
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 86-й день війни: «Молімося разом 
за припинення цієї війни і за мир у нашій 

Батьківщині» 
 

Я запрошую всіх, хто мене сьогодні чує, долучатися до 
щоденної спільної, всецерковної молитви за Україну о 
21:00 за київським часом (о 20:00 за римським часом). 
Молімося разом за живих і померлих в Україні. 
Молімося разом за припинення цієї війни і за мир у 
нашій Батьківщині. До цього закликав Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав у щоденному воєнному 
відеозверненні у 86-й день повномасштабної війни 
росії проти України. 

 
Військовослужбовець молиться в Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового, 27 березня 2022 року, фото: УГКЦ / Олександр Савранський 
«На сході України йдуть сильні бої. Ворог атакує, намагається 
штурмувати наші міста, зокрема на Луганщині. Жорстокі бої 
ідуть на сході Харківської області, на Донеччині. Південь 
України з одного боку борониться, а з іншого – зазнає 
сильних обстрілів від окупантів, які намагаються втриматися 
на березі Чорного та Азовського морів», – зазначив 
Предстоятель УГКЦ. Ворог знову обстрілює наші міста і села, 
підкреслює Глава Церкви, на російському прикордонні 
Чернігівської та Сумської областей, а також на Харківщині.  
…….ст. 3………. 
 

 Ап. Ді. 11, 19-26, 29-30. 
 Єв.  Йо. 4, 5-42. 
 

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. 16, 16-34. 
Єв. Йо. 9, 1-38. 
 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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Загальні Збори Свято-Миколаївської парохії 
відбудуться в неділю 5 червня о год. 1:30 поп. 
після закінчення Божественної Літургі1. В часі 
загальних зборів будуть вибори до новоствореної 
Пасторальної Ради. 
ЛУКЖК відзначає дві важливі події в неділю 
 29 травня- День ЛУКЖК з Божественною 
Літургією о год. 12:00  в нашій парохії і 70 ліття 
існування відділу з цікавою програмою і обідом 
в Пластовій Домівці о год. 2:00 поп. Парафіян і 
гостей запрошуємо до участи! Просимо зголошувати 
вашу присутність до Віри Гомонко 416-240-9048 або  
vhomonko@rogers.com до 26 травня. 

   
  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           

             
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      

 
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь благословить! 
 
  Ірина Пальчук         1000. 
                        (Поміч Україні) 
  Ольга Гуль           250. 
  Володимир і Надія Луців      300. 
  Александер і Роксоляна Сливинські   200. 
  Катерина Матковська       250. 
  Богдан Дубняк і Gail Lindsay     200. 
      (в пам’ять Параскевії і Романа Дубняк) 
  о. Олег Качур і добр. Мар’яна     200.  
 

 
 

   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
 
23   V     9:00 ранку      бл. п. Осипа Пинянського 
                                                                   (50р.) 
23   V     6:00 веч.      бл. п. Орисю Балоґ (40д.) 
25   V     6:00 веч.         бл. п. Ольгу Семенюк (1р.) 
25   V     8:30 веч.     бл. п. о. Ярослава  
                                                             Левицького 
26   V    10:00 ранку      бл.  п. Емілію Переймибіду 
                                                                      (2р.) 
26   V      6:00 веч.       бл. п. Стефана і Катерину 
                                                                  Бойчук 
 
                     Вічная Пам ’ять     
Упокоївся у Бозі бл. п. Іван Пастернак(57р.). 
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  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 ми розпочали проект 
“Допомога Україні” у формі недільної кави в 
церковній залі після кожної Святої  Літургії. 
Заохочуємо наших парохіян підтримати це 
діло. Ввесь прихід призначений на 
гуманітарну допомогу Українї.  Прихід з кави 
минулої неділі становить $570. 
 

 

 
 

Травень – Місяць Пресвятої  Богородиці -
 Пречистої Діви Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 7:00 
вечора починаючи від неділі 1-го травня. 
Заохочуємо наших парохіян до молитовної участи, 
щоб спільно виявити любов до Пресвятої
 Богоматері. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 7:00 вечора- Акафіст. 

mailto:vhomonko@rogers.com
mailto:donate@saintnicholas.ca


Можна тільки уявити, каже він, собі драму тих 
людей, які були змушені покинути домівки, потім 
повернулися назад, знайшли свій будинок 
вцілілим, уже тішилися відновленням мирного 
життя – і тут знову вже з російської території по 
цих домівках б’ють снаряди, падають авіабомби, 
гинуть люди. Але Україна стоїть. Україна 
бореться. Україна перемагає свого ворога. 
Україна показує всьому світові геройства 
звичайних людей. 

«Ми знаємо, що наш народ переживає трагічні 

часи… Але саме сила духу синів і дочок нашого 

народу та нашого війська перетворює ці часи 

трагічні на часи героїчні. Справді, війна 

народжує нових героїв України, героїв любові до 

Батьківщини, до Бога і до ближнього», – 

переконаний Отець і Глава УГКЦ. 
Сьогодні Блаженніший Святослав роздумував 
над останнім із діл милосердя для душі – за 
живих і померлих молитися. На його 
переконання, це діло милосердя є насправді 
одним із найважливіших, бо без нього всі інші 
діла людини втрачають християнський зміст. 
В сучасному світі, каже Глава Церкви, ми, 
можливо, уповні не відчуваємо сили і вартості 
молитви… Ми краще розуміємо якісь 
безпосередні вчинки, що становлять предмет 
соціального зацікавлення, психологічної уваги 
до людини. Проте душа і тіло без духа Божого 
слабнуть і не можуть нічого доброго чинити. 
«Молитва – одне з основних діл милосердя, яке 
не тільки допомагає, а й рятує людину, надає 
сенсу її земному життю, відкриває їй обійми 
Небесного Отця. Ділом милосердя слугує 
молитва заступництва. Коли ми, як Церква, Тіло 
нашого Господа, у молитві заступаємося перед 
Небесним Отцем за наших живих чи померлих 
братів і сестер у потребі, то молимося разом з 
Ісусом Христом, Главою того Тіла. І Він у Дусі 
Святому молиться разом із нами, молиться в нас 
і за нас до свого Небесного Отця, як про це каже 
св. Августин»,– наголошує Глава Церкви. 
Блаженніший Святослав також згадав про два  
 

важливих міжнародних візити в Україну: 
секретаря Ватикану у справах стосунків з 
державами та делегації польських єпископів. 
«Складаю подяку за візит до України 
архиєпископові Полу Ґаллаґерові, який є 
секретарем у справах стосунків Святого 
Престолу з державами, якщо говорити 
світською мовою – міністром закордонних справ 
Апостольської столиці. Його присутність серед  
нас є особливим виявом уваги Святішого Отця 
до потреб України, моментом слухання і 
молитви. Ми вдячні Апостольській столиці за все 
те, що робиться сьогодні, зокрема на 
дипломатичному полі, щоб зупинити 
несправедливого російського агресора», – 
зазначив Верховний Архиєпископ УГКЦ. 
І додав: «Дякуємо братам і сестрам із 
католицької Польщі, які моляться і допомагають 
Україні. Ми бачили ті кадри, як поляки в центрі 
Варшави, на тротуарах, навколішки, з вервицею 
в руках, стояли в молитві. Щира подяка всім, хто 
сьогодні підтримує Україну і виявляє свою 
солідарність із нашим народом». 
«Боже, благослови Україну! Боже, благослови 
українське військо! Боже, прийми у свої обійми 
невинних жертв цієї війни, які відійшли вже з 
цього земного життя! Боже, благослови всіх тих, 
які є жертвами цієї війни, і даруй Україні 
перемогу!» – просить духовний лідер українців. 
 
                        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 
 

mailto:olena@terralaw.ca
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