
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 

«Катехизація — це вияв духовного батьківства 
священника, який супроводжує своїх парафіян у дорозі 

віри», — владика Богдан Дзюрах 
 
8 вересня 2021 року під проводом владики Богдана 
Дзюраха, апостольського екзарха для українців 
візантійського обряду, що проживають в Німеччині і 
Скандинавії, відбулася чергова духовно-формаційна 
зустріч душпастирів. 
Головною темою зустрічі була катехизація. На початку 
зустрічі владика Богдан пояснив, що пропонує цю тему 
на першу осінню зустріч духовенства з трьох причин: по-
перше, тому що катехизація є інтегральною частиною 
священничого служіння і душпастирям слід регулярно над 
нею застановлятися і удосконалювати свої навички. По-
друге, щоб надати пріоритетності катехизації усіх вікових 
груп віруючих, бо катехизація є «виявом духовного 
батьківства священника, який супроводжує своїх парафіян 
в дорозі віри, що триває все життя». А по-третє, для того щоб 
від самого початку навчального і церковного року розставити 
правильні акценти та подати необхідні напрямки щодо 
організації катехизації загалом і підготовки до першої Сповіді 
і урочистого Причастя зокрема.Тематику катехизації 
представили на зустрічі працівники Патріаршої катехитичної 
комісії (далі — ПКК): п. Назар Дуда, заступник голови ПКК, п. 
Соломія Слободян, координатор програм із катехизації 
дорослих, та с. Юлія Дзюбата, ЧСВВ, координатор програм 
із катехизації дітей. Назар Дуда розказав про біблійний 
апостолят як основу будь-якої катехитичної діяльності 
та пригадав отцям методологію проведення зустрічей 
молитовного читання Святого Письма….ст. 2……………… 
 

 Ап.  Koр. 15, 1-11. 
 Єв. Мт. 19, 16-26.   

 

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:  
Ап. Кор.16, 13-24.  Єв. Мт. 21, 33-42. 
 6:30 – Утреня 
Божественні Літургії-8:00,10:00 ранку, 
12:00 пол.  
8:00 – Св. Літургія  - жива трансляція 
               

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія -  жива 
трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія     
                 Навечір’я свят 
6:00 – 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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                    ОГОЛОШЕННЯ     

Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати             
смачні ручно зроблені вареники  
(з бараболею і сиром, капустою і з м’ясом), 
голубці (з м’ясом і без м’яса). Це можна 
полагодити під час канцелярійних годин від 
понеділка до п’ятниці від 9-1 год., і від 2-4 
год., як рівнож в неділю від 10-2 год. Увесь 
дохід призначений на потреби церкви!  

 
Надходить День Подяки. ЛУКЖК знову, так як 
минулих років, підготовляє скринки на 
збирання харчів для потребуючих осіб. 
Покажімо, що ми серця та кишені відкриваємо тим, 
хто має велику потребу. Цього року, може більше 
як минулих років, більше осіб просять о поміч. Так 
що, будьмо щедрі. Скринки будуть розміщені при 
вході до Церкви. Просимо сухі харчі (макарони, 
цукор, риж, крупи) і консерви.   
 
Національна  Управа ЛУКЖК повідомляє про 
дві стипендії для студентів 
університетського рівня по $1000. кожна. 
Вимоги: Стипендія ім. Марії Дими (Mary Dyma 
Scholarship) для членкині Української Католицької 
Церкви, котра записана на акредитовані курси 
релігії. 
Стипендія Українських Студій ім. Віри Бучинської 
(Vera Buczynsky Ukrainian Studies Scholarship) 
доступна студентові або студентці, членові 
Української Католицької Церкви в Канаді записані 
на вищі курси Українських студій. 
Зголошуватися на будь-котру стипендію до  
30 вересня 2021. За подальшими інформаціями 
просимо звертатися на веб сторінку 
https://www.ucwlc.ca.   

 

             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Роман Соколич         100. 
Ігор і Галина Магега        100 
Мирон Пеняк і Софія Березовська   100. 
Марко Онищук          300. 
Богдан Онищук           2000. 
 
Пожертви PAD за місяць серпень 
Зоя Трофименко         100. 
Соня Соломон          150. 
Марко Стадник         100. 
Василь Жила          100. 
Надя Борис           100. 
 
Пожертви PАY PAL за місяць серпень 
Mирон і Лариса Джулинські     100. 
Олег і Іванна Мандюк       100. 
Петро Вовк           300. 
Александра Ґула           2000. 
Андрій і Зірка Кудла        100. 
Катерина Климців         200. 
Роман  Семенович        100. 
 
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

14   ІХ     9:00 ранку  бл. п. Семена 
                                                          Медицького 
 16   ІХ   8:00 ранку  бл. п. Олександру і 
                                                       Миколу Зіняк 
 16   ІХ   5:00 поп.   бл. п. Дмитра і Марію 
                                                                Неґрич 
 22   ІХ   5:00 поп.   бл. п. Євгенію 
                                              Сташинську (40д.)                                                              
 
                ВІЧН АЯ   ПА М ’ ЯТЬ  
Упокоїлися у Бозі  бл. п. Александра 
Павлівська (85р.) і Володимира Лучків 
(98р.). Душу Покійних поручаємо молитвам 
наших вірних. 
                        (Закінчення) 

Відтак п. Соломія Слободян представила існуючі 
програми з катехизації дорослих. Натомість с. 
Юлія Дзюбата, ЧСВВ, розвинула питання 
підготовки дітей до першої святої Сповіді 
і урочистого Святого Причастя. 
Практичним досвідом організації та ведення 
катехизації на парафії в умовах діаспори 
поділився о. Віталій Тарасенко, душпастир УГКЦ 
в Генуї (Італія). Він, зокрема, розповів про цінний 
досвід залучення активних і практикуючих мирян 
до співпраці в катехитичному парафіяльному 
служінні, а також про важливу роль дружини 
священника в організації парафіяльного життя. 
Учасники зустрічі мали нагоду поставити 
запитання доповідачам і поділитися власним 
досвідом і викликами в ділянці катехизації 
на території Апостольського екзархату. 
На завершення зустрічі владика Богдан 
анонсував своє Послання на тему катехизації 
та закликав усіх душпастирів активно долучитися 
до оживлення катехитичного служіння 
в парафіяльних спільнотах екзархату. 

За матеріалами Апостольського екзархату 
у Німеччині та країнах Скандинавії 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з днем 10-го вересня ми 
закінчили  літний (вакаційний) час. Вечірні в 
суботу будуть служити о год. 6:00 в. 
 
Повідомляємо, що з днем 13-го червня у 
нашому храмі служать три Божественні 
Літургії в неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 
12:00 пол. із присутністю обмеженою 
кількістю  вірних до 140 осіб (30%).  
 
 Утреня в неділю о год. 6:30 ранку.   
  
Вступ на всі богослуження зобов’язує 
відповідна процедура. 
 
Під час пандемії в неділі Божественна 
Літургія о год. 8:00 ранку транслюється 
живим ефіром. У свята Божественна Літургія 
о год. 8:00 ранку транслюється живим 
ефіром. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 
ранку   (транслюється живим ефіром) і 10:00 
ранку. Утреня о год. 7:00 ранку. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

http://www.ukrainische-kirche.de/wp/?p=5208&lang=uk
http://www.ukrainische-kirche.de/wp/?p=5208&lang=uk


.Блаженніший Святослав заохочує батьків обстоювати навчальні години 
християнської етики у школах 
 
Я заохочую всіх обстоювати навчальні години християнської етики, зокрема в 
католицьких школах. Вкотре наголошую, що батьки мають право вимагати в 
держави, щоб їхніх дітей навіть у державній системі освіти виховували на 
певних цінностях. Про це Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, заявив 
під час зустрічі з керівниками католицьких шкіл, яка відбулася 30 серпня 2021 
року в режимі онлайн. Про це він написав і у своєму профілі у фейсбуку. 
Глава УГКЦ закликав батьків, які хочуть, щоб їхніх дітей виховували на ціннісній основі, 
писати заяви про християнську етику в школах. 
«Я заохочую всіх обстоювати ці навчальні години, зокрема в католицьких школах. Вкотре 
наголошую, що батьки мають право вимагати в держави, щоб їхніх дітей навіть у 
державній системі освіти виховували на певних цінностях. Особисто закликаю батьків, 
які чують мене, – чи з амвону, чи через сучасні засоби комунікації, – щоб писали заяви 
про християнську етику в школах», – заявив Глава Церкви. 
Питання викладання християнської етики у школах, розповів Глава УГКЦ, було в центрі 
уваги на всіх зустрічах Всеукраїнської ради Церков із Міністерством освіти і науки 
України. Крайня така зустріч відбулася 11 лютого 2021 року в Міністерстві. Тоді, за його 
словами, з боку Міносвіти були відкритість і розуміння. 
«Йшлося про два способи, як це вирішити. Попередні очільники Міносвіти вважали, що 
не потрібно окремого предмету, натомість усі дисципліни, які викладаються, повинні мати 
світоглядну складову, базуватися на певних цінностях. Цьому була присвячена освітня 
реформа. Проте ми говорили, що потрібний окремий предмет, який виховував би дітей 
на певних засадах. Ми не дійшли згоди, але міністр обіцяв нам бути відкритим до питання 
християнської етики», – сказав Предстоятель. 
Блаженніший Святослав зауважив, що християнська етика – це певний міжконфесійний 
продукт. ВРЦіРО свого часу погодилася зробити його спільною платформою, на якій усі її 
члени базують свою присутність у системі державної освіти. 
Пригадуємо, що 25 серпня 2021 року Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій 
і Міністерство освіти і науки України підписали угоду про співпрацю, яка має на меті 
осягнути ціннісне виховання дітей і молоді. 
Як ми повідомляли, 30 серпня 2021 року Глава УГКЦ провів онлайн-зустріч з директорами 
і вчителями католицьких шкіл Української Греко-Католицької Церкви, які діють в Україні. 
Під час зустрічі Глава Церкви звернув увагу присутніх на дві теми, які, на його 
переконання, є актуальними на початку цього навчального року. Це – підписання Угоди 
про співпрацю між Міністерством освіти та науки та Всеукраїнською радою Церков і 
релігійних організацій і захист дітей від сексуального насильства. Також Блаженніший 
Святослав закликав директорів католицьких шкіл продовжувати протидіяти поширенню 
коронавірусної хвороби, роблячи все для того, щоб не лише храми та спільноти УГКЦ, а 
й школи були безпечними місцями.                          Департамент інфомрації УГКЦ 
 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 

 

 

http://news.ugcc.ua/photo/rel%D1%96g%D1%96yn%D1%96_d%D1%96yach%D1%96_zaklikayut_mon_dbati_pro_ts%D1%96nn%D1%96sn%D1%96_moraln%D1%96_or%D1%96ientiri_v_osv%D1%96t%D1%96_92278.html
http://news.ugcc.ua/news/rada_tserkov_%D1%96_m%D1%96nosv%D1%96ti_p%D1%96dpisali_ugodu_pro_sp%D1%96vpratsyu_yaka_maie_na_met%D1%96_osyagnuti_ts%D1%96nn%D1%96sne_vihovannya_d%D1%96tey_%D1%96_molod%D1%96_94175.html
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_do_ker%D1%96vnik%D1%96v_katolitskih_shk%D1%96l_vi_ie_osoblivim_materinskim_oblichchyam_tserkvimater%D1%96_ta_vchitelki_94211.html
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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 & Andrew Cardinal 
CARDINAL FUNERAL HOMES 

92 Annette St. 416-762-8141 
366 Bathurst St. 416-603-1444 

cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 

 
   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           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 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 
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