
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. Єв.4:14-5:6. 
Єв. Mк.8:34-9:1. 
 

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.6:13-20. Еф.5: 9-19 
Єв. : Mк 9:17-31. Mт.4:25-5:12. 
 
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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Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

«Питання відпірності ідеології „русского міра“ — 
це питання майбутнього Церкви Христової 

в сучасному світі», — Глава УГКЦ 

 
Релігійно-політична ідеологія «русского міра» — породження 
«спайки» вівтаря і трону — Російської Православної Церкви 
і кремля. Московський патріархат, який благословляє російських 
солдатів на війну в Україні та виправдовує агресію релігійними 
засадами, сьогодні є викликом усьому християнству. Про 
це в розмові з польським журналістом Кшиштофом Томасіком для 
книги «Бог не покинув Україну» говорить Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав.«Те, що ми зараз бачимо, — це нечувана 
мутація так званого політичного богослов’я, яке має певне 
підґрунтя в історії російського православ’я, коли століттями 
вибудовувалася співзвучність Церкви і держави. У цьому випадку 
маємо справу з дуже небезпечною мутацією давньої засади, 
втіленої у двоголовому орлі  — символі росії», — вважає Глава 
УГКЦ.У чому небезпека новітньої мутації імперської ідеології — 
«русского міра» — сьогодні?«Перш за все, це абсолютно 
нехристиянська ідеологічна мутація. Щоби зрозуміти її небезпеку, 
пропоную порівняти ідеологію „русского міра“ і оперте на неї 
виправдання війни в Україні з ідеологією „ісламської держави“. 
Можна побачити, що ці дві ідеології нічим не відрізняються, 

          б  
       

          



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.   

 
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. 

 
Парохіяльний хор церкви св. о. Миколая та Ліґа 
Українських Католицьких Жінок Канади щиро 
запрошують на ВЕЛИКОДНІЙ БЛАГОДІЙНИЙ 
ЯРМАРОК на підтримку ЗСУ в неділю 9 квітня від 
год. 8:00 ранку до 2:00 поп. Ви зможете придбати 
все до великоднього кошика і не тільки. 
Просимо бажаючих готувати печиво  і принестти до 
церковної залі в суботу 8 квітня до 11:00 ранку. 
 

                        Жертводавці 
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай 
Предобрий Господь благословить. 
 Івонна Ґела            1000.  
 Роман Харак           450. 
 Тетяна Когут           100.   

             
                  ВІЧНАЯ  ПАМ’ЯТЬ  
Упокоївся у Бозі бл. п. Андрій Николин (42р.). Душу 
покійного поручаємо молитвам наших вірних! 
 
 
                                              
 

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 відбуваються в 
днях 16 – 19 березня. Проповідник: – о. д-р  
Роман Рицар з Оттави.  Записи трансляцій наук 
можна переглянути на наших сторінках Фейсбук 
youtube.        

 
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 Х 
23 березня 
10:00 ранку  бл. п. Григорія і Марію 
                                    Реплянських 
5:00  поп.    за померших в родині Піцюрів   
7:00  веч.     бл. п. Анну Михайлишин (16р.) 
 
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 $714. 
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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)                                      
 

 

                        (Закінчення) 
за винятком того, що в ідеології ІДІЛ для 
виправдання мети був використаний іслам, тобто 
це була інструменталізація ісламу як релігії, 
а у випадку „русского міра“ маємо таку ж 
інструменталізацію християнства», — пояснює 
Блаженніший Святослав.І деталізує: «По-перше, 
йдеться про виправдання насильства російською 
Православною Церквою — виправданням 
із релігійного погляду. Обидві ці ідеології — 
„ісламської держави“ і „русского міра“  — 
виправдовують насильство як таке: відповідно до 
них насильство може бути засобом досягнення 
певної мети. Але це не має абсолютно нічого 
спільного ні з ісламом, ні з християнством!По-
друге, представлення Заходу як ворога: тобто 
є колективний ворог у вигляді західного світу 
та західної культури, яка символізує всі можливі й 
неможливі гріхи. Тобто заявленою метою цього 
насильства є боротьба з антихристом, 
із колективним Заходом і його нібито 
аморальністю. Отже, маємо мутацію та зміщення 
з релігійної площини в політичну. 

По-третє, це абсолютно суїцидальні мутації, тому 
що вони обіцяють безумовне життя після смерті 
тим, хто стає під ці знамена. І ми це чули з вуст 
патріарха Кіріла, що тому, хто загине на цій війні 
в Україні, простяться всі гріхи. Такої теорії 
прощення гріхів не знає жодна християнська 
Церква. 

І останнє: абсолютно апокаліптична візія світу, 
тобто твердження, що ми живемо в останні часи. 
Так, обидві ці ідеології апокаліптичні, як у випадку 
„ісламської держави“, так і „русского міра“. Тобто 
йдеться про ідею, яка є надзвичайно 
небезпечною». 
Читайте також: «Війна росії в Україні — 
колоніальна війна. Ми маємо справу з абсолютно 
геноцидним планом», — Блаженніший Святослав 

Блаженніший Святослав стверджує, що ідеологія 
«русского міра» є загрозою для всього 
християнського світу, як свого часу загрозою для 
ісламу була ідеологія «ісламської держави». 
Йдеться, зокрема, про загрозу втрати морального 
й релігійного авторитету Християнської Церкви: 
«Як і ідеологія „ісламської держави“, яка була 
великою бідою для ісламу, ідеологія „руского міра“ 
є великою бідою для християнства, незалежно від 
конфесії чи Церкви. Чому? Бо вона руйнує саму 
серцевину християнської віри — Євангеліє, яке 
є проповідуванням Бога, який є Любов. 

Ця ідеологія проголошує цілком іншого бога, який 
богом не є. На щастя, ісламський світ має імунну 
відпірність і зумів протистояти політичній 
інструменталізації віри. 

Чи має сучасне християнство таку імунологічну 
стійкість до вірусу „русского міра“? Не маю 
відповіді. Я б дуже хотів, щоб такий імунітет був. 
Бо якщо католики, православні, протестанти, які 
сьогодні симпатизують путіну як „останньому  

не ослабла і ти, коли навернешся, утверджуй твоїх 
братів“. І також: „Ти — Петро захиснику 
традиційних цінностей“, піддадуться цьому вірусу, 
нас чекає величезна дехристиянізація і атеїзація. 
Не кажу про секуляризацію, бо вона вже настала, 
а саме про атеїзацію. Адже тоді Церква повністю 
втратить будь-який моральний авторитет, 
не кажучи вже про релігійний. Церква, яка пов’яже 
свою долю з якоюсь суто світською, людською, 
політичною ідеологією, буде відкинута людством 
третього тисячоліття. 

Тому вважаю, що питання відпірності ідеології 
„руского міра“ — це питання майбутнього Церкви 
Христової в сучасному світі. Звичайно, ми віримо, 
що сповняться слова Христа: „Симоне, Симоне! Ось 
сатана хотів просіяти вас, як пшеницю, 
та я молився за тебе, щоб віра твоя -Скеля і на цій 
скелі збудую мою Церкву й адові ворота 
її не подолають“. Вірю, що якщо ісламський світ 
спромігся відкинути ідеологію „ісламської 
держави“, то й християнський світ зможе відкинути 
ідеологію „русского міра“, що, зрештою, уже почав 
робити світ православний. 
Читайте також: «Бог не покинув Україну»: 
у Варшаві презентували книжку-розмову 
з Блаженнішим Святославом, написану в час війни 

Католицька Церква наразі не висловлювалася, 
тому що вважає, що це внутрішня проблема 
православ’я. Але я особисто вважаю, що рано чи 
пізно це торкнеться всіх Церков, які визначають 
себе як християнські. Бо це — вирішальний 
момент, диявольська спокуса для Церкви у 
третьому тисячолітті. І я маю надію, що ми, 
як вірні учні Христа, зможемо гідно цьому 
протистояти». 
Департамент інформації УГКЦ 
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https://ugcc.ua./data/bog-ne-pokynuv-ukraynu-u-varshavi-prezentuvaly-knyzhku-rozmovu-z-blazhennishym-svyatoslavom-napysanu-v-chas-viyny-2211/
https://ugcc.ua./data/bog-ne-pokynuv-ukraynu-u-varshavi-prezentuvaly-knyzhku-rozmovu-z-blazhennishym-svyatoslavom-napysanu-v-chas-viyny-2211/
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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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