
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 

«Постійно відчуваю невидиму присутність 
Богородиці, яка мене супроводжує досі», – 

владика Богдан Дзюрах у «Відкритій Церкві» 
 
У травні в Українській Греко-Католицькій Церкві 
служать особливе богослужіння – Молебень до 
Пресвятої Богородиці, або маївки. Про вшанування 
Пресвятої Богородиці у традиції Церкви, про власні 
переживання, пов’язані з Божою Матір’ю, у програмі 
«Жива Церква» розповів владика Богдан Дзюрах, нині 
апостольський екзарх для українців-греко-католиків, 
які проживають у Німеччині та країнах Скандинавії. 
Владика належить до Чину Найсвятішого Ізбавителя 
(редемптористи), які мають особливу місію щодо 
Матері Божої. 
«Для нас, учнів Христа, Пресвята Діва Марія – невід’ємна від 
нашого християнського буття, це те найкраще, що Бог обрав 
у людському роді, цю Непорочну Пречисту Діву, – каже 
владика. – У вирішальний момент спасіння, на Голготі, Син 
Божий дивиться на свого улюбленого учня, Івана Богослова, 
і в цей момент передає свою Матір під його опіку, а Івана 
поручає небесній опіці своєї земної Матері. Традиція Церкви 
вбачає в Іванові Богослову кожного християнина, і Пресвята 
Богородиця відтоді стала небесною Матір’ю для кожного учня 
Христового».Владика Богдан пригадує дитинство і виховання 
у батьківському домі в часи підпілля Церкви і переслідування 
вірних. І найяскравіші з подій, які вплинули на його життя, 
пов’язані саме з Пресвятою Богородицею. Зокрема, часті 
прощі до місця відпусту, за кілька кілометрів від його рідного 
села Гірське (Львівська область), де у саду було джерело і 
капличка – там, за переказами, колись було об’явлення 
Богородиці…………(ст. 2…………………..) 

 

 Ап. Ді. 9, 32-42. 
 Єв.  Йо. 5, 1-15. 

 

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 
Субота - 6:00 веч. Вечірня - жива  
                                трансляція 
Наступна неділя:  
 Ап. Ді.11, 19-26. 29-30.  Єв Йо. 4,5-
42.  
 8:00 – Утреня 
10:00 – Св. Літургія  - жива трансляція 
 6:00 веч. -  Акафіст              

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія -  жива 
трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія     
                 Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, що членкині ЛУКЖК можуть 
відібрати весняний примірник журналу Нашa 
Дорогa  у парохіяльному будинку під час 
канцелярійних годин.  

 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
 
Володимир Оленич         200. 
Богдан і Христина Ковалик       200. 
Анна Боровець і Марія Підзамецька    100. 
Олена Винницька          200. 
Бoгдан Дубняк і Gail Lindsay      100. 
         (в пам’ять Параски і Романа Дубняк) 
Марійка Кузан           100. 
           (в пам’ять Параски і Романа Дубняк) 
Богдан Дубняк і Gail Lindsay      500. 
Леоніда Ґула           150. 
Роман Харак           400. 
Із спадку Дарії Ковальської     10,000. 
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
24  V   8:00 ранку   бл. п. Михайла  
                                                    Ковальського 
24  V  10:00 ранку   бл. п. Еміля Маслей  
                                                                 (40д.) 
31  V   5:00 поп.    бл. п. Богдана 
                                         Постоловського (40д.) 

    
                    В ІЧ Н АЯ   ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоївся у Бозі  бл. п. Микола Сидоренко 
(81р.). Душу Покійного поручаємо молитвам 
наших вірних.   
                      
                      (Продовження) 

«Це було місце паломництва для вірних із 
навколишніх сіл. І ми з мамою після Служби Божої 
часто ходили ще й туди. Там збиралися й підпільні 
греко-католики, бо вони не могли збиратися в 
храмах легально. Тобто в ті часи, у 70-х, це було 
місце неформальних зібрань греко-католиків, де 
плекалася Марійська побожність», – каже єпископ. 
Владика Богдан згадує, як уже на його пам’яті ту 
капличку кілька разів руйнували – очевидно, за 
ініціативи місцевої радянської влади та її 
прислужників. Але люди знову відновлювали її як 
місце, де вони молилися до Діви Марії, і ця молитва 
і паломництво не припинялися, незважаючи ні на 
що. 
Владика Богдан пригадує священників того часу, які 
служили у Гірському, і ті драматичні часи, коли люди 
старалися як могли бути вірними своїй вірі і Церкві. 
«У нашій парафії був греко-католицький священник, 
який мав болісний трагічний досвід участі у 
Львівському псевдособорі 1946 року. Але, 
припускаю, що він таємно повернувся у лоно УГКЦ і 
так служив. Це проявлялося в тому, що і він, і його 
наступник, отець Йосип, старалися підтримувати 
греко-католицькі практики, навіть коли цього не 
можна було робити відкрито, – зокрема, служили 
Молебень до Богородиці». 
Владика Богдан розповідає, що важливі поворотні 
моменти, які вплинули на його життя, були пов’язані 
саме з Пресвятою Богородицею. Так, ще у школі 
йому якимось чином потрапив до рук рукопис про 
Фатімське об’явлення Богородиці 1915–1917 
років.   (ст. 3……………….) 
  

 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. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 10:00 
ранку   транслюється живим ефіром. Утреня о 
год. 8:00 ранку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

 

 
 

Травень – Місяць Пресвятої  Богородиці -
 Пречистої Діви Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
вечора починаючи від пoнеділка 3-го травня. 
Заохочуємо наших парохіян до молитовної участи, 
щоб спільно виявити любов до Пресвятої 
Богоматері. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора- Акафіст. 



«Можете собі уявити моє сприйняття – дитини, яка ходила до радянської школи, розповіді 
про молитву до Богородиці за навернення Росії, бо інакше та облуда пошириться по 
всьому світу, буде війна, смерть і страшні гоніння… Ті послання, пов’язані з Фатімським 
об’явленням, приголомшили мою дитячу свідомість, але, водночас, пробудили відчуття 
істини, яка стояла за цим об’явленням. І це дало мені силу йти проти течії. Це не було 
легко, але я відчував, що ця Божа сила, невидима рука мене провадила. Можу сказати, 
як і папа Іван Павло ІІ у 1981 році, що це була рука Богородиці». 
«Коли повернувся з війська і думав про своє життя, молився на вервиці, і ця молитва, 
напевно, була вирішальною і неначе прискорила певні події в моєму духовному житті… 
Мою вервицю побачив один священник і спитав, чи знаю я, що це таке насправді, чи 
розумію, що це не прикраса? Я сказав, що звісно, розумію і знаю. І тоді він сказав, що 
відправить мене до семінарії. Так почалася моя пригода, моє наслідування Ісуса Христа, 
а моє покликання набрало виразного кшталту. І, можна сказати, що відтоді постійно 
відчуваю ту делікатну присутність Богородиці, яка мене супроводжує досі». 
 
До речі, отці редемптористи як чернечий орден, за дорученням папи Пія IX, є опікунами 
ікони Матері Божої Неустанної Помочі. 
«Це ікона, яку ми, редемптористи, отримали від папи як дар і доручення 150 років тому, 
щоб ми плекали пошану до Богородиці, – пояснює владика Богдан. – Але це не лише 
традиція: ми розуміємо, що Богородиця – у самому серці Історії спасіння. Тому, коли 
провадимо людей до Бога, робимо це за посередництвом і заступництвом Пресвятої 
Богородиці, яка провадить нас до Бога, вказує на Нього. Інший Її титул – Одигітрія, 
Богородиця, яка вказує шлях. На земних дорогах можна так легко згубитися, зійти на 
манівці. Але коли споглядаємо Богородицю, слухаємо Її науку, напевно, не заблудимо і 
щасливо здійснимо нашу земну мандрівку». 
Папа Пій IX віддав ікону під опіку отцям редемптористам, що мали церкву неподалік від 
місця, де була колись церква Святого Матея. Відтоді щоразу більше поширюється 
вшанування ікони Матері Божої Неустанної Помочі у світі, а сама Божа Мати винагороджує 
людей численними чудами. І що ще цікаво: не тільки сама римська ікона має таку чудесну 
силу, а і її копії – скрізь, де вони є. 
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 
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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 
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