
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 

ЗВЕРНЕННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА З 
ПРИВОДУ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

Сьогодні ми урочисто проголошуємо: «Душу й тіло ми 
положим за нашу свободу!».  
Єдиним серцем і устами молимося: «Боже, великий, єдиний, 
нам Україну храни!». 
 
 

 
 

Улюблений Богом бережений 
Український народе! 

Знову наша Батьківщина в небезпеці! 
Віроломний ворог, незважаючи на власні зобов’язання та 
запевнення, ламаючи основні норми міжнародного права, як 
несправедливий агресор ступив на українську землю, несучи зі 
собою смерть і розруху. 
Наша Україна, яку світ справедливо назвав «кривавими 
землями», яка стільки разів була скроплена кров’ю мучеників і 
борців за свободу і незалежність свого народу, кличе нас 
сьогодні стати на її захист, – на захист своєї гідності перед Богом 
і людством, свого права на існування та права на вибір свого 
майбуття…………ст. 3……… 
 

 Ап.  Koр. 8, 8-9, 2   
 Єв. Мт. 25, 31- 46. 
  

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. Рим. 13, 11-14, 4. Єв. Мт.6, 14-
21.. 
 6:30 – Утреня 
Божественні Літургії-8:00,10:00 ранку, 
12:00 пол.  
8:00 – Св. Літургія  - жива трансляція 
               

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

 

Від сьогодні всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський 
календар 

 
З1 вересня 2021 року всі громади Апостольського екзархату УГКЦ в Італії 
переходять на григоріанський календар. 
 

«Проголошую перехід усіх українських громад Апостольського екзархату в Італії на 
григоріанський календар з 1 вересня 2021 року, з початку Індикту, тобто Нового 
літургійного року», – йдеться в декреті Апостольського екзарха Діонісія Ляховича від 31 
травня 2021 року. 
Рішення про перехід, як зазначено у декреті, ухвалене, «піклуючись про духовний 
розвиток Апостольського екзархату в умовах італійського середовища, часу та місії нашої 
Церкви, у турботі про вірних моїй опіці повірених, розуміючи потреби всіх вірян та дбаючи 
про можливість кожного вповні жити літургійним, а передусім євхаристійним життям». 
Напередодні важливих змін у літургійному житті екзархату до вірних звернувся 
протосинкел о. Теодосій Грень, ЧСВВ, пояснюючи, в чому полягає календарна реформа 
та якими душпастирськими потребами вона зумовлена. 
Довідка 
Апостольський екзархат УГКЦ в Італії – екзархат Української Греко-Католицької Церкви з 
осідком у Римі, заснований 11 липня 2019 року. Ця церковна територіальна одиниця 
охоплює всю територію Італії. Духовну опіку приблизно 70 тисяч вірних, згуртованих у 
152 громадах, здійснюють понад 60 священників. Апостолським екзархом є владика 
Діонісій Ляхович. Катедральним храмом та осідком – парафіяльний храм Святих Сергія і 
Вакха в Римі. 

Департамент інформації УГК 
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                   ОГОЛОШЕННЯ        

 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
7 березня. Щонеділі під час Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 
6:00  вечора.  
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  подавати 
імена померлих до пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який служитимуть 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.  

      УВАГА! В неділю 6 березня о год. 6:00 веч.   
Вечірня Прощення.  В понеділок 7 березня о год. 
6:00 веч.  правиться   Канон Андрея Критського. 

 
 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). 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 прихід із свічників за місяць  
січень становить $1700.  

 
Повідомляємо, що маємо ще один спосіб 
складати пожертви на церкву: to make a church 
donation, a parishioner / donor simply sends an email 
money transfer to:  donate@saintnicholas.ca 
In the notes field of the e-Transfer we need to 
inform the parishioners / donors that they must 
include the following information: 
1. Full Name 
2. Address 
3. Telephone # 
4. Envelope # (for members) 
5. Purpose of Donation and any other notes       
 
Увага батькам та студентам - Катехитичний 
ДЕННИЙ Табір Відпічнім з Христом 2022 
відбудеться під час березневих вакацій в Yкр. Домі 
ім. Т. Шевченка на Горнер.  

                              
 Дo уваги молоді - запрошуємо учнів 10-12 
класів або старших податися як виховник/-ця на 
цьогорічний табір, який відбуватиметься від 14-18 
березня, щодня від 9-4 в Укр. Домі ім. Т. Шевченка 
при 482 Horner Ave., Etobicoke, ON. Ласкаво просимо 
зробити це електронно на нашому сайті www.B4J.ca 
до 15-го лютого 2022.  

 
 Для дітей 3-8 класів! 14–18 березня, 2022. 
Щодня від 9 рано до 4 поп. в Укр. Домі ім Т. 
Шевченка, 482 Horner Ave., Etobicoke. ОНЛАЙН 
реєстрація починається в понеділок 7-го лютого. 
Зайдіть на сайт www.b4j.ca. Програма є двомовна. 
Реєстрація закривається, коли всі місця будуть 
заповнені. Не відкладайте. 

 
                          

            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить! 
Ганя Шлярп McArthur         1000.   
(в пам’ять батька Петра-11р. і мами Софії-24р.) 
Євгенія Швець           1100. 
Володимир і Леся Бучко       100. 
Богдан і Христина Колос       100. 
Ігор Кусела           250. 

 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
 
28  II   5:00 поп.    бл. п. Антона Шевціва (19р.) 
1   ІІІ  5:00 поп.        бл. п. Петра (11р.) і  
                                               Софію (24р.)  Шлярп 
5   ІІІ 10:00 ранку     бл. п. Степана Ґулу (14р.) 
                                                 і Андрія Ґулу (12р.) 
5   ІІІ  7:00  веч. бл. п. Антоніну Потічну      (12р.) 
 

           В І ЧН АЯ  П А М ’ЯТ Ь  
Упокоїлася у Бозі  бл. п. Кароліна Малецька 
(102р.). Душу Покійної поручаємо молитвам 
наших вірних 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Вечірні в суботу служать о год. 6:00 в. 
 
Повідомляємо, що з днем 13-го червня у 
нашому храмі служать три Божественні Літургії 
в неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 12:00 пол. із 
присутністю обмеженою кількістю  вірних до 
140 осіб (30%).  
 
 Утреня в неділю о год. 7:00 ранку.   
 
Вступ на всі богослуження зобов’язує 
відповідна процедура. 
 
Під час пандемії в неділі Божественна Літургія 
о год. 8:00 ранку транслюється живим ефіром.  
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 ранку 
транслюється живим ефіром. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 ранку   
(транслюється живим ефіром) і 10:00 ранку. 
Утреня о год. 7:00 ранку. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

Повідомляємо, при вході парохіяльного будинку 
можна вирівняти членські внески ($40.), 
відібрати конверти і календар на 2022 р.,  і при 
цій нагоді відібрати напис на шибу (синього 
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 як рівнож в неділю після Святої Літургії. 
 
 
 
 
 
 



.             (Закінчення)   
Це наше природне право і святий обов’язок боронити 

свою землю і свій народ, свою державу і все, що є для 

нас найрідніше: родину, мову і культуру, історію і 

духовний світ! Ми є мирним народом, який 

християнською любов’ю любить дітей усіх народів, 

незважаючи на походження чи переконання, 

національну чи релігійну приналежність. Ми не 

зазіхаємо на чуже і не погрожуємо нікому, але і свого 

нікому не маємо права віддати! У цей історичний 

момент голос нашого сумління кличе нас усіх як один 

стати на захист вільної, соборної і незалежної 

Української Держави! 

Істрія минулого століття вчить нас, що всі ті, хто 

починав світові війни, їх програвали, а 

ідолопоклонники війни приносили лише знищення і 

занепад власним державам і народам. Ми віримо, що 

в цю історичну хвилину Господь Бог є з нами! Він, у 

руках якого лежить доля всього світу і кожної людини 

зокрема, є завжди на боці жертви несправедливої 

агресії, стражденних і поневолених. Це Він, який 

об’являє своє святе Ім’я в історії кожного народу, 

вловлює і скидає додолу могутніх світу цього їхньою 

гординею, завойовників – ілюзією їхньої 

всемогутності, гордих і зухвалих – їхньою 

самопевністю. Це Він дарує перемогу над злом і 

смертю. Перемога України буде перемогою Божої 

сили над ницістю і зухвальством людини! Так було, є 

і буде! 

Наша свята Церква-мучениця завжди була, є і буде зі 

своїм народом! Цю Церкву, що вже пережила смерть 

і воскресінння, як Тіло воскреслого Христа, над яким 

смерть не має жодної сили, дарував Господь своєму 

людові в хрещальних водах Дніпра. Відтоді історія 

нашого народу і його Церкви, історія їх визвольних 

змагань, історія втілення Божого Слова і вияву Його 

Духа істини в нашій культурі переплелися навіки. І в 

цей драматичний момент наша Церква, як мати і 

учителька, є і буде зі своїми дітьми, буде їх боронити 

і їм служити в ім’я Боже! У Бозі наша надія і від Нього 

буде наша перемога! Сьогодні ми урочисто 

проголошуємо: «Душу й тіло ми положим за нашу 

свободу!». Єдиним серцем і устами молимося: «Боже, 

великий, єдиний, нам Україну храни!». 

Святі праведники, мученики та ісповідники 

української землі, моліться і заступайтеся за нас 

перед Богом! 

Благословення Господнє на вас! 

† СВЯТОСЛАВ 

Дано в Києві, при Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового, 

24 лютого 2022 року Божого 
 

«У цей трагічний час доля України 
залежить від нашої здатності 

самоорганізуватися», – Блаженніший 
Святослав 

 
25 лютого, на ранок другого дня відкритого 
вторгнення Росії в Україну, Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав звернувся до 
українського народу і вірних УГКЦ у світі зі 
словами подяки і підтримки. 
Глава УГКЦ дякує усім, хто встав і встає на захист 
свободи і незалежності України, і підкреслює 
важливість єдності всього народу у протистоянні 
ворогу. 
«У цей момент, коли ми пережили перший день 
війни, ми молимося за Україну. Ми молимося за 
мир в Україні, ми молимося і благословляємо 
захисників нашої Батьківщини. Я хочу висловити 
сердечну вдячність усім, хто сьогодні 
самоорганізуються і підтримують нашу Українську 
державу, зусилля усіх, хто сьогодні відстоює нашу 
свободу і нзалежність». 
Блаженніший Святослав каже, що наша надія – в 
Бозі, а доля України – в нашій здатності 
самоорганізуватися. 
«У цей трагічний час уся наша надія в Бозі. У цей 
трагічний час доля України залежить від нашої 
здатності самоорганізуватися і самому 
відповідально діяти, і взяти у свої руки 
відповідальність за майбутнє нашої держави». 
УГКЦ безперервно молиться за Україну і просить 
Божого захисту і підтримки для українського 
народу.   
«Я щойно розмовляв з нашими владиками у 
Харкові, в Одесі, в Запоріжжі, з нашим 
духовенством і монашеством з цього палаючого 
сходу України, і всім вам передаємо радісні вістки, 
вітання і молитви. Нехай Господь Бог благословить 
Україну. Нехай Господь Бог благословить 
українське військо. 
Нехай Господь Бог благословить родини наших 
військовослужбовців. Нехай Господь Бог 
благословить українську владу. Нехай Господь Бог 
благословить усіх тих, які сьогодні 
солідаризуються з Україною в різних частинах 
України і світу». 
«Світ з Україною, а Україна з Богом. І разом ми 
вистоїмо», – підкреслив Глава УГКЦ. 

Департамент інформації УГКЦ 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                       
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 

 

 
 

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 

 

 

 

   
   

                               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 

 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 
304,Etobicoke, ON  M9C2Y3 

Tel: 416-233-4631  
Ext. 500,  

Fax: 416-233-0432 

olena@terralaw.ca 
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