
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. 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 БОГОСЛУЖІНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Євр. 11:24-26, 32-40, 12:1-2. 
Єв. Йо. 1: 43-51. 
7:00 ранку – Утреня 
             Божественні Літургії.  
8:00 ранку – 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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Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

Глава УГКЦ у першу річницю масштабного 
вторгнення: Перемога України буде перемогою Божої 

сили над людською хтивістю і гріхом 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав у першу річницю повномасштабної війни, яку російський 
окупант і агресор приніс на нашу землю, у своєму завершальному 
воєнному зверненні подякував усім тим, які боролися і боряться 
сьогодні, і будуть боротися ще надалі, до остаточної перемоги 
України. Цю боротьбу України сьогодні подивляє цілий світ. 
 
Предстоятель відзначив, що рік, який ми пережили, був роком 
болю, сліз і крові, був роком боротьби, величезної мужності 
та стійкості синів і дочок нашої Батьківщини. Та водночас це був рік 
великої віри і надії, що Господь Бог нас не покинув, що Він є і буде 
джерелом та запорукою нашого життя і нашої перемоги. 

Духовний лідер зауважив, що цього ранку ми мимоволі згадуємо, 
як усе починалося в Києві того жахливого ранку 24 лютого 
2022 року. Ми всі прокинулися від вибухів ракет і бомб. 

«Пригадую, — розповів він, — що тоді ми бачили звідси, із лівого 
берега Дніпра, палаючий верхній Київ на правому березі. Бачили, 
як над нашим Патріаршим собором кружляли російські гелікоптери. 
Я питав: „Господи, чому Ти це нам дозволив побачити? Чому 
це з нами діється?“. Були відчуття, що подібні картини бачив 
пророк Єремія, коли споглядав, як вавилонські загарбники 
зруйнували Єрусалим, і плакав над містом. Рік тому ми так плакали 
над нашим Києвом, який став першою мішенню російського удару». 
«Того ранку — під бомбами, — вів далі Блаженніший Святослав, — 
ми готували звернення до нашого народу, нашої Церкви. У тому 
посланні ми стверджували, що українці мають право і святий 
обов’язок захищати свою Батьківщину. Ми пригадували, що, 
як вчить історія ХХ століття, той, хто починає війну,…..ст. 3…… 

https://ugcc.ua./data/zvernennya-blazhennishogo-svyatoslava-z-pryvodu-pochatku-viyny-v-ukrayni-782/
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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. 
 

«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.  
 
Кляси підготовки до Торжественного Святого 
Причастя, які буде провадити п. Олег Бих 
починатимуться в неділю 26 лю 
о год. 10:00 ранку у парохіяльному будинку.  
Просимо зацікавлених зголоситися до парохіяльної 
канцелярії за чис. тел.. 416-504-4774 до 16 лютого. 
 
 
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 
Божественних Пісень”  в неділю 26 лютого о год. 3:30 
поп.  у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків                    
 

 Канадсько Українськa Мистецькa Фундаці[  
спільно з студентами Києво-Могилянської 
Академії запрошує на виставку «Невидані дипломи», 
яка вшановує пам’ять українських студентів, які 
ніколи не закінчать навчання, бо їхні життя забрало 
російське повномасштабне вторгнення. Відкриття: 3 
березня 2023 о год. 7:00 веч. в Ґалерії КУМФ, 145 
Evans Ave. Suite #101. www.kumfgallery.com  
 
ПОДЯКА  від церковного хору: 
Дириґентка та члени парафiяльного хору: “Складаємо 
щиру подяку Отцевi Пароховi за пiдтримку нашого 
почину влаштовування концертy, як i всiм парафiянам та 

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.  

 Минулої неділі Лицарі Колюмба спонсорували 
недільну каву. Oрганізація oплатила розходи в 
сумі $350. i подарувала  $500. на фонд “Допомога 
Україні”. Щиросердечна подяка Лицарям Колюмба за 
доброзичливість і щедрість. 
 

http://www.b4j.ca/
mailto:ensembles.sum@gmail.com
http://www.kumfgallery.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)                                      
 

 

гостям котрi прибули на вiдспiвування коляд, i за 
грiмку пiдтримку при спiвi "Бог Предвiчний".  
Ми особливо i сердечно вдячнi за пожертви на 
харитативну органiзацiю “Джерело” - зiбрано $4,500. 
Вiдколи цим способом долучилися до пiдтримки 
львiвського регабiлiтацiйного центру, зiбрано 
$56,147.00. 
Кiнчаємо оцю коротку вiстку висловом одушевлення, 
що надалi закорiнюються та розвиваються новi й старi 
традицiї при нашому храмi, на славу Iсуса Христа, 
Спасителя душ наших”. 
 
З пошаною, 
Парафiяльний Хор 
 
 
 
 
 
 
                    Жертводавці 
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай 
Предобрий Господь благословить. 
Галина Ґоджик           250. 
Христина Суржиця        500. 
Михайло Пастушок        100. 
Линда Мороз          200. 
Евеліна Прибула         200. 
Орест Роїк           300. 
Мирон Джулинський        100. 
Василь Ганкевич         100. 
Світляна Глушок         100. 
Данило Рудий          200. 
            (в пам’ять Катерини (19р.) та 
                     Михайла Кулик (11р.) 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая     100. 
        (в пам’ять Александри Костюк) 
Василь і Марія Домарецькі      100. 
Андрій і Лідія Лебедь        500. 
Canada Helps          140. 
Лариса Тепла          750. 
   (в пам’ять батька Йосифа Теплого-43р.) 

 
PAD DONATIONS 

Соня Соломон         150. 
Марко і Наталя Стадник      100. 
Зоя Трофименко        100. 
Надя Борис          100. 
Василь і Рома Жила       100. 

 
e-mail Donations 
Aндрій Винницький і Зірка Кудла    175. 
Вікторія Палиґа         100. 
 
    
 

хто плекає ілюзії всемогутності, її і програє. 
Бо Господь Бог вловлює могутніх їхньою ілюзією,  
скидає могутніх із престолів, а підносить убогих 
і смиренних». 
Вже тоді, наголосив він, ми стверджували, що Господь 
Бог буде з нами, що Україна переможе, і це буде 
перемога Божої сили над людською хтивістю, 
зажерливістю, людським гріхом. І так стається. Слово 
Євангелія каже: «Від Господа це сталося, і дивне воно 
в очах наших». 
Читайте також: ЗВЕРНЕННЯ БЛАЖЕННІШОГО 
СВЯТОСЛАВА З ПРИВОДУ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 
«Щодня впродовж усього року ми стверджували: 
Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться! 
Ця фраза зродилася спонтанно, тому що ніхто з нас 
не планував щоденних відеозвернень чи інших 
заходів, які б тривали цілий рік…», — сказав Глава 
Церкви.«Пригадую, — поділився духовний лідер, — 
телефонували люди із різних країн і питали: 
„Чи ви ще там живі в Києві?“. І тоді я попросив свого 
секретаря: „Запишімо відео, щоб усі бачили, 
що ми живі, що продовжуємо боротися, не опускаємо 
рук і всі як один стали на захист Батьківщини“. Таке 
відеозвернення вперше вийшло 25 лютого». «Але 
сьогодні ми кажемо: Україна стоїть, Україна вистояла 
цілий рік! Дякуємо Господу Богу за те, що дарував нам 
силу і стійкість», — додав він. «Ми сьогодні 
відчуваємо, що Господь Бог нас чує, дарує нам те, про 
що ми в Нього просимо на спасіння нашого народу, 
і допомагає нам рятувати в Україні життя тих, хто 
постраждав, хто є жертвою цієї несправедливої 
російської агресії, війни. Тому закликаю всіх вас 
провести цей день у молитві, у пості та чинити діла 
милосердя і любові», — звернувся Глава Церкви 
до всіх і кожного.Також Глав Церкви подякував усім 
тим, які щодня знаходили час, щоб слухати його 
відеозвернення. «Дякую, що впродовж того року 
ми жили, боролися і молилися разом», — сказав 
духовний лідер. 

Департамент інформації УГКЦ 

                      МНОГАЯ ЛІТА 
Новоохрещеній Нікол Марії Сатаров, її 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 
28 лютого   бл. п. Петра і Софію Шлярп 
5:00  веч.    Ann and Neil Mc Carthur 
 
2 березня 
6:00  веч.   бл. п. Зенона Мисаковeць (40д.)     
 
4 березня 
10:00 ранку  бл. п. Николу (29р.) і Анну 
(26р.) Романко 
5:00  веч.     бл. п. Антоніну Потічну (13р.) 
 
9 березня 
7:00  веч.     бл. п. Йосифа Ґелу (1р.)     

https://ugcc.ua./data/zvernennya-blazhennishogo-svyatoslava-z-pryvodu-pochatku-viyny-v-ukrayni-782/
https://ugcc.ua./data/zvernennya-blazhennishogo-svyatoslava-z-pryvodu-pochatku-viyny-v-ukrayni-782/
https://www.facebook.com/head.ugcc/videos/966248727649213
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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 

 
Sadochok Preschool Centre 

licensed daycare 18 months - 5 years 
35 West Deane Park Drive, 

 Toronto, M9B 2R5 
Tel 416-626-7195    

sadochokdaycare@gmail.com 
 
  

 

 

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:sadochokdaycare@gmail.com
mailto:olena@terralaw.ca
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