
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 

«Бог є опорою для людини в час війни, коли руйнуються 
основи життя», – Блаженніший Святослав під час 

Молебню 
 
Ви собі уявіть руйнування світу біженця війни, який має 
залишати все, всю свою дотеперішню історію, брати за руку свою 
дитину і пускатися в невідоме. Але Слово Боже каже, що є щось, 
чого ніхто не може знищити. Є щось, що залишається постійним 
і нерухомим завжди, навіть тоді, коли руйнуються основи 
людського життя. Тією нерухомою твердинею є Божий престол і 
Господь Бог на цьому престолі. Він може дати все те, на що 
людина потребує опертися. 
 
У середу, 16 березня, Глава УГКЦ очолив Молебень у час війни 
– спільну щоденну молитву за перемогу українського війська, 
яку о 12:00 з різних місць України транслює «Живе 
телебачення». У проповіді Предстоятель роздумував над тим, як 
треба молитися в час війни і де людині знайти надійне опертя, 
коли світ, у якому вона жила, руйнується. 
«Кожного дня, відколи в Україні почалася ця жахлива війна, яку 
вже багато хто називає тотальною війною, війною на знищення 
українського народу, усі моляться. Але що означає молитися під 
час війни, зокрема коли ми молимося за перемогу України над її 
ворогом? Мабуть, відповідь на це питання нам потрібно шукати 
кожного дня і вповні зміст цієї молитви ми зрозуміємо щойно тоді, 
коли святкуватимемо перемогу України. Але важливо бодай 
розпочати цю дорогу усвідомлення, осмислення цієї молитви», – 
пояснив проповідник. Блаженніший Святослав наголосив, що сьогодні 
багато людей відчувають, що світ, у якому вони жили, зруйнувався, але 
є основа, яку ніхто не може знищити. Це – Господь Бог. Він дає людині 
опору в такий складний час. За словами Глави УГКЦ, коли людина 
молиться в таких важких обставинах, то дає можливість Богові бути 
присутнім у її поставі та молитві: «Коли людина молиться в час війни, то 
робить. присутнім Бога у своїй поставі, у своїй молитві, того Бога, який 
споглядає на серце людини, того Бога, який є остаточним суддею і буде 
судити живих і мертвих, того Бога, який дарує перемогу». 
Предстоятель зазначив, що людина може лише розпочати війну, але 
завершує її завжди Господь Бог, який є Богом миру. …ст. 3…………….. 
 

 Ап.  Євр.1, 10-2, 3. 
 Єв. Мр. 2, 1-12.. 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Євр. 4, 14-5, 6. 
 Єв.  Мр. 8, 34-9, 1. 
 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. 

Департамент інформації УГК 
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                  ОГОЛОШЕННЯ               

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      

Пропонуємо послухати панельну дискусію: 
Salt and Light Panel interview of Carl Hetu, Bishop 
Bryan Bayda, Viktoriia Marko by Pedro Guevara-Mann 

  Faith in a Time of Crisis in Ukraine 
  https://slmedia.org/w/CDHzDymZ/diPEKh5m/faith-      
in-a-time-of-crisis-Ukraine  

 
           МНОГАЯ  ЛІТА !  

Новоoхрещеній Сeleste Katheryn Moore, її 
рідним і хресним батькам, бажаємо  Многії  і 
Благії Літа! 
 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить! 

 
Aлександра Ґула          600. 
           (в пам’ять Степана і Андрія Ґулів) 
Надя Борис            100. 
                 (в пам’ять Галини Дичок) 
Андрій і Люба Тарапацькі       250. 
Світляна Глушок          260. 
Мартин Чепесюк і Галина Перун     500. 
Олена Сиротинська         100. 
Христина Вінтоняк         200. 
Михайло Муринюк         100. 
Володимир Вальницькй        200. 

    
Прихід із свічників за місяць лютий    577.                       
       
  
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
22  ІІІ  4:00 поп.    бл. п. Олю Даниляк 
26  ІІІ  5:00 поп.    бл. Анну (25р.) і 
                                         Миколу (28р.) Романко 
28  ІІІ  6:00 веч.    бл. п. Богдана Ґулу 
2    ІV  10:00 ранку   бл. п. Кароліну 
                                         Малецьку (40д.) 
                                  

           Вічная  Пам ’ять  
Упокоївся у Бозі бл. п. Іван Ґела. Душу 
покійного поручаємо молитвам наших 
вірних!  

 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!  



                                                                           (Закінчення) 
Тому ми молимося за мир, «бо знаємо, що тільки від Бога він прийде, як звільнення, як дар життя. Це мир, який завжди 
переможе війну. Війна ніколи не триває вічно, подібно до бурі на морі. А той мир, джерелом якого є Господь Бог, сильніший 
за війну». 
Читайте також: Блаженніший Святослав: «Господь Бог є з нами. Його вкотре розпинають у тілі України» 

Блаженніший Святослав закликав усіх українців сьогодні бути воїнами миру на своєму місці та наголосив, що той, хто 
захищає своє, духовно сильніший від загарбника: «Господь Бог, який є Богом миру, підсилить українську перемогу, бо ми 
знаємо, що не від людини приходить перемога, і не зброя вирішує все, а Божа сила». 

Департамент інформації УГКЦ 
 

«Прийміть біженців, перетворіть гнів на мужність»: Глава УГКЦ пояснив, яким 
повинен бути піст під час війни 

Прийміть біженців такими, якими вони є, і поділіться з ними всім, чим Господь вас обдарував. Коли 
ви самі щось не з’їсте, то дайте тому, хто цього потребує. Це стане вашим справжнім постом. Про це 
сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав в ефірі програми «Відкрита Церква», присвяченій 

духовному здоров’ю християнина у час війни. 
 

 
Відповідаючи на запитання про піст у воєнний час, Предстоятель зауважив, що 
тут мова йде не так про їжу, як про вправи над самим собою. 
«Ми говорили про те, як гнів перетворити на мужність. Це і є піст. Якщо вам 
вдасться принаймні трохи перетворити свій гнів на мужність, стримувати 
невпорядковані емоції і відтак перетворити їх на силу протистояння ворогові, ви 

правильно постите», – сказав Глава Церкви. 
За його словами, піст – це насамперед правильне ставлення до матеріальних благ: їжі, одягу, побуту, всього, 
що людину оточує. Блаженніший Святослав наголосив, що, перебуваючи в нових обставинах, своє 
сприйняття потрібно постійно оновлювати. Наприклад, воїну важливо харчуватися відповідно до потреб його 
організму, а біженцю – правильно ставитися до того, що є в його розпорядженні. 
Архиєрей пояснив, що важливим елементом правильного посту є добре ставлення до іншої людини, і 
пригадав слова Івана Золотоустого, який навчав, що нема особливого змісту не їсти м’яса, якщо при цьому 
їсти одне одного. 
У програмі Блаженніший Святослав звернувся до жителів Центральної та Західної України із закликом бути 
гостинними до біженців. 
«Мені так приємно, коли люди відкривають не тільки свої домівки, а й свої серця перед людьми, які змушені 
покинути свій дім і місто, рятуючись від війни. Прошу всіх, хто нас слухає: прийміть ваших братів і сестер! 
Не картайте їх за те, що вони, можливо, не так говорять українською, як ви, чи не так глибоко розбираються 
в істині християнської віри, а чи мають інші політичні переконання, – попросив Глава Церкви і додав: – Коли 
ви стримаєте суперпатріотичне почуття з поваги до того, хто вихований у зовсім іншому світі, – це буде 
вашим особливим постом, яким ми відбудуємо глибоку гармонію українського суспільства, а відтак єдність 
нашого народу». 
Глава УГКЦ зазначив, що українці повернуться назад до Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя та інших міст. 
«Мені б дуже хотілося, – сказав він, – щоб вони привезли туди з собою пам'ять і вдячність добрих галичан, 
подолян, волинян, які непросто відкрили перед ними свій дім, але подарували їм щось більше, ніж 
матеріальні достатки – свою повагу і серце, свою любов». 
«Це буде справжній піст для тих, хто покликаний прийняти у свій дім подорожнього, нагодувати голодного, 
напоїти спраглого, одягнути нагого і дати добру пораду тому, хто сумнівається», – додав Предстоятель.                                     
Деп. інф. 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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