
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 

Ап. 1Кор. 8:8-9:2. 
Єв. Мт. 25:31-46. 
 

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 БОГОСЛУЖІНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Рим. 13:11-14:4;.  
Єв. Мт. 6:14-21;  
7:00 – Утреня 
             Божественні Літургії.  
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція) 
10:00 ранку, 12:00 пол              

                         Свята 
7:00 ранку – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія  
10:00 ранку –  Св. Літургія     
 

Субота 
6:00в. – Вечірня 
 
                 Навечір’я свят 
6:00в. – 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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CÂßÒÎ-ÌÈÊÎËÀ¿ÂÑÜÊÀ 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

Глава УГКЦ у 358-й день війни: Нічна ракетна 
атака — цинічний крок, щоби зламати нашу 

волю до свободи 
 

Цього ранку Україна пробуджується із новими ранами, з болем, але 
зустрічає день молитвою, вірою в Господа Бога й те, що Він завжди 
на боці тих, хто невинно страждає. Ба більше, ми відчуваємо, 
що наш Спаситель приймає рани України як власні. Христос укотре 
терпить у тілі зраненої людини, — зраненої такою кривавою війною, 
якою сьогодні живе Україна. Про це сказав Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав у 358-й день великої кривавої війни, яку 
російський окупант приніс на мирну українську землю. 
 

Наслідки ракетного удару по Павлограду на Дніпропетровщині 

16 лютого 2023 року, фото: Дніпропетровська ОВА 

Вночі по Україні було випущено щонайменше 32 крилаті ракети. 

На жаль, велика частина з них влучила в ціль. Здригалися від 

вибухів Львівщина і Кіровоградщина, Полтавщина 

і Дніпропетровщина. Завдано серйозних руйнувань критичній 

інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність наших міст 

та сілУ цей день Блаженніший Святослав роздумував над 

покликання до священства.«Ми знаємо, що бути священником — 

це не професія, а покликання до певного способу життя. У момент 

рукопокладення священник отримує участь у Христовому, вічному 

священстві та, як вчить Христова Церква, особливу печать на своїй 

вічній душі, стаючи священником - це не професія, а покликання 

до певного способу життя.  …………..продовження на ст. 3……….. 
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Повідомляємо, що у парафіяльній канцелярії 
тепер можна вирівняти членські внески ($40.), 
відібрати конверти на 2023 р. і при цій нагоді 
відібрати напис на шибу (яскравого зеленого 
кольору)  – це дозвіл на паркування на 
парафіяльній площі і на вулицях біля парафії.  
Податкові посвідки за церковні пожертви готуються 
на другу половину лютого 2023. 
 

Повідомляємо, що сьогодні 19 лютого Лицарі 
Колюмба при нашій парохії (Knights of Columbus, 
Council 1388) спонсоруватимуть недільну каву у 
церковній залі після кожної Божественної Літургії. 
Цей жест є виявом вдячности за можливість 
провадити свою діяльність при Свято-
Миколаївській парохії. Запрошуємо численно прибути 
до церковною залі на смачні канапки та спілкування! 
Щиросердечна подяка Лицарям Колюмба за 
доброзичливість і щедрість! 

«Відпочиньмо з Христом» Катехитичний Табір 
 2023: Для дітей 3-8 класів, 12–18 березня, 2023 на  
Горі Марії в Анкастері. ОНЛАЙН реєстрація 
починається в неділю 11-го грудня о 2 год поп. 
Зайдіть на сайт www.b4j.ca. та введіть код B4J2023. 
Програма є двомовна. Реєстрація закривається, коли 
всі місця будуть заповнені. Місця дуже обмежені - не 
відкладайте! 
 
Кляси підготовки до Торжественного Святого 
Причастя, які буде провадити п. Олег Бих 
починатимуться в неділю 26 лютого 
о год. 10:00 ранку у парохіяльному будинку.  
Просимо зацікавлених зголоситися до парохіяльної 
канцелярії за чис. тел.. 416-504-4774 до 16 лютого. 
 
МАРШ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ відбудеться в 
п’ятницю 24 лютого о год. 6:30 веч. Початок маршу: 
Yonge and Dundas Square, кінець: Nathan Philips 
Square. Приєднуйтесь до #WalkforUkraine.  
 
Kонцерт Капели Бандуристів Канади "Cлово 
Тараса"   відбудеться 11-го березня 2023 о год. 
7:00 веч. в Runnymede United Church, 432 
Runnymede Rd., Toronto. Квитки ($25. для дорослих, 
молодь до 16 років безкоштовно) при дверях або 
зайдіть на SlovoTarasa.Eventbrite.ca. 
 
Торонтонські відділи Ансамблів Спілки 
Української Молоді,  Ліги Українок Канади та 
Ліги Українців Канади  запрошують на 
Шевченківський концерт в неділю, 19 березня 
2023, о год. 3:00 поп. в Old Mill - Brule Room. Квитки 
$25 через e-transfer ensembles.sum@gmail.com, 
$30 - при дверях.  
 
Український Драматичний Театр «ЗАГРАВА» 
запрошує на  літературну-пісенну композицію “Сад 

ДО УВАГИ ПАРАФІЯН 
 

У неділі Божественні Літургіії служатся о год. 8:00, 
10:00 ранку i 12:00 пол. 

Недільна Божественна Літургія о 8:00 год. ранку 
транслюється живим ефіром для хворих і немічних. 

Утреня в неділю о год. 7:00 ранку. 

Вечірня служиться в суботу о год. 6:00 веч. 

У свята Божественні Літургії служаться о год. 8:00 
ранку і 10:00 ранку. 

Повідомляємо, що присутність в церкві на Святій Літургії 
зобов’язує всіх парафіян. 
 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
27 лютого - Kaнон Андрея Критського о год. 
6:00 веч. Щонеділі під час Великого Посту 
служитиметься  Великопосна Вечірня  о год. 
6:00 веч. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до пом'яників на Парастас-
Сорокоусти,  який почнеться  служити в п’ятницю 3 
березня. 
  
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 Ранішeoсвячених  Дарів  о год. 
6:00 вечора. В п’ятницю також служать Парастас-
Сорокоусти після Літургії. 
 
Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в днях 
16 – 19 березня. Проповідник: – о. д-р  Роман 
Рицар з Оттави.         

 
16 ІІІ  четвер год. 6:00 веч. – Вечірня і духовна 
наука                  
17 ІІІ  п’ятниця  год. 6:00 веч. – Літ. Ранішосв. 
Дарів, Сорокусти і духовна наука  
18 ІІІ  субота год. 6:00 веч.  – Велика Вечірня і 
духовна наука                                                                          
19  ІІІ неділя   в часі ранніх Бож. Літ. кінцева 
духовна наука. 

 

Подаємо до відома: У 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. Увесь прихід призначений на 
гуманітарну допомогу Українi. Прихід з кави  
12 лютого становить $550. 

 

http://www.b4j.ca/
mailto:ensembles.sum@gmail.com
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____________________________________________________________________________________________________ 
Контакти: 

о. Роман Лобай, парох – 416-504-4774                                                         Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978                                             
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                      
 

 

Божественних Пісень”  в неділю 26 лютого о год. 3:30 
поп.  у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків                    

 
 
 
 

 
 

Жертводавці 
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай 

Предобрий Господь благословить. 
Оксана Соколик          100. 

    (в пам’ять бл. п. Александри Костюк) 
Данило Рудий          300. 
Мирон Пеняк і Софія Березовська   100. 
Віталій і Марта Семущак      170. 
Орест Ковальський і Христина Желтвай100. 
Олеся Романко         160. 
Володимир і Ольга Семенюк     150. 
Марія Кузан          100. 
Олег і Іванна Мандюк       200. 
Володимир і Люба Оленич     100.  
Богданна Фуртак         150. 

       (в пам’ять чоловіка Святослава) 
Лідія Коморовська        200. 

          (в пам’ять Ірени Коморовської) 
Христина Вінтоняк         200. 
(в пам’ять Любови-  і Дмитра Вінтоняк-55р. 
 і Лідії Романів –40д.)       100.                                    

 

(Закінчення) У момент рукопокладення священник 

отримує участь у Христовому, вічному священстві та, 

як вчить Христова Церква, особливу печать на своїй 

вічній  душі, стаючи священником навіки за чином 

Мелхиседека. Це вічне священство Христа потребує 

юнака, який би відгукнувся на Його поклик. 

Бо Господь хоче руками священника продовжувати 

місію зцілення людських ран», — зазначив Патріарх. 

Предстоятель пояснив, що священник — 

це особливий служитель святих таїнств Христової 

Церкви, кульмінацією якого є служіння Тайни 

Пресвятої Євхаристії. «Тому важливо плекати 

покликання до священства. Батьки, рідні, друзі, 

знайомі, духовні отці мають старатися зауважували 

в душі юнака ознаки цього покликання, до яких 

належать: любов до молитви, доброзичливість, 

співпереживання, увага до потреб, страждань 

і сподівань людей. Той, хто любить людей, може бути 

в майбутньому добрим священником», — 

переконаний він. Окремо Блаженніший Святослав 

звернувся до юнаків. «Господь Бог кличе 

до священства багатьох. Наш народ дуже потребує 

добрих священників, зокрема там, де нині українці 

найбільше страждають, де вони вдень і вночі волають 

до Господа та до своїх єпископів, просячи: дайте нам 

добрих, святих священників, душпастирів. 

Ми це чуємо щоразу, коли відвідуємо наші парафії, 

громади, наших людей. Нам так потрібно добрих, 

святих священиків, які б продовжували служіння 

самого Христа в тілі своєї Церкви. Тому звертаюся 

до всіх юнаків, які мене чують: не занедбуйте цього 

покликання, не цурайтеся його, майте відвагу 

відповісти, стати на дорогу підготування 

до священничого служіння», — закликав Отець 

і Глава УГКЦ. 

Департамент інформації УГКЦ 

                      МНОГАЯ ЛІТА 
Новоохрещеним Левові і Гермесові Сухаркіс, їхнім 
рідним і хресним батькам бажаємо многих і благих літ! 
 

ПО М И Н А Є М О     †      П О М Е Р Л И Х 
20 лютого 
8:00  ранку  бл. п. Марію Хандій 
6:00  веч.     бл. п. Оксану Кульченко (3р.)  
 
21 лютого 
5:00 веч.   бл. п. Кароліну Малецьку (1р.) 
 
22 лютого 
8:00 ранку  бл. п. Романа, Павлину, Іванну 
                                                         Лобай 
4 березня 
8:00 ранку  бл. п. Николу (29р.) і Анну (26р.) 
                                                      Романко 
5:00  веч.     бл. п. Антоніну Потічну (13р.) 
 

ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоївся у Бозі блаженної пам’яті Стефан 
Котурбаш (99р.). Душу покійного поручаємо 
молитвам наших вірних. 
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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 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 

            
Space available. 

375.00 
Call Myron at 416-670-4480 

 

 

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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