
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. 11:24-26, 32-40; 12:1-2. 
Єв. Йо. 1: 43-51.  
 

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.1:10-2:3. 
Єв. Mk.2:1-12. 
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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BICNHÈÊtbn/NN”NNN 
CÂßÒÎ-ÌÈÊÎËÀ¿ÂÑÜÊÀ 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

«Українці сказали: „Ми хочемо і будемо вільними“. 
І це найбільша провокація, якої  

боїться путінський режим», — Глава УГКЦ 

Напередодні річниці початку повномасштабної війни в Україні Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав в інтерв’ю Івано-Франківському 
обласному телебаченню назвав причини російської агресії і роль 
її ідеологічно-пропагандивної складової, яка є геноцидною 
за сутністю, розповів про роль Російської Церкви у формуванні цієї 
ідеології і про те, чому українці викликають таку ненависть 
у росіян. 
 
«Я відчув, що починаються дуже небезпечні процеси задовго 
до того, як почали гриміти гармати і ми почули свист російських 
ракет над нашими головами, — сказав Блаженніший Святослав 
в інтерв’ю. — Одного разу на великому міжцерковному форумі один 
з очільників Російської Православної Церкви сказав мені таку 
фразу: „Ви не повинні існувати“. Це означає, що війна почалася 
із заперечення права на існування, яке відбувалося спочатку 
на ідеологічному чи пропагандивному рівні. Бачимо, що всі 
структури російської держави, зокрема й церковні, вже тоді були 
заражені брехнею і почали обстрілювати ідеологічними кулями весь 
світ. Про нашу державу й наш народ говорили як про „щось“, 
забираючи в нас особовість, кажучи, що України і її народу немає, 
а є лише територія».Глава УГКЦ розповів про глибинні причини 
російського вторгнення в Україну та його геноцидної ідеології, одна 
з яких — пострадянський реваншизм і схильність російського 
суспільства до диктатури та знищення свободи: 
«Усіх нас вразили ідеологічні виправдання цієї війни, коли в росії 
почали говорити про денацифікацію України. Йшлося про масові 
вбивства, і російські збройні сили методично втілювали в життя 
ідеологічні геноцидні схеми, які їм накреслили… Ми питаємо про 
причини: звідки могло взятися таке заперечення прав на існування 
цілого народу з його мовою, традицією, культурою?....ст. 3…. 

https://ugcc.ua./data/glava-ugkts-blazhennishyy-svyatoslav-pro-viynu-russkiy-mir-i-gaslo-peremogy-ukrayny-2269/
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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.т 
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. 

БУКК повідомляє що весь прихід від продажу 
журналу “Патріярхат” у сумі $220 минулої неділі 
віддано на Збройні Сили України. Разом до тепер відданo 
$8,166. 
 
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.  
 
 
                      Жертводавці 
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай 
Предобрий Господь благословить. 
 Володимир і Надя Луців      300.  
 Катерина Матковська       200. 
 

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 в 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  
9 березня 
5:00  поп.    за померших в родині Піцюрів 
7:00  веч.     бл. п. Йосифа Ґелу (1р.) 
 
11 березня 
10:00 ранку  бл. п. Стефана Котурбаш  
                                                    (40д.) 
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.)  

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 $615. 
 

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)                                      
 

 

Можливо, колись соціологи й дослідники соціумів нового 
часу це досліджуватимуть, але ми вже бачимо: російське 
суспільство і російська держава хворі на старі радянські 
хвороби, які сьогодні перетворилися на реваншистську 
ідеологію, глибоко геноцидну за своєю сутністю. Думаю, 
що суспільство, яке могло породити феномен путінізму, 
дуже хворе морально. І Україна для нього великий 
подразник, адже є прикладом, що можна вилікувати 
хвороби пострадянського суспільства, можна бути 
вільними й будувати демократичну державу відкритого 
типу суспільства… Українці Помаранчевою революцією 
і Революцією Гідності сказали: ми хочемо бути вільною 
демократичною країною, хочемо бути вільними. Українці 
сказали, що бути вільними — можливо. І це найбільша 
провокація, якої боїться путінський режим, бо він 
тримається на протилежному… Так, саме існування 
України стає провокацією для цього режиму, який 
сьогодні приходить, щоб нас убивати».Блаженніший 
Святослав розглядає роль Російської Церкви 
в ідеологічній підготовці й підтримці війни в Україні. Чи 
може називатися Церквою структура, яка благословляє 
на масові вбивства? 
«Коли релігійна інституція починає виправдовувати 
війну… коли перетворюється на пропагандивну машину… 
коли пропагує православний шахідизм, тоді вона йде 
дорогою ісламської держави. Ісламський світ щось 
подібне уже пережив. Тоді, дякувати Богові, серед 
мусульманських мудреців знайшлася сила, щоб 
цю ідеологію відкинути і засудити. Сьогодні стоїть виклик 
перед християнським світом. Якщо християнська Церква 
породила ідеологію, — ідеологію „русского міра“, яка 
за суттю є геноцидною… то можна засумніватися 
у її еклезіальності, церковності. Багато разів спілкуючись 
на різних форумах і з православними, 
і з протестантськими богословами й очільниками Церков, 
я розмірковував про це як про виклик для всього 
християнства. Адже такого типу використання 
християнської релігії з геополітичною метою, 
виправдання звірств і злочинів тоталітарного режиму 
є викликом для вірогідності проповіді Христового 
Євангелія людині третього тисячоліття. Тобто де-факто 
ми бачимо тут велику небезпеку для вірогідності самої 
церковної сутності, і це виходить за межі одної Церкви 
та навіть православ’я. Тому я закликав і закликаю весь 
християнський світ… дати належну оцінку такій вбивчій 
ідеології. Бо якщо ми не матимемо такої ж відваги, яку 
мав мусульманський світ, якщо ми, як християни, 
не відкинемо ідеологію „русского міра“, не матимемо 
антитіл християнського сумління, то це може стати 
великою небезпекою для майбутнього християнства 
у третьому тисячолітті», — наголосив Блаженніший 
Святослав.                    Департамент інформації УГКЦ 
 

 
Що треба знати про правила посту в УГКЦ? 

 27 лютого 2023 року, в УГКЦ в Україні розпочався 
Великий піст. Пригадуємо канони партикулярного права 
УГКЦ, у яких ідеться про те, коли і як треба постити. 
Правила посту в УГКЦ регулює, зокрема, кан. 
115 партикулярного  права. 
Метою покутної практики посту, покаяння і стримання, 
йдеться в документі, є надолуження за вчинені гріхи 
та осягнення більшої досконалості задля особистого 
освячення. Така практика — найдавніша традиція 
Української Греко-Католицької Церкви. Під час Великого 
посту постити зобов’язані всі вірні, за винятком кількох 
категорій людей, про які розповімо нижче. 
 
Коли і як треба постити? 

• у перший день Великого посту і Страсну 
п’ятницю — суворий піст, тобто треба 
утримуватися від 
вживання м’ясних і молочних продуктів 
та яєць, а також страв, які містять ці продукти; 

• у перший тиждень Великого посту і впродовж 
усіх днів Страсного тижня потрібно 
утримуватися від 
споживання м’ясних продуктів і страв; 

• у понеділок, середу та п’ятницю інших 
тижнів Великого посту треба утриматися від 
споживання м’ясних продуктів і страв; 
у вівторок та четвер дозволено всі види їжі. 

Протягом усього часу Великого посту вірні 
зобов’язані утриматися від організації та участі 
в гучних забавах, весіллях, танцях, розвагах 
та інших подібних заходах. 
 
Хто звільнений від обов’язку посту? 
Є певні категорії людей, які звільнені від обов’язку 
посту. Це: 

• діти до 14 років; 
• особи, яким виповнилося 60 років; 
• важкохворі; 
• вагітні; 
• матері після пологів і ті, що годують груддю; 
• ті, що подорожують (якщо час подорожі 

перевищує вісім годин); 
• ті, що важко працюють; 
• ті, що харчуються зі столу інших; 
• убогі, котрі живуть із милостині. 

В окремих випадках звільняти від обов’язку 
постити може місцевий ієрарх, заохочуючи 
в цьому разі вірних до здійснення діл 
побожності та милосердя. 
            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 
 

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