
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 

Глава УГКЦ: «Україна має працювати і жити для 
того, щоб вистояти у цій війні» 

 
Кожен має свій фронт. Кожен має свій блокпост. І ми 
мусимо разом, як єдиний народ, дбати про гідність 
людського життя і спільне благо нашого народу, 
зміцнюючи державні інституції. Про це сказав Отець і 
Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав у щоденному воєнному 
зверненні в шістнадцятий день війни росії проти 
України. 
Сьогодні, 11 березня 2022 року, шістнадцятий день страшної 
війни. Україна стоїть. Україна бореться. Україна лікує рани 
війни, рятує і пригортає своїх дітей, які страждають. 
Предстоятель відзначив, що ця війна ведеться в основному 
проти мирного населення. Навіть за офіційними даними, за ті 
дні загинуло набагато більше цивільних людей, жінок і дітей, 
аніж військових. Ми оплакуємо дітей України, невинних жертв 
цієї війни. 
«Але Україна засвідчує незламність нашого духу, нашої волі 
будувати вільну, демократичну, незалежну державу. Увесь 
світ захоплюється нашою силою, яка дає нам можливість 
вірити в перемогу. Переважна більшість наших громадян 
вірить, що Україна перемагає. І ця віра в Бога і силу правди 
та добра допомагає нам рухатися вперед», – сказав 
Блаженніший Святослав.  
Глава УГКЦ розповів, що він спілкується з нашими воїнами, за 
яких ми особливо сьогодні переживаємо, і постійно чує одне-
єдине прохання: «Моліться за нас!». «Моліться, моліться за 
наше українське військо, яке сьогодні захищає мир України, 
Європи і світу!» – закликав він……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. 
 7:00 – 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. 
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                  ОГОЛОШЕННЯ               

Пригадуємо, що в суботу 12 березня 
пересуваємо годинник одну годину 
до переду! 

 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався 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.  

      
 
Цьогорічні Великопосні Реколекції 
відбудуться у днях 26 і 27 березня: 
 
Субота 26 березня  - Велика Вечірня і 
духовна наука о год. 6:00 веч. 
Неділя 27 березня  - духовна наука в часі 
кожної Божественної Літургії  о год. 8:00 , 
10:00 ранку і 12:00 пол. 
 
У суботу в вечір і в неділю рано є нагода 
приступити до Великопосної Сповіді. 
Заохочуємо наших вірних скористати із цієї 
нагоди щоб себе приготовити до Світлого 
Празника Пасхи. 
 
Проповідник о. др. Роман Рицар. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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 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       

.                          
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить! 

 Богдан і Христина Колос       200. 
         (в пам’ять Одарки Смаль-Мартинків) 
Роман Харак           400. 
Александра Потічна         100. 
Василь і Марія Домарецькі       100. 
Леоніда Ґула           600. 
           (в пам’ять Степана і Андрія Ґулів) 
Іван Муренюк           100. 
Ігор Томків            100. 
            (в пам’ять Ярослава Кунаненця) 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
19  ІІІ  11:00 ранку  бл. п. Христину Швець 
                                                            Pemberton 

                           (Закінчення) 
Блаженніший Святослав відзначив, що останніми 
днями спілкується з біженцями і чує від них, що вони 
насправді не хочуть їхати за кордон, натомість хочуть 
залишитися в Україні. 
Архиєрей закликав усіх жителів України: «Там, де ви 
є, зміцнюйте свою державу! Наше військо воює, але 
ми повинні зміцнювати наші державні структури, як 
можемо: вчителі мають розпочати навчання, селяни 
мають готуватися до посівної компанії, усі ми, 
громадяни, маємо виконувати розпорядження 
цивільної військової адміністрації». «Україна має 
працювати і жити для того, щоб вистояти в цій 
війні», – переконаний Блаженніший Святослав. 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Вечірні в суботу служать о год. 6:00 в. 
 
Повідомляємо, що з днем 7 березня у нашому 
храмі служать три Божественні Літургії в 
неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 12:00 пол.  БЕЗ 
ОБМЕЖЕНЬ!!  
 
Утреня в неділю о год. 7:00 ранку.   
 
В неділі і в свята Божественна Літургія  о год. 
8:00 ранку транслюється живим ефіром для 
хворих і немічних. 
 
Повідомляємо, що присутність в 
церкві на Святі Літургії обов’язує 
всіх парафіян. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 ранку    
і 10:00 ранку. Утреня о год. 7:00 ранку. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

Подаємо до відома: В нашій Свято-
Миколаївській церкві розпочинаємо проект 
“Допомога Україні” у формі недільної кави в 
церковній залі після кожної Святої  Літургії. 
Заохочуємо наших парафіян підтримати це 
діло. Весь прихід призначений на гуманітарну 
допомогу Українї!  



Глава УГКЦ у п'ятнадцятий день війни: «Ми сьогодні закликаємо весь 
світ: зупиніть масові вбивства людей!» 

 
Від імені міста Маріуполь звертаємося до всього світу: закрийте українське небо для 
російської зброї, для російської авіації, яка скидає бомби на мирне населення. Про це 
закликав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
у щоденному воєнному зверненні в 15-й день війни. 

 

Наслідки звірського і нелюдського обстрілу пологового будинку в Маріуполі 9 березня 2022 року, 
фото: Євгеній Малолєтка 

«Сьогодні моє сумління, сумління кожного християнина змушує нас взяти голос, щоб на 
весь світ сказати гостре слово «ні», заявити про протест проти масового вбивства людей 
в Україні. Зокрема в останні хвилини ми бачили масові вбивства в оточеному місті 
Маріуполь», – зауважив Глава Церкви. 
Він пригадав, що місто Маріуполь, яке було засноване грецькою громадою як місто Марії, 
сьогодні перетворилося на кладовище для десятків, тисяч людей. «Учора ми бачили, – 
сказав Блаженніший Святослав, – жахливі кадри бомбардувань пологового будинку, а 
також масових поховань, братських могил, у яких складають сотні бездиханних тіл. І ми 
сьогодні на весь світ повинні сказати «ні» масовим вбивствам в Україні». 
За словами архиєрея, з часів нацизму, з часів сталінських репресій Україна ще не бачила 
таких масових поховань і братських могил людей без пошани, без християнської молитви. 
«Ми сьогодні кажемо на весь світ: зупиніть масові вбивства людей!» – закликав він. 
Місто Маріуполь налічує близько чотириста тисяч мешканців і ось уже майже два тижні 
перебуває у повному оточенні. «Люди вмирають з голоду, люди вмирають з холоду. На 
їхні голови падають ракети, падають гради, падають бомби. І ми сьогодні повинні 
пам’ятати про них і від їхнього імені промовляти до всього світу. Ми просимо: відкрийте 
гуманітарні коридори, дайте можливість жінкам, старцям вийти з цього холодного 
оточеного міста. Дайте можливість нам доправити туди харчі, медикаменти, дайте 
можливість врятувати людей», – сказав Глава Церкви. 
Блаженніший Святослав закликає підняти голос на захист тих, які щодня вмирають перед 
очима всього світу. Сьогодні мільйони людей покидають свої домівки на півдні, сході, 
півночі України і рухаються в більш безпечні місця. 
Архиєрей звернувся до всіх мешканців України, до домівок яких стукають вимушені 
переселенці, не зважати, якою мовою вони говорять, до якої Церкви ходять, які звичаї 
мають, а відкрити їм свої серця і домівки, пригорнути їх в ім’я Боже. 
«Сьогодні на наших очах розвивається страшна гуманітарна катастрофа. Але ми разом 
можемо її зупинити. Можемо зупинити цю війну», – наголошує він. 
Предстоятель звернувся до світової української громади, до всіх наших єпископів і 
священників: «Донесіть правду про геноцид українського народу до світової 
громадськості!». У всіх церквах він закликав відслужити заупокійні богослужіння за тих, 
кого поховано в братських могилах без християнської молитви і похорону. 

Департамент інформації УГКЦ 
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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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