
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 

«Ісусова молитва походить із прагнення 
безнастанно перебувати у присутності Бога», – 

владика Богдан Дзюрах 
 
Молитва називається Ісусовою, бо в ній призивається 
ім'я Господа нашого Ісуса Христа: «Господи Ісусе 
Христе, Сину Божий, помилуй мене, 
грішного/грішну!». Ця молитва дуже промовиста у 
своїй простоті та богословській глибині. Її називають 
ще неустанною молитвою, молитвою серця, або 
молитвою мовчазної любові. 
 

 
Так про Ісусову молитву на своїй фейсбук-сторінці пише 
владика Богдан Дзюрах, переказуючи слова своєї першої 
науки, яка впроваджувала у щонедільну «Ісусову молитву 
онлайн» на «Живому ТБ». 
Єпископ зазначає, що Ісусова молитва належить до 
найдавніших форм християнської споглядальної молитви. «Її 
практикували отці пустині, Отці Церкви, монахи, містики, 
священники і віруючі миряни. Вона походить з прагнення 
безнастанно перебувати в присутності Бога, у внутрішній 
тиші, у любові сам на сам з Любов'ю», – пояснює владика 
Богдан. 
Він розповідає, що джерела цієї молитви сягають Божого 
Одкровення, що міститься у Священному Писанні, а колискою 
є Єгипет, де її практикували отці пустині, а звідти ця практика 
поширилася на весь християнський Схід, а відтак перейшла 
на Русь і тепер є однією з найпопулярніших молитовних 
практик у Православній і Греко-Католицькій Церкві…ст.3….. 
 

 Ап. Гал.6, 11-18.   . 
 Єв. Йо.3, 13-17. 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Гал.2, 16-20.  Єв. Mр. 8, 34-9, 1. 
 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     

Heділя 26 вересня – Навечір’я Свята 
Воздвиження Чесного і Животворящого  
Хреста – Вечірня з Литією – о год.  6:00 
вечора. 
 
Понеділок 27 вересня – Свято Воздвиження 
Чесного і Животворящого Хреста. – Утреня  
о год. 7:00 ранку, Святі Літургії о год. 8:00, 
10:00 ранку. 

 
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!  
 
Повідомляємо, що прихід з кави і вареників 
за місяць серпень становить $1400. 

 
Надходить День Подяки. ЛУКЖК знову, так як 
минулими роками, підготовляє скринки на 
збирання харчів для потребуючих осіб. 
Покажімо, що наші серця та кишені відкриті тим, 
хто має велику потребу. Цього року, може більше 
як минулими роками є більше потребуючих. Тож , 
будьмо щедрі. Скринки будуть розміщені при вході 
до Церкви. Просимо складати сухі харчі  
(макарони, цукор, риж, крупи) і консерви.   
 
 
У неділю, 17 жовтня о год. 1:00, Українсько-
Канадський Дослідчо-Документаційний Центр та 
Наукове товариство ім. Шевченка у Канаді 

організовують презентацію ЖІНКУ 
РАВЕНСБРЮКУ:ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 
ДОКУМЕНТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖЕРТВ 
КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО ТАБОРУ РАВЕНСБРЮК. 
Після розповіді та короткої відеопрезентації про 
концтабір Равенсбрюк, будуть висвітлені проблеми 
ідентифікації та класифікації українських в’язнів. 
Опісля, нащадки колишніх в’язнів розповідатимуть 
особисті історії про ув’язнення їхніх матерів у 
таборі. Посилання на презентацію: 
https://us02web.zoom.us/1/84750859543.  
 
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. 
Станіслав і Марія Купибіда       100. 
             (в пам’ять Марії і Петра Кудла) 
Анна Годчак           200. 
Ірина Пальчук             1000. 
Ігор Ґенґало           100. 
Ігор і Марта Москаль         100. 
 
  
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

   
 1    X      7:00 веч.   бл. п. Реґіну Лепку (1р.) 
 2    X     10:00 ранку  бл. п. Євфросину Ґеш 
                                                                (40д.) 
 
          ВІ ЧН А Я  ПА М ’ ЯТЬ  
Упокоїлася у Бозі  бл. п. Йосипа Каган (90р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних 
                        

 
            МНОГАЯ  ЛІТА !  

 
Нововінчаним Андрієві Семенюк і 

Мілі Бранкован бажаємо мирного 
подружнього життя на Многії і Благії Літа! 

 

 

 

 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



                                               (Продовження) 
«Часом, зокрема в численних західних публікаціях на тему Ісусової молитви, її поширення 
пов’язують із твором невідомого автора під назвою «Щирі розповіді прочанина своєму 
духовному отцеві». Проте її джерела сягають набагато глибше – до Книги книг, Біблії», – 
стверджує владика. 
У проханні Ісусової молитви чути відгомін благання єрихонського сліпця: «Ісусе, сину 
Давидів, змилуйся надо мною!» (Лк. 18, 38); смиренної молитви митаря: «Боже, 
милостивий будь мені, грішному!» (Лк. 18, 13) та повної довіри мольби жінки-
ханаанянки: «Змилуйся надо мною, Господи, Сину Давида!» (Мт. 15, 22). 
На завершення своєї науки владика Богдан наголошує: «Втім, у цій молитві не йдеться 
тільки про те, щоб повторювати слова сліпця, митаря чи жінки-ханаанянки. Треба 
прийняти їхню внутрішню позицію смиренного визнання своєї безпорадності, слабкості, 
гріховності, а водночас – повної відкритості серця і всього єства до благодатної дії Божої 
милосердної та всесильної любові». 
Департамент інформації УГК      -  за матеріалами фейсбук-сторінки владики Богдана 
 

 
Мирослав Маринович зібрав повний зал слухачів в Університеті Нотр-

Дам у США на лекції про віру в комуністичній та посткомуністичній 
Європі 

 
Проректор УКУ Мирослав Маринович, дисидент, правозахисник, член-засновник 
Української Гельсінської групи, під час робочого візиту до США прочитав лекцію 
в Університеті Нотр-Дам (University of Notre Dame du Lac) на тему «Віра в 
комуністичній та посткомуністичній Європі». 
 
 
 

 
 
Чимало людей прийшло на зустріч з Мирославом Мариновичем у Інституті європейських 
досліджень імені Нановича  (Nanovic Institute for European Studies). Під час лекції він 
поділився власним досвідом переживання репресій проти Церкви та її становлення після 
розпаду комунізму. 
На початку директор Інституту Нановича Клеменс Седмак, представляючи лектора, 
зазначив, що Мирослав Маринович є колишнім політв'язнем ГУЛАГу (управління 
виправно-трудових таборів і трудових поселень НКВС у СРСР. – Ред.), який, маючи 
незламний дух, залишається сильним моральним авторитетом для багатьох українців. За 
словами Клеменса Седмака, міцний духовний фундамент Мариновича відображений у 
його книзі  «Всесвіт за колючим дротом», де автор ділиться спогадами про 10-ліття 
ув’язнення в концтаборі. Книга цього року вийшла англійською мовою.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068789678969
https://nanovic.nd.edu/
https://ucu.edu.ua/news/knygu-myroslava-marynovycha-pro-10-rokiv-uv-yaznennya-v-kontstabori-ta-na-zaslanni-vydadut-anglijskomu-movoyu/
https://ucu.edu.ua/news/knygu-myroslava-marynovycha-pro-10-rokiv-uv-yaznennya-v-kontstabori-ta-na-zaslanni-vydadut-anglijskomu-movoyu/


Свою лекцію Мирослав Маринович розпочав із роздумів про те, як багато подій історії 
України протягом ХХ століття розгорнулися на його очах. Він поділився спогадами про 
свого діда, греко-католицького священника, якого радянська влада не раз увʼязнювала 
під час післявоєнних репресій проти Української Греко-Католицької Церкви. Згадав і про 
одногрупника, якого захищав через те, що адміністрація університету намагалася 
покарати його за шлюб у церкві, і про строгу заборону будь-якого віросповідання під час 
свого ув’язнення впродовж 1970-1980-х років у трудовому таборі. 
«Ці утиски, – зазначив Мирослав Маринович, – на щастя, тепер припинилися. За 30 років 
незалежності України я мав змогу пересвідчитися, як утверджувалася свобода 
віросповідання, що залишається одним із найбільших досягнень української демократії. Я 
був свідком багатьох “сальто” в релігійній історії моєї землі. З релігійної точки зору, 
комунізм був величезною “мутацією людського духу”. Коли комунізм увірвався в наше 
суспільство, люди змушені були підкоритися не Богові-Творцеві, а безбожному земному 
царю – Леніну. Так було колись, коли люди приклонялися перед кесарем, а не істинним 
Богом. І ця “квазірелігійність” підірвала духовний гомеостаз (стан рівноваги. – Ред.) 
людства». 
Щоб проілюструвати утвердження «комуністичної віри» лектор поділився спогадами зі 
свого судового процесу, в якому суддя перервав його спробу цитувати Володимира 
Леніна, вигукнувши: «Припиніть проголошувати святе ім'я Леніна! Це звучить як 
святотатство у вашому роті!»  
«Ставши духовним і світським монстром, комунізм перетворив Східну Європу на “Криваві 
землі” (так їх назвав історик Єльського університету Тімоті Снайдер, автор передмови до 
англомовного видання книги Мирослава Мариновича) – місце масового знищення, 
заборони релігії, прийняття насильства та релятивізації моралі», – зазначив Мирослав 
Маринович.  
Він також розмірковував про власне життя та досвід України, яку розглядали як вікно у 
Східну Європу за час комунізму та після його занепаду. 
Довідка: 
У травні 2021 року світ побачив англомовний переклад книги спогадів Мирослава 
Мариновича «Всесвіт за колючим дротом. Спогади українського радянського дисидента». 
Англійською книжка має назву «The Universe behind Barbed Wire. Memoirs of a Ukrainian 
Soviet Dissident». Автором передмови та промоутером англомовного видання став відомий 
історик Тімоті Снайдер.  
 Більше читайте за посиланням. 
 Відділ інформації УКУ 
 

 

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 

 

 

 

 

https://nanovic.nd.edu/news/with-strong-spirit-and-unbroken-myroslav-marynovych-on-faith-in-communist-and-post-communist-europe/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
https://ucu.edu.ua/news/knygu-myroslava-marynovycha-pro-10-rokiv-uv-yaznennya-v-kontstabori-ta-na-zaslanni-vydadut-anglijskomu-movoyu/
https://ucu.edu.ua/news/knygu-myroslava-marynovycha-pro-10-rokiv-uv-yaznennya-v-kontstabori-ta-na-zaslanni-vydadut-anglijskomu-movoyu/
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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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