
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. Євр. 1:10-2:3.  
Єв. Mk.2:1-12. 
 

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.Єв.4:14-5:6. 
Єв. Mк.8:34-9:1. 
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. 
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Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

Глава УГКЦ у першу неділю Великого посту: 
Страждальна Церква в Україні є сьогодні живою 

іконою живого Бога 

«Учителю, де перебуваєш?» — це питання звучить для нас, 
українців, дуже життєво, навіть деколи жорстоко. Під час війни 
багато людей запитує: Боже, де Ти є? Ти мене покинув? Боже, 
Ти з нами чи з нашими ворогами — з ким Ти? Про це сказав Отець 
і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав у проповіді в Першу неділю Великого посту. 
 
«Учителю, де перебуваєш?». І Він відповів їм: «Ходіть і подивіться» 
(Ів.1,38–39). 
Як зауважив проповідник, сьогодні Боже слово нам розповідає про 
покликання перших апостолів Христових. Перші учні — Андрій, 
Петро, Пилип, Натанаїл — один одному передають радісну вістку 
про знахідку — вони знайшли Месію. 

«Що робить апостолами цих осіб? Апостолами їх робить той 
стосунок, який зароджується між ними і самим Господом Ісусом 
Христом», — наголошує Глава Церкви. 
За його словами, історія першого досвіду зустрічі з Учителем для 
нас, християн, сьогодні має ключове значення, адже відповідає 
на запитання, що означає бути християнином. 
«Бути християнином, — вважає духовний лідер, — це мати 
особистий стосунок із Богом. Вірити — це мати можливість 
достукатися до Бога, з Ним спілкуватися. Бути християнином — 
це мати відкриті небеса над собою, можливість живого 
богоспілкування. Бути християнином — це бути учнем Христа. 
Те учнівство впроваджує нас в особливий вид стосунків 
із Христом». 
Читайте повний текст проповіді Блаженнішого Святослава у першу 
неділю Великого постуЧи справді Христос мій Учитель? Наскільки 
я впускаю Його під мою смоковницю, у мій приватний простір? 
«Бо часом, — каже Блаженніший Святослав, — видається, 
що ми недооцінюємо обставин, у яких живемо. Ми думаємо, 
що в тому, що ми робимо, і там, де ми є, Бога може не бути.  
…..ст. 3……….. 
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https://ugcc.ua./data/propovid-blazhennishogo-svyatoslava-u-pershu-nedilyu-velykogo-postu-2306/


2                                                                                       ОГОЛОШЕННЯ 
____ 

 

@4bellwoods

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 

УВАГА! Загальні Збори Свято-Миколаївської 
парохії проходитимуть в неділю 26 березня 
після Святої Літугії о год. 10:00 ранку у 
парохіяльному будинку (11:30р). Заохочуємо 
наших парохіян долучитися до цього 
процесу! 

Повідомляємо,що в нашій Свято-Миколаївській 
церкві продовжуємо Святі Літургії для дітей 
цілоденної і суботньої школи. Наступна Свята 
Літургія назначена на неділю 26 березня о год. 10:00 
ранку. 
 
Кляси підготовки до торжественного Святого 
Причастя, які провадить п. Олег Бих почалися в 
неділю 26 лютого о год. 10:00 ранку у 
парохіяльному будинку.  
Просимо зацікавлених зголоситися до парохіяльної 
канцелярії за чис. тел.. 416-504-4774. 
 

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.  
 
КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА  ФУНДАЦІЯ / 
КУМФ,повідомляє , що в Ґалерії КУМФ знову 
відбудеться популярна виставка-продаж 
“МИСТЕЦЬКІ СКАРБИ  з приватних колекцій 
членів КУМФ” в днях 19 березня – 23 квітня, 2023 р. 
 
Організація Українок Канади, відділ Софії Русовa 
запрошує на Pysanka Easter Egg Bingo в п’ятницю  
17 березня о год. 7:00 веч. в залі православної 
церкви св. Димитрія, 3338 Lake Shore Blvd. W.  
 

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 почався в понеділок  
27 лютого. Щонеділі під час Великого Посту 
служиться  Великопосна Вечірня  о год. 6:00 
веч. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  подавати 
імена померлих до пом'яників на Парастас-Сорокоусти, 
який  служиться у п’ятницю. 
  
Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в 
середу і п'ятницю в часі Великого 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. 

 

ПО М И Н А Є М О     †      П О М Е Р Л И  
23 березня 
10:00 ранку  бл. п. Григорія і Марію 
                                    Реплянських 
5:00  поп.    за померших в родині Піцюрів   
 
25 березня  
10:00 ранку  бл. п. Андрія Путько (50р.)  
 
27 березня 
6:00 веч.     бл. п. Богдана Ґулу   

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 минулої неділі становить $465. 
 

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)                                      
 

 

                      Жертводавці 
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай 
Предобрий Господь благословить. 
 Андрій і Оксана Бошко       300.  
 Александра Поточна        200. 
              (в пам’ять мами Антоніни) 
Любомир Лагодинський       100. 
Андрій Полянський        100. 
Мирон Пеняк і Софія Березовська   100. 
Анна Шлярп МcArthur       500. 
           (в пам’ять батьків Софії і Петра) 
Катерина Ґолдій         260. 
 

                              (Закінчення) 
 

Що може бути доброго в „моєму Назареті“ — у моїй 
келії, кімнаті, у моїх труднощах, болях, плачах?! Але 
Христос мені каже: „Я тебе бачив, як ти там був, під 
смоковницею“». 

«Він приходить до нас сьогодні, щоби зробити своїми 
учнями», — додав архиєрей. 

Предстоятель вважає, що Великий піст — 
це особливий час досвіду. «Не так досвіду моральних 
аскетичних приписів, правил, дієтичних норм, голоду, 
вправ чи довгих молитов. Усі ті вправи та наше 
умертвіння роблять нас готовими до зустрічі. Ми всяку 
житейську печаль відкладаємо, щоб не пропустити 
того моменту, коли до нашого Назарету прийде 
Учитель, щоб могти бути справжніми учнями, 
як Натанаїл був справжнім ізраїльтянином, очікуючи 
зустрічі з Месією», — наголошує проповідник. 

Духовний лідер пригадав, як хтось із духовних отців 
сказав, що цей рік війни став часом Великого посту 
тривалістю в рік. 

Минулого року, звернув увагу архиєрей, початок 
повномастабної війни дивним чином збігся із початком 
Великого посту. «Як важливо нам сьогодні зрозуміти, 
що ми не є дальше чи ближче від Ісуса Христа 
Учителя, ніж Натанаїл там, під смоковницею. Хтось 
може сказати, що нам дуже потрібно, щоби Христос 
прийшов у видимий спосіб, узяв за руку, як коли 
стрепенув своїм словом учня, якого зробив 
апостолом», — сказав Глава Церкви. 

Але Христос, переконує Блаженніший Святослав, 
в аналогічний спосіб приходить і до нас сьогодні. 
«Навіть під час війни, — звертає увагу духовний 
лідер, — Христос приходить туди, де під своєю 
смоковницею ми сидимо та чекаємо на Нього. 

Сьогодні тим простором зустрічі є бомбосховища, наші 
парафії, наші доми, де ми приймаємо біженців. Кожен 
момент служіння Церкви жертвам війни стає 
простором зустрічі. Щоразу, коли людина бачить 
допомогу, якої не очікувала, каже: „Вас до мене 
послав Бог“». 

Глава УГКЦ підкреслив, що місія Церкви сьогодні — 
це ділення тією знахідкою, про яку читаємо 
в Євангелії. Робити учнями всі народи, пояснив він, 
можна лише тоді, коли ми особисто познайомимося 
із присутнім між нами Учителем та Господом 
і познайомимо з Ним кожного, хто Його шукає. 

«Православним ісповідання віри може бути лише тоді, 
коли воно інтегральне, повне, тобто коли 
ми передаємо повноту нагоди і справжньої можливості 
пережити подію зустрічі з живим Христом, що є між 
нами. Так і Церква зберігає істинність, коли зображає 
своїм життям цілісність ікони живого Бога, 
присутнього між нами», — наголосив архиєрей. 

Перша неділя Великого посту називається неділею 
Православ’я не тільки тому, що ми вшановуємо ікони 
як вид церковного мистецтва, зауважив 
Предстоятель. «А й тому, що ікона насправді, — 
пояснив він, — це стосунок між Зображеним і його 
зображенням, стосунок, що є закликом і нагодою для 
зустрічі». 

За словами Блаженнішого Святослава, живою іконою 
живого Бога є все життя і діяльність Церкви, зокрема 
страждальної сьогодні в Україні: Божественна 
Літургія, наш духовний досвід, наші рани війни, наша 
проповідь і служіння як посередників цієї животворної 
зустрічі та впровадження в автентичний та повний 
особистий стосунок із Христом для людини третього 
тисячоліття. 

«Ця відкрита нагода для доленосної зустрічі і є тими 
відкритими небесами, про які чуємо на закінчення 
сьогоднішнього Євангелія, тим духовним простором, 
у якому ангели сходять і розходять над Сином 
Чоловічим, що стоїть нині між нами у зраненій 
Україні!» — наголосив Глава УГКЦ. 

«Бути іконою, живою іконою, зображенням 
присутності Бога між нами — це покликання спільноти 
учнів Христових сьогодні», — додав на завершення 
Блаженніший Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ 
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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 
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