
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 у 50-й день війни: «Вкрадена річ стає 
розпеченим вугіллям у руках того, хто її тримає» 

 
Ми бачимо сьогодні, як вкраденим в українців майном 
торгують в росії та Білорусі. Я хочу пригадати всім, що той, 
хто купує вкрадене чи награбоване, є співучасником 
злочину. Вкрадена річ стає вугіллям у руках того, хто його 
тримає, і палить ті руки. Такий народ, такі люди – злодії, 
ніколи не будуть мати Божого благословення і помруть у 
злиднях. На цьому наголосив Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у своєму 
щоденному воєнному зверненні в 50-й день війни росії 
проти України. 

 
Російські мародери відправляють додому награбоване в Україні майно з 
відділення служби доставки у Мозирі, Білорусь  
 
«Знову цієї ночі Україною пливе людська кров. Тяжким обстрілам 
було піддано наш славний Харків. Місто, фактично, 
паралізоване, люди ось уже другий день перебувають у 
бомбосховищах. Обстрілів зазнав Миколаїв, увесь південь 
України. Стоїть героїчний Маріуполь», – констатував 
Блаженніший Святослав.Незважаючи ні на що, каже Глава 
Церкви, до сіл і містечок України прилетіли лелеки і над 
згарищами, над понівеченими будинками, над новими 
цвинтарями будують свої гнізда. Приходить весна, життя 
продовжується. На переконання архиєрея, українці своєю 
життєздатністю, спроможністю вистояти проти війни дають 
надію. Це надія, яка випливає з віри…….ст. 3……….. 
 

 Ап. Флл. 4, 4-9. 
 Єв.  Йо. 12, 1-18. 
 

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. Ді. 1, 1-8. 
Єв.  Йо. 1, 1-17. 
 7:00 – Утреня 
             Божественні Літургії.  
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція) 
10:00 ранку, 12:00 пол              

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія  
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           

 
 

   Вхід Госодній в Єрусалим – неділя 17 квітня: 
БУКК роздаватиме лозу за добровільними     
датками.  Весь дохід призначений на підтримку 
Українського війська!  Будьте Щедрі! 

 
Весь прихід від продажу журналу Патріярхат  
у сумі $215 минулої неділі віддано на Збройні 
Сили України. Разом до тепер відданo $2,490. 

  
Повідомляємо, що в неділю 17 квітня всі   
пожертви зібрані на трьох Божественних Літургіях  
будуть призначені на потреби біженців, які 
приїзджають з України до нашого міста Торонта. 

    
  Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято-  

   Миколаївській парохії можна придбати             
смачні ручно зроблені вареники  
(з бараболею і сиром, та з капустою), 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 9-12 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      
 

 
 
В середу 13 квітня, Роман Кулик, член нашого 
Свято-Миколаївського відділу БУКК доставив 10 
пачок, які спільнота подарувала (одяг, суха їжа, 
медикаменти, пеленки) до  св. великомученика 
Димитрія на висилку потребуючим в Україну. 
Нехай Бог благословить діло Ваших рук! 
 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить! 
   
Юлія Зеленяк          100. 
Татяна Когут          100. 
Богдан Бартків         100. 
Оксана Соколик         300. 
Роман Федина         100. 
Богдан і Христина Колос      100. 
 
Пожертви за місяць березень  Interac e- Transfer 
Петро Вовк          200. 
Іван і Оксана Фук        100. 
Роман Ващук і Оксана Смерещук   200. 
 
Пожертви за місяць березень  Pay-Pal 
Галина Перун          100. 
Василь Ганкевич         100. 
Володимир Дашко        100. 
Мирон Джулинський       100. 
Андрій і Оксана Бошко       300. 
 

 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 нед 
ілі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 12:00 пол.  
 БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ!!  
 
Утреня в неділю о год. 7:00 ранку.   
 
В неділі  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 парохіян підтримати це 
діло. Весь прихід призначений на гуманітарну 
допомогу Українї!  
Прихід з недільної кави 10 квітня становить 
970.00. 



Христина Юрковська   150. 
Лідія Любка    100. 
Володимир Постоловський  100. 
Сузанна Олійник   100. 
       (в пам’ять мами-100 річчя) 
 
Пожертви за місяць березень  PAD 
Зоя Трофименко   100. 
Соня Соломон   150. 
Марко Стадник   100. 
Василь Жила    100. 
Надя Борис    100. 
         
          Вічная  Пам ’ять  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Євгенія Швець 
(99р.). Душу покійної поручаємо молитвам 
наших вірних!  

 
 
                     (Закінчення)  
 у воскреслого Христа. Адже саме до Пасхи 
Господньої ми зараз готуємося. Україна стоїть. 
Україна живе. Україна бореться. 
У зверненні в 50-й день війни Предстоятель УГКЦ 
запропонував усім роздумати над сьомою Божою 
заповіддю: «Не кради!». За його словами, цією 
заповіддю Господь Бог захищає гідність людини як 
співтворця з Богом, як того, кому Він доручив своє 
творіння, – доручив це творіння доглядати, у 
ньому поратися, його розвивати. Цією Божою 
заповіддю Господь Бог захищає гідність і показує 
ціну людської праці, а відтак славу хлібороба, 
трударя, працівника, який користає із 
благословенної Богом праці та плодів своїх рук. 
Хто не шанує приватної власності людини, як 
стверджує Глава Церкви, той ніколи не 
втішатиметься добробутом. У країні, у якій 
зневажають добро іншої людини, ніколи не буде 
достатку. 
Відтак Блаженніший Святослав звернув увагу на 
трагедію мародерства: з одного боку, бачимо, що 
українці діляться своїм добром з тими, хто 
потребує, а з іншого – стаємо свідками ганебних 
прикладів мародерства в покинутих будинках. 
«Ми бачили, як окупанти довкола Києва, на 
Чернігівщині, готували людей до голоду, не  
давали їм можливості працювати, забороняли 
виходити на поля, які були заміновані, і просто 
цинічно вбивали домашню худобу. Ми бачили 
військові злочини мародерства, явного розбою, 
коли у вбитих і поранених українців забирали все 
майно, коли життя людини було менш цінним в 
очах окупантів, ніж те, що вони могли в цієї 
людини вкрасти», – зазначив він. 
«Просимо Господа Бога поблагословити Україну 
добробутом і достатком, дати нам сили відбудувати 
все знищене, дати нам сили прогодувати дітей 
свого народу, дати нам сили, щоб ми могли 
запрацювати на своїй землі, яка готова дарувати  
 

нам щедрі плоди. Своєю силою, живучістю, 
пошаною до чужого майна ми хочемо здобути і 
нашу перемогу», – наголосив Глава Церкви. 
«Боже, благослови Україну. Благослови всіх тих, 
які вміють шанувати чуже і мати своє. Боже, 
благослови наше військо, яке захищає життя і 
добробут України. Боже, благослови Україну як 
житницю Європи, як духовну скарбницю всього 
світу», – додав духовний лідер українців. 
       
                                Департамент інформації УГКЦ 
 

«Думаю, що це невчасна ідея», – 
Блаженніший Святослав 

прокоментував задум цьогорічної 
Хресної дороги в Колізеї 

 
Святослава, Глави УГКЦ, надійшло багато 
звернень від вірних Церкви та 
громадянського суспільства з України та з-за 
кордону з проханням прокоментувати задум, 
щоб під час цьогорічної Хресної дороги, яка 
щороку відбувається в Римі у Страсну 
п’ятницю за григоріанським календарем, 
Хрест спільно несли українці і росіяни. Також 
Главу УГКЦ просили переказати до 
Апостольської столиці велике обурення та 
несприйняття цього задуму з боку українців 
усього світу. 
У своєму коментарі для Департаменту інформації 
УГКЦ Блаженніший Святослав зазначив: «Вважаю 
таку ідею невчасною, двозначною і такою, що не 
враховує контекст військової агресії росії проти 
України. Для греко-католиків України тексти і 
жести ХІІІ стації цієї Хресної дороги є 
незрозумілими і навіть образливими, особливо в 
контексті очікуваного другого, ще більш кривавого 
наступу російських військ на наші міста і села. 
Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці 
думки та переживання». 
Глава УГКЦ розповів, що вже переказав до 
Ватикану ті численні негативні реакції багатьох 
єпископів, священників, монахів і монахинь та 
мирян, які переконані, що жести примирення між 
нашими народами будуть можливими лише тоді, 
коли закінчиться війна та винні в злочинах проти 
людяності будуть справедливо засуджені. 
Предстоятель УГКЦ попросив переглянути цей 
проєкт. «Сподіваюся, що моє прохання, прохання 
вірних нашої Церкви, прохання вірних Римо-
Католицької Церкви в Україні буде почуте», – 
сказав Блаженніший Святослав. 

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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