
 Ап. Євр. 4, 14 - 5, 6.   
 Єв. Мр. 8, 34 – 9, 1.  
       
    

Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. 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 

Пастирське послання Блаженнішого Святослава з 
нагоди відновлення Акту посвяти України під 
Покров Пресвятої Богородиці 

Не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, крім тебе, Пречиста 
Діво! Ти нам допоможи, на тебе надіємось і тобою хвалимось: бо ми 
твої слуги, щоб ми не посоромилися (Молебний канон Пресвятій 
Богородиці). 

Дорогі в Христі! 
У дні, коли наш народ і наша Батьківщина знову 
переживають великі випробування, пов’язані з окупацією 
частини нашої землі, наші серця наповнені тривогою за 
майбутнє, непевністю і страхом.Посеред цих обставин сам 
Господь посилає нам знак надії, подібно як Він зробив це в 
далекі часи старозавітному цареві Ахазові… Єрусалим 
перебував під смертельною загрозою з боку агресивних 
сусідів, а його правитель, цар Ахаз, розпачливо шукав 
підтримки в тогочасних світових потугах. Почуття царя і 
його підвладних натхненний автор передає дуже 
промовисто, зазначаючи, що «серце царя й народу 
затремтіло, як тремтить дерево в лісі від вітру» (Іс. 7, 2). 
Господь послав до царя Ахаза пророка Ісаю, щоб заспокоїти 
його та закликати до цілковитого уповання на Бога. А що 
цар і надалі сумнівався і хитався, Бог вклав в уста свого 
пророка такі слова-обітницю: «Оце ж сам Господь дасть вам 
знак: Ось дівиця зачала, і породить сина і дасть йому ім'я 
Еммануїл» (Іс. 7, 14). Прообраз Богородичного Покрову став 
знаком особистого і всесильного захисту Бога його людей. 
Відтак Всевишній запросив свій народ і його правителів не 
покладати надмірних сподівань на сильних цього світу, а 
повністю віддатися в Його могутні руки, навертаючись до 
Його закону: «В наверненні й спокої ви спасетеся; у тиші та 
в довір'ї - ваша сила» (Іс. 30, 15).  ( стор. 3) 

 
 

ST. NICHOLAS 
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 БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня (о. Р. Лобай)            
8:00 – Св. Літургія (о. Р. Лобай)                
9:30 – Св. Літургія (о. О. Качур ) 
11:30 – Св. Літургія (о. А. Лящук) 
 6:00 – Св. ЛІтургія (о. O. Юрик) 
 7:00 – Великопосна Вечірня 
                                  (о. O. Юрик) 
                            Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
6:00в.  –  Св. Літургія  

Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
                         Середа 

6:00     – Mолитовний День 
 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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                         ОГОЛОШЕННЯ 
 ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок  

3 березня. Щонеділі підчас Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00 
вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до Пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який почався служити 7 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 Ранішосвячених  Дарів. В п’ятницю також 
служать Парастас-Сорокоусти. 

 Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбулися в днях 
 20 - 23 березня, 2014р. Проповідник –  
 о. д-р Роман Рицар з Кінґстон. 
 23  ІІІ Неділя   в часі ранніх Бож. Літ. кінцева 
Духовна Наука. 

  Сьогодні на Святій Літургії о год. 9:30 ранку 
вітаємо у нашому Свято-Миколаївському храмі, 
Лицарів Колюмба, відділ Андрея Шептицького і їхні 
родини! 

 В неділю 30 березня на Святій Літургії 9:30 
ранку, 2 таца буде присвячена потерпілим 
родинам Небесної Сотні. Після Святої Літургії 
відслужать Панахиду за поляглих героїв.  
При Кредитовій Спілці Будучність створений 
Гуманітарний Фонд Родинам Небесної Сотні (FHMFF Fund, 
Acct. No. 67568-1). Бажаючі скласти пожертви можуть це 
зробити особисто у відділі, вислати чек на Attn. Mrs. 
Halya Vynnyk, Buduchnist Credit Union, 2280 Bloor St. W., 
Toronto ON M6S 1N9 aбо oнлайн: www.bcufoundation.ca –
FHMFF. Усі пожертви отримають посвідки звільнення з 
податку. 

 Запрошуємо усіх парохіян зійти до церковної 
залі в неділю, 30 березня на смачний oбід, який 
включатиме:вареники, ковбаску, капусту і борщ.  
Просимо підтримати діяльність ЛУКЖК, яка допомагає 
нашій парохії і багатьом благодійним організаціям.  

 Дорогі Парохіяни нашої Свято-Миколаївської 
Церкви! У звязку з вищезгаданими обідами, 
запрошуємо Вас   прийти  на ліплення вареників, 
яке організує ЛУКЖК, в суботу, 29 березня, о 
год. 10:00  ранку в церковній залі. Просимо 
зголошуватися до парохіяльної канцелярії за чис. тел. 
416-504-4774 або до п-і Наталі Штурин 416-236-4043. 

 Коса Колектив запрошує дітей на писання 
писанок після Святої Літургії (9:30 і 11:30 ранку)  
в неділю 30 березня у церковній залі. Просимо 
записатися заздалегідь на емейл : 
kosa.kolektiv@gmail.com. 

 Підготовка до Великодніх Гаївок! Koса Колектів 
запрошує молодих жінок співати веснянки з ними у 
підготовці до Великодніх Гаївок. Обов’язково прийти на 
три сесії співу: четвер 27 березня, 3 квітня, 10 квітня від 
7 – 9-ої год. вечора у парохіяльному будинку. 

 Коса Колектив запрошує на майстер-клас 
народного співу  та веснянок в неділю 6 квітня з 
співачкою Марією Соневицькою з тріо Зозулька з 2-4-ої 
години в Інституті Св. Володимира, 620 Spadina. Вхід за 
добровільними датками. Просимо записатися на емейл: 
kosa.kolektiv@gmail.com. 

 У вівторок 18 березня відслужили поминальну 
Святу Літургію і панахиду за упокій душі Тетяни 
Прокішчук. Вічна Їй Пам’ять! 

 КУК - Відділ Торонто і Хор Веснівка 
запрошують на величавий концерт з нагоди 200 р. 
народження Тараса Шевченка сьогодні в 3:00 год. 
поп.  в Koerner Hall, 273 Bloor Street W.   

  Шкільна Рада, відділ КУК Торонто  організовує 
концерт з нагоди 200 років народження великого 
поета Тараса Шевченка в неділю 30 березня о год. 
2:30 поп. в Пластовій Домівці ім. Гуцуляків, 516 The 
Kingsway. 

  Хор Веснівка запрошує на Великодній Базар в 
неділю 13 квітня від год. 9 – 2ої поп. в церкві св. о. 
Миколая. Можна буде набути: свіжі паски, торти, 
вареники, канапки, борщ, каву ітд. 

  ЛУКЖК при Соборі Успення Пресвятої 
Богородиці запрошує на Весняне Чайне Прийняття 
в неділю 30 березня від год. 9-2ої поп. у церковній залі, 
3625 Cawthra Rd., Mississauga. Дохід призначений на 
Майдан. 

  Хор Левада (УМА) Торонто запрошує на 
Весняний Показ Моди в неділю 6 квітня 2014  
о год. 1:00 поп. в Knights of Columbus Hall, 
 195 Park Lawn Rd. Квиток (40.00) включає гарячий обід, 
вино, розігравки, нагороди. Квитки:  
Ганя (905-629-238) або Олеся (416-233-9700). 

  Українсько-Канадський Центр Опіки при 60 
Richview Rd., Toronto, запрошує на 3-тю щорічну 
Панахиду в пам’ять мешканців, які відійшли у вічність. 
Панахиду відслужать в суботу 29 березня о год. 10:00 
ранку. За інформаціями просимо звертатися до Галини 
Поліщук за чис. тел. 647-725-0844. 

 Z – LAND  Committee  має честь запросити  вас на 
вечір подяки з нагоди презентації книжки Юрія 
Гаврилюка  «Від Володимирових Походів до лінії 
Керзона» „Od wypraw Włodzimierza do linii 
Curzona” “From Volodymyr’s Principality to the 
Curzon Line“ в неділю, 6 квітня 2014 року,  о годині  
3 пополудні  в домівці  імені Тараса Шевченка  при 
482 Horner Ave., Etobicoke                                                        

http://www.bcufoundation.ca/
mailto:kosa.kolektiv@gmail.com
mailto:kosa.kolektiv@gmail.com


               ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку 
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Анна Мартинюк                                 150.00 
Наталія Спольська Томцьо                 500.00 
Фундація Родини Цурковських           100.00 
Марія Світа                                       150.00 
 
 ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 25 ІІІ  9:00 ранку      за померших в родині 
                                      Макіщук 
 29 ІІІ  9:00 ранку      бл. п. Марію Сахрин (40д.) 
 29 ІІІ 10:00 ранку     бл. п. Михайла Гарапин 
 29 ІІІ 11:00 ранку     бл. п. Галину Постоловську 
 29 ІІІ   5:00 поп.       бл. п. Мирославу Чорній  
                                                                (40д.) 
 5   ІV 10:00ранку      бл. п. Володимира Кобзар 
12  ІV  9:00 ранку      бл. п. Андрія Івана  
                              Спольського і Миколу Томцьо  

        В І Ч Н А Я   П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлися у Бозі бл. п. Дарія 
Цибульська(86 р.) і Марія Роївська (92).  
Душі Покійних поручаємо молитвам наших 
вірних. 

Господь в усі часи приходив на допомогу 
своєму народові, а знаком перемоги і надії 
завжди була ця сповіщена пророком Ісаєю 
дівиця – Пречиста Діва Марія 

У нашій великопісній мандрівці Господь Бог 
посилає нам своє слово, закликаючи до щирого 
навернення, до внутрішньої переміни, а як 
запоруку свого благословення на цій дорозі, 
дає нам знак – Пресвяту, Пречисту, 
Преблагословенну, Славну Владичицю нашу 
Богородицю і Приснодіву Марію.Господь в усі 
часи приходив на допомогу своєму народові, а 
знаком перемоги і надії завжди була ця 
сповіщена пророком Ісаєю дівиця – Пречиста 
Діва Марія. На сторінках Святого Письма 
Богородиця присутня від першого трагічного 
моменту в історії людства, коли після 
гріхопадіння Творець заповідає поразку змія-
чоловіковбивці від потомства жінки, яке зітре 
йому голову (пор. Бут. 3, 14-15). А в останній 
книзі Священного Писання, Одкровенні св. 
Івана Богослова, натхненний автор бачить у 
пророчому видінні велике знамення на небі: 
«Жінка, одягнена в сонце, і місяць під стопами 
її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок» (12, 
1). Червоний дракон, що переслідуватиме цю 
благословенну жінку смертоносним потоком 
вод, які виходитимуть з його уст, не зможе 
подолати її. Навпаки, силою архистратига 
Михаїла він сам буде повержений на землю та 
назавжди буде зруйнована його влада над  

людським родом (пор. Одкр. 12, 7-17).Утім, 
Пречиста Богородиця супроводжує людський 
рід не тільки в тій історії, яка записана у 
священних книгах. Вона перебуває зі своїми 
дітьми завжди і всюди, в усі часи і посеред 
будь-яких обставин. Чимало місць на нашій 
земній кулі Пресвята Богородиця позначила 
своєю особливою присутністю, завдяки чому 
всі ці місця стали для багатьох людей, а навіть 
цілих народів знаком порятунку і спасіння. 

Як не згадати Унів і Почаїв, Зарваницю і Гошів, 
які стали знаком опіки Пресвятої Богородиці 
над нашою землею впродовж її бурхливої 
історії? 

Як тут не згадати близькі й дорогі серцю 
кожного християнина місця Святої Землі – 
Назарет, Вифлеєм, Аїн-Карім, Єрусалим, які 
донині притягують до себе сотні тисяч 
паломників з усього світу? Як не згадати Люрд 
у Франції, Лоретто в Італії, Апаресіду в 
Бразилії, Гваделупу в Мексиці, Маріацелль в 
Австрії, Ченстохову в Польщі, Маріаповч в 
Угорщині, Литманову в Словаччині? Як не 
згадати маленьке португальське село Фатіма, 
де Пречиста Богоматір на початку далекого 
1917 року з’явилася трьом малим пастушкам і 
закликала молитися за Росію, щоб не 
допустити поширення у світі загрозливого і 
нищівного безбожництва, яке принесе стільком 
народам безмірні страждання та 
випробування?Як не згадати Унів і Почаїв, 
Зарваницю і Гошів, які стали знаком опіки 
Пресвятої Богородиці над нашою землею 
впродовж її бурхливої історії? Як, урешті, не 
згадати Грушів і той переломний момент у 
житті нашої Церкви й країни, коли рівно рік 
після Чорнобильської аварії Господь дав нам 
знак із неба, визволяючи нас від страху і 
пробуджуючи нас до нового життя в оновленій 
своїй країні. Ми тоді ще не знали, чим 
закінчаться наші змагання, але відчували 
велику надію і впевненість, бо з нами була 
вона – Пресвята Богородиця, і через неї з нами 
був Господь – Владика неба і землі. 
Пресвята Богородиця є поруч із нами в 
особливий спосіб у Літургії. Вона єднається з 
нами в безнастанному прославленні 
Всевишнього, а водночас, як любляча Мати, 
постійно заступається за нас перед Господом. 
Свята Церква виражає цю свою віру в 
безнастанне молитовне посередництво 
Пречистої Богоматері словами відомої 
церковної молитви: «Діва днесь предстоїть у 
церкві і з ликами святих за нас молиться 
Богові.   (Закінчення на 4-ій стор.) 
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Річна оплата цього місця $500 
              тел.: 416-670-4480 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

 
 
 

Річна оплата цього місця $375 
тел.: 416-670-4480 

 
    

ATELIER IVAAN 
 The original art of Ivaan Kotulsky 

 
789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5 

416.593.0811 
atelierivaan.com 

 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 
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                                                            (Закінчення) 
Ангели з архиєреями покланяються, апостоли з пророками ликують. Бо ради нас молить 
Богородиця предвічного Бога». Ці слова, взяті з кондака свята Покрови Богородиці, 
приносять нам утіху в скорботах, дають силу у випробуваннях, звіщають надію в 
терпіннях, бо знаємо, що те «днесь» виражає не якесь далеке і чуже минуле, а 
стосується нашого сьогодення – з його загрозами і тривогами. Вона, за словами 
великого патріарха Йосифа, є «нерушимим знаком нашої сили і нашої надії на 
перемогу». А це тому, що «Пресвята Богородиця, під якої чесним і чудесним Покровом 
всі ми, як діти під охороною Матері, перебуваємо і в бідах та нуждах наших під її 
Покров прибігаємо, була і є цим непорушним пристанищем, знаменом і запорукою 
єдности нашої української християнської родини». Зважаючи на нові історичні 
обставини, бажаю скерувати ваші духовні очі до Богородиці і у відповідь на її люблячу й 
турботливу присутність у нашому житті віддати всіх вас під її материнську опіку. Свого 
часу під Покров Пречистої Діви Марії посвятив народ Русі-України благовірний князь 
Ярослав Мудрий. Відновив цю посвяту в Зарваниці 1995 року світлої пам’яті Мирослав 
Іван кардинал Любачівський. 

Цим актом урочисто визнаємо Божу опіку над нами, виявляємо нашу любов до 
Пресвятої Богородиці, готовність сповнити все, що заповідав нам її Син і наш Господь 
Ісус Христос, та бажання служити Богові й рідному народові лише у світлі Божого 
закону 

Продовжуючи служіння моїх великих попередників на Києво-Галицькому престолі, 
знову прагну в сопричасті з усією нашою Церквою в Україні і на поселеннях відновити 
Акт посвяти українського народу під її всемогутній Покров. Цим актом урочисто 
визнаємо Божу опіку над нами, виявляємо нашу любов до Пресвятої Богородиці, 
готовність сповнити все, що заповідав нам її Син і наш Господь Ісус Христос, та бажання 
служити Богові й рідному народові лише у світлі Божого закону. Нехай конкретним 
виявом нашого прагнення втілити в життя цю посвяту стане молитва до Пречистої 
Богоматері, яку ми будемо практикувати особисто і спільнотно, випрошуючи в Господа 
за посередництвом Богородиці благословення для нашого багатостраждального народу. 
Цією молитвою може бути Параклис, Молебень, Акафіст, молитва на вервиці чи інша 
побожна практика, яку здійснюватимемо щодня на честь нашої Небесної Цариці і 
Заступниці, вкладаючи в її материнське серце всі наші надії та сподівання на повне 
відродження і утвердження в Христовій істині нашого народу. 

Доручаю священнослужителям здійснити урочистий Акт посвяти України під Покров 
Пресвятої Богородиці 6 квітня цього року, у неділю, після кожної Служби Божої в усіх 
храмах нашої Церкви. Літургійний чин посвяти та деякі практичні вказівки додаються до 
цього Послання. До цієї урочистої події прошу всіх належно підготуватися, приступивши 
до святих таїнств Сповіді та Причастя та чинячи діла милосердя й покути.Запрошую і 
закликаю всіх єпископів, священиків, ченців і черниць та мирян нашої Церкви тривати в 
довір’ї та молитві до Пресвятої Богородиці, щоб під її Покровом завжди бережені ми 
після трудів і подвигів Великого посту досягли світлого Воскресіння Господа нашого 
Ісуса Христа й стали свідками та співучасниками відновлення нашої улюбленої 
Батьківщини.Нехай зійде на наш народ – за молитвами Богородиці – благословення 
всемогутнього Бога-Отця, і Сина, і Святого Духа! Амінь. 

† СВЯТОСЛАВ 
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