь Бог скаже: 
«Серцем своїм почитаєш Мене, і Я, що бачу таємне, воздам тобі явно». Амінь. 
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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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