
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 завершив молитовне стояння в День молитви 
і посту за мир в Україні   вервицею до Пресвятої 

Богородиці 
 

2 березня, у Всесвітній день молитви і посту за мир в 
Україні, «Живе телебачення» провело семигодинне 

молитовне стояння Української Греко-Католицької Церкви 
«Україна під покровом Богородиці». Молитвою на вервиці 

його завершив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, 
прохаючи Богородицю про заступництво для України, її 

захисників і всього українського народу. 
 

 
Молитву на вервиці Глава УГКЦ провадив з київського бомбосховища. 
«Ми сьогодні цією спільною вервицею, яка нас усіх єднає, завершуємо 
День молитви і посту за мир в Україні, який Святіший Отець проголосив 
для всього світу, – сказав Блаженніший у передмові до молитви. – Ми 
розпочали наш молитовний шлях о 14-й годині за київським часом з 
Харківщини, з монастиря в Покотилівці, відтак перейшли до Одеси, 
Грушева, Зарваниці, Гошева, Унева – і знову повернулися сюди, на святі 
Київські гори, які так сьогодні потребують миру і спокою. Не знаю, чи до 
кінця домолимося цей час – сподіваємося, що не буде чути вибухів ракет 
чи бомб. Але ця молитва, навіть у таких обставинах, є…………..ст. 2……. 

 Ап.  Рим. 13, 11-14, 4.   
 Єв. Мт. 6, 14-21. 
  

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.11, 24-26.32-12,2. 
 Єв.  Йо. 1, 43-51. 
 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 вареників за місяць  
лютий становить $500.  

 

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! 

    
  Данило Сірецький        200. 
  Ольга Томчук          100. 
  Никола і Христина Держко       1000. 
  Ігор Томків              100. 
  Галина Посикіра         200. 
  Люба Patterson         200. 
                (в пам’ять мами Анни Бурій)    
  Роман і Марія Мужилівські      100. 
  Дарія Зачка          100. 
  Марія Підзамецька        150. 
  Володимир і Леся Бучко      100. 
  Станіслав і Марія Купибіда     200. 
  Богдан і Стефанія Кінащук     100. 
  Мирослав і Галина Гарванко     100. 
  
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
12  ІІІ  10:00 ранку  бл. п. Ольгу Тарапацьку 
                                                                     (10р.) 
19  ІІІ  11:00 ранку  бл. п. Христину Швець 
                                                            Pemberton 
                          (Закінчення) 

такою дорогоцінною в Божих очах. І ми віримо, що 
молитва і піст за мир в Україні від всієї Церкви і всього 
світу будуть приємні Богові. Ми також молимося за 
навернення наших ворогів – тих, які нас бомблять, 
обстрілюють, убивають, за навернення Росії, як це 
просила Фатімська Богородиця у своєму об’явленні 
маленьким пастушкам у 1917 році». 
У молитві взяли участь священники і єпископи із семи міст 
і сіл України: Харкова, Одеси, Грушева, Зарваниці, 
Гошева, Унева та Києва. Протягом дня з цих місць 
транслювалися молебні, акафісти, молитва на вервиці та 
інші молитви. Між онлайн-трансляціями богослужінь до 
молільників зверталися владики Архиєрейського Синоду 
Єпископів УГКЦ в Україні. 
Протягом дня в молитві одночасно брали участь 
щонайменше 7 тисяч людей, під час молитви на вервиці о 
20:00 їх кількість сягнула понад 30 тисяч. 
Глава УГКЦ подякував усім, хто долучився до спільної 
молитви за Україну, і побажав сили та віри в перемогу 
добра над злом: «Дякуємо всім, хто сьогодні єднався з 
нами у молитві. Молімося і дякуймо Богові за всі дари, які 
ми отримали, за кожну хвилину нашого життя. І кожну цю 
хвилину віддаймо на славу Божу і для добра наших 
ближніх. Нехай Господь Бог береже Україну, український 
народ і українське військо. Нехай змилується над усіма 
пораненими, біженцями, тими, хто перебуває у ворожому 
оточенні. Нехай Господь Бог подарує Україні волю і мир». 

 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. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:donate@saintnicholas.ca


Глава УГКЦ: «Архистратиг Михаїл з усім небесним воїнством бореться за Україну» 
 
Ми сьогодні молимося: архистратигу Михаїле і все небесне військо, усі небесні сили 
безплотні, воюйте за Україну, скиньте того диявола, який напастує нас, вбиває, несе 
розруху і смерть. Про це сказав з молитвою на вустах Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав у щоденному воєнному зверненні з Києва. 

 

 

Глава УГКЦ відзначив, що вчора ми бачили жахіття бомбардувань наших міст – Сум, Харкова, особливо 
тяжкою була ситуація в Чернігові, де під бомбами загинуло щонайменше 33 людини. 
«Сьогодні про Україну можна сказати: ріки крові і море сліз. Але особливо під ранок усі ми стрепенулися, 
довідавшись, що палає Запорізька атомна електростанція. Я сьогодні хочу звернутися до всіх тих, хто 
дбає про довкілля, хто дбає про екологічну свідомість людства, – негайно треба зробити все, щоб зупинити 
цю війну», – сказав він.За його словами, зараз не лише людська гуманітарна катастрофа розгортається 
на наших очах, а може статися непоправний удар по Божому створінню, якого потім десятиліттями і 
століттями не можна буде поправити. «Україна пережила Чорнобиль і тепер стоїть на порозі нової атомної 
небезпеки, яка може бути гіршою в десятки разів», – сказав Блаженніший Святослав. 
Глава Церкви відзначив, що з болем серця спостерігає, як мільйони людей покидають Україну як біженці. 
«До вас, дорогі діти, доньки і сини нашого народу, кажу: чекаємо вас назад додому, коли над Україною 
буде мирне небо. Ваша мати Церква супроводжуватиме вас і допомагатиме вам там, де занесе вас 
лихоліття війни», – сказав він.Та незважаючи на все Україна стоїть! Україна бореться. 
«Хочу поблагословити українське військо, наших воїнів, дівчат і хлопців, які захищають мир в Україні. 
Завдяки вам сьогодні, на дев’ятий день війни, ми ще живі, завдяки вам Україна перемагає, Україна стоїть, 
Україна бореться», – сказав Блаженніший Святослав. 
Україна також молиться. «Ми сьогодні відчуваємо, що архистратиг Михаїл з усім небесним воїнством 
бореться за Україну. Ми сьогодні молимося: архистратигу Михаїле і все небесне військо, усі небесні сили 
безплотні, воюйте за Україну, скиньте того диявола, який напастує нас, вбиває, несе розруху і смерть», – 
сказав він. 
Глава Церкви подякував усім вірним нашої Церкви на поселеннях, у Канаді, Північній Америці, Західній 
Європі, які приймають біженців, які збирають гуманітарну допомогу, роблять усе можливе, щоб допомогти 
ближньому діяльною християнською любов’ю.«Боже, благослови Україну, Боже, зупини війну! Нехай наша 
молитва, підсилена Твоєю благодаттю, стане щитом віри для нашої Батьківщини. Боже, дай Україні мир», 
– сказав Предстоятель.                                                                              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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