
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 

«Вибери життя»: Глава УГКЦ у 93-й день війни закликав 
всіх людей доброї волі стати на бік України 

 
Закликаю всіх людей доброї волі стати на бік України. Немає 
третьої позиції: ти захищаєш або людину та її життя, або 
вбивцю, агресора і те, що несе смерть. Я сьогодні запрошую 
кожного, хто мене чує, зробити правильний вибір. Христос 
каже: «Вибери життя!». Про це сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав у своєму щоденному воєнному зверненні у 93-й 
день протистояння України російській військовій агресії. 
 

 
Український прапор над «Піком путіна» у Киргизстані, скриншот 

 
«Упродовж останнього дня та цієї ночі знову весь схід і південь 
України був у вогні. Ворог потужно наступає на Луганщину, – 
зазначив Глава Церкви і запевнив: – Наші молитви сьогодні 
особливо линуть до Сєвєродонецька, до наших військових, які 
мужньо обороняють Батьківщину на Харківщині, до наших 
захисників, які грудьми боронять південь України на Херсонщині, 
у Запорізькій області». «Ворог поновлює обстріли мирних міст і 
сіл України, стираючи їх із лиця землі. Впродовж останньої доби 
знову загинуло багато людей в Україні……ст. 3………….. 
 
 

 Ап. Ді. 16, 16-34. 
 Єв.  Йо. 9, 1-38. 
 

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. 2, 1-11. 
Єв. Йо. 7, 37-52; 8, 12. 
 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            

 
BОЗНЕСЕННЯ ГОСПОДНЄ 
1 VI середа -  Навечір’я Свята Вознесення 
Господнього - Вечірня з Литією о год. 
6:00 веч.   
2 VI четвер  -  Утреня – о год. 7:00 ранку,           
Божественна Літургія о год. 8:00 i 10:00  ранку.  

 
Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 
 o. Роман Лобай – п’ятниця, 10 червня – 
цвинтар York (10:00 ранку -1:00 поп.), субота, 
11 червня – Park Lawn, неділя, 12 червня – 
Park Lawn, понеділок,  13 червня о год. 10:30 
ранку – Mount  Hope.                                                                                                  

 

o. Олег  Качур -субота, 11 червня 
(8:00р. -12:00) Park Lawn,  3:00-6:00 в.–
Prospect, неділя, 12 червня (11:00р. - 6:00в.) 
cв.Володимира(Oakville).                                                                                                                                  
 

Про час відправи просимо 
зголошуватися до поодиноких отців!  

о. Р. Лобай – 416-504-4774 ( через канцелярію) 
о. О. Качур – 647-244-8186 
 
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 
СИРОТИНСЬКОГО відслужать в суботу 11 
червня о год. 10:00 ранку,  над могилою бл. п. 
о. митрата Петра БІЛАНЮКА о год. 10:20 
ранку, а над могилою бл. п. митрофорного 
архимандрита о. Димитрія ПАНЬКОВА,  о год. 
10:40 ранку на Park Lawn. Панахиду над 
могилою  о. д-р Богдана ЛИПСЬКОГО 
відлужать в понеділок 21 червня о год. 10:30 
ранку на Mount Hope. 

 
З різних причин Загальні Збори Свято-
Миколаївської парохії відложені на осінь 2022. 

 
 
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!  
                         

Волонтери, парафіяни нашої парафії, 
закупили та організували доставку 5 
госпітальних апаратів вакумної терапії ран, 
апарат ультразвукової кавітації ран та 500 
комплектів витратного медичного майна до 
них (контейнери та пов'язки) до військового 
шпиталю у Львові. Це медичне обладнання вже 
використовують для лікування поранених 
військослужбовців Збройних Сил України. 
Загальний кошт цього проєкту $50,000.  Щиро 
дякуємо нашим парафіянам хто долучився своїми 
пожертвами! 
 

 
 

 
 
 

 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 Українi.  Прихід з кави 
минулої неділі становить $520. 
 

mailto:vhomonko@rogers.com


Увага! Просимо парафіян, які мають старші але 
функціональні notebook/Apple або PC 
computers, подарувати їх студентам нашої 
цілоденної школи. Просимо зголошуватися через 
парохіяльну канцелярію за чис. тел. 416-504-4774. 

 
Інститут ім. Митрополита Андрея Шептицького 
повідомляє про літні курси 15-17 липня 2022р. і  
19-28 липня. Реєстрація і дальші інформації на сайті 
https://sheptytskyinstitute.ca/event/summer-intensive- 
course. 
 
 UJA Genesis влаштовує Громадський Ринок 
(Community Marketplace), безкоштовне надання 
речей першої необхідності для новоприбулих з 
України у вівторок 31 травня від год. 10:00р.-7:00в. 
у Promenade Mall, Family Resource Centre,1  Promenade 
Circle Suite 313B, Thornhill ON. За інформаціями 
просимо звертатися на mamoldaver@ujafed.org. 
 
             М Н О Г А Я  Л І Т А !  

Новоохрещеній Ліліані Марії Савці, 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! 
 
  Володимир і Наталія Кравчук   200. 
  Данило Рудий     100. 
  Роман Федина     100. 
  Ірина Пальчук              1000. 
 
   
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
3   VІ      8:00 ранку              бл. п. Михайла Піцюру 
3   VI      7:30 веч.            бл. п. Юстину    
                                              Команецьку (40д.) 
4   VI      8:00 ранку            бл. п. о. мітр.  
                                        Дмитра Панькова (14р.) 
9   VI     10:00 ранку            бл. п. Меланію Урбан  
                                                                 (40д.) 
14  VI     6:00 веч.            бл. п. Александру  
                                             Тарнавську (8р) 
17  VI   7:00 веч.            бл. п. Теофілію 
                                             Лебедь (1р.) 
18  VI   10:00 ранку            бл. п. Марію Шрібак 
 
                                                               

                                    (Закінчення) 
Особливо зухвалим був обстріл мирного Харкова, у 
якому загинуло щонайменше восьмеро людей і 
було багато поранених. Ми, християни, та люди 
доброї волі огортаємо своєю любов’ю, повагою, 
молитвою, працею, допомогою всіх тих, що 
потерпають від цієї жахливої війни», – констатував 
Предстоятель. 
Продовжуючи роздуми над «чужими» гріхами, 
Блаженніший Святослав роздумував над черговим 
– гріх обороняти. 

Він зауважив, що християни вірять в Бога і  
 
Спасителя, який є джерелом життя, який дбає про  
людину і назвав себе Добрим Пастирем. 
Моральним обов’язком кожного християнина, 
наголосив Глава УГКЦ, є захищати життя від 
зачаття до природної смерті людини. 
«Коли хтось обороняє щось інше, зокрема те, що 
вбиває, нищить, руйнує людське життя, той стає 
співучасником вбивства, злочину, руйнування, 
тобто гріха, насіння смерті», – підкреслив 
Предстоятель. 
«Ми в Україні переживаємо тепер справді трагічні 
часи – ми обороняємо життя, – констатував Глава 
УГКЦ і додав: – Українське військо захищає життя 
і мир звичайних, цивільних людей. Тому 
абсолютно не прийнятною є поведінка людей, які 
обороняють, виправдовують тих, хто несе смерть, 
які благословляють війну, зокрема війну в Україні, 
заохочують до неї і сприяють їй». 
На його переконання, сьогодні сумління кожної 
чесної людини – на боці стражденних людей в 
Україні. Бог благословляє тільки таку діяльність, 
яка обороняє людину. Тому сьогодні дуже 
образливою для нас є політика, чи то церковна, чи 
міжнародна, яка захищає та підтримує інтереси 
агресора. 
«Боже, благослови Україну! Боже, благослови 
наше українське військо! Боже, утри сльози дітей, 
матерів, вдів, сиріт, усіх тих, що змушені сьогодні 
покинути дім, Батьківщину. Боже, збери назад 
дітей України на їхній, Тобою даній і 
благословенній, українській землі. Боже, 
благослови наш багатостраждальний народ!» – 
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 
 
 

https://sheptytskyinstitute.ca/event/summer-intensive-
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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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