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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
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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.
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◊Неділя 18-та по Зісланні Св. Духа. Глас 1.◊

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. 13, 7-16.
Єв. Йо. 17, 1-13.
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

tel.: 416-504-4774

Блаженніший Святослав: «Вірити означає не
просто погодитися на щось, чого я не розумію.
Вірити – це наново народитися»

fax.:416-504-8428

оffice@saintnicholas.ca
www.saintnicholas.ca

Нехай спільна місія проголошувати Євангеліє про
Христа, Бога, який прийшов спасти всіх, а також
завдання збиратися і збирати в розсіянні сущих наново
стануть єднальною силою нашої Церкви. А центром
єднання нашої помісної Церкви є Патріарший Собор,
який у своїй назві висловлює свою місію. Про це сказав
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час
проповіді до вірних у сімнадцяту неділю після Зіслання
Святого Духа.
На

початку

проповіді

Предстоятель

зазначив,

що

в

сьогоднішньому Божому слові євангелист Матей проголошує
нам Бога як Спасителя всіх людей, незалежно від їх
національного, етнічного чи географічного походження, який
хоче, щоб кожна людина змогла спастися і прийти до пізнання
істини. Архиєрей підкреслив, що євангелист змальовує Ісуса
Христа, який долає кордони.
Відтак проповідник пояснив, що кордони завжди були
простором, де формувалися національні, культурні і державні
ідентичності. За його словами, кордони часом ставали
прірвами чи мурами. Це злами, які роз’єднували між собою
людей. Натомість Христос, наголосив Глава Церкви, начебто
спеціально долає кордон, щоб єднати й шукати те, що
загинуло, у єдиний народ.
Аналізуючи

діалог,

який

у

сьогоднішньому

24 жовтня 2021 р.

уривку

представляє Євангеліє, Предстоятель звернув увагу на те, що
жінка є символом народу, обличчям ханаанян, а відтак на те,
що Христос торкається ментальних кордонів і розламів,..ст. 2

Парафіяльна Канцелярія
Години праці:
Понеділок – П'ятниця
9:00-1:00 і 2:00-4:00

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Наступна неділя:

Ап. Кол. 4, 5-9;14;18. Єв. Лк. 10, 1621.
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

ОГОЛОШЕННЯ
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
відповідна процедура.

зобов’язує

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.

У суботу 16 жовтня і 23 жовтня, діти
нашої парохії і учні школи Патріярха
Йосифа Сліпого приступили до ПЕРШОЇ
СПОВІДІ і ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРИЧАСТЯ.
Дорогі діти, вітаємо Вас з прийняттям
Торжественного Святого Причастя. Бажаємо
Вам Богом благословенних успіхів у майбутньому
й Материнського Покрову Пресвятої
Богородиці.
Щиро дякуємо дирекції й вчителям
цілоденної школи ім. Патріярха Йосифа
Сліпого і отцям нашої парохії за гарну
підготовку дітей до Сповіді й Торжественного
Святого Причастя. Дякуємо п. Олегові Бих за
підготовку дітей до Сповіді й Торжественного
Святого Причастя у нашій цілоденній школі ім.
Патріярха Йосифа Сліпого і Свято-Миколаївській
парохії. Щиро дякуємо добровольцям-батькам
дітей 2 класу у проведенні цього торжества.
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!
День Подяки: ЛУКЖК продовжує збирання
харчів для потребуючих осіб до кінця
жовтня. 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.
Повідомляємо, що у понеділок 18 жовтня
відправили
поминальну
Святу
Літургію
з
панахидою за упокій душі Богдана Тихоліса.
Вічна Йому Пам’ять!
Повідомляємо, що Альбертська Рада Українського
Мистецтва та КУМФ влаштовують онлайн аукціон
для збирання фондів під назвою “Canvas Canada
– Exhibit 1” від 21 -31 жовтня. Продаватимуться
твору українських і канадських мистців з цілої
Канади.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну
подяку. Нехай

Предобрий Господь
благословить.
Оксана Соколик
200.
Володимир і Леся Бучко
100.
Александер Шіляк
500.
(в пам’ять дружини
Анни і доні Люби)
Марта Тихоліс
200.
(в пам’ять Богдана Тихоліса)
Василь Лисий
300.
Зенон Потічний
200.
Михайло i Маруся Тивонюк
200.
(в пам'ять тата Івана Тивонюк-15р.)

ПО М И Н А Є М О
†
28 Х
8:00 ранку
29 X
6:00 веч.
3

ХІ

7:00 ранку

П О М Е Р Л ИХ
бл. п. Іванну Лобай
бл. п. Івана Тивонюк
(15р.)
бл. п. о. Івана
Сиротинського

(Продовження)

які існують у його співрозмовників, остаточно Він
покликаний їх подолати.
«Віра жінки відкриває розуміння, що Христос є
Спасителем

і

її

народу.

За

Його

словом

оздоровлюється її донька. Це зцілення об’являє
нам Ісуса Христа, за словами апостола Павла, як
нового Адама, родоначальника нового людства»,
– пояснює архиєрей.
На його переконання, вірити означає не просто
погодитися на щось, чого я не розумію. Вірити –
це наново народитися, а вірити в Христа означає
від Нього народитися, у Нього зодягнутися, стати
синами і доньками Божими. Коли ми віримо, то
стаємо синами і доньками нашого Небесного
Отця. Тоді Христос начебто починає жити в
нашому

серці.

Ми

починаємо

небесний образ…….ст. 3………….

носити

його

«До сьогодні Церква є таїнством об’єднання всього людства, таїнством єдності людського
роду. Благодать Святого Духа, який діє в Церкві, не знає етнічних, расових,
національних, етичних кордонів, а всіх людей збирає в один-єдиний Божий народ. У наш
час Вселенська Церква збирає в один народ Божий люд – Церкву Христову», – наголошує
Отець і Глава УГКЦ.
«На думку Святих Отців, жінка ханаанянка є образом новітньої Церкви, яка походить від
поган, – образом нас, дорогі у Христі. Її віра є закликом кожного з нас щодня у своїх
буденних клопотах жити вірою і втілювати її в конкретних вчинках», – переконаний він.
Відтак Глава Церкви зазначив, що в сучасному світі ми маємо нові кордони, нові ментальні
розлами. Спостерігаємо, як людство починає будувати на кордонах нові мури, нові
прірви. Папа Франциск закликає всіх людей не будувати мури. На його переконання,
єдиною запорукою збереження миру між народами є спосіб бачити в іншому того, кого
треба рятувати, кому треба проповідувати Боже слово, кого треба шукати як того, хто
очікує на Спасителя і на Месію.
Тому,

за

його

словами,

минулої

неділі

Святіший

Отець

проголосив

відкриття

загальноцерковної вселенської синодальної дороги.
У нашій традиції, – каже Блаженніший Святослав, – змістом єдності в житті сучасної
Церкви в Україні і на поселеннях є її соборність. І наша Церква невтомно збирає
розсіяних, шукає загублени. Ця місія є непростою в сучасному світі, позначеному ранами
пандемії, коли закриваються кордони, а ми шукаємо нових засобів, як бути разом.
«Коли ми порахуємо, скільки цієї неділі синів і дочок нашої Церкви прийшло до храмів,
то зможемо, на жаль, лише засмутитися і просити Христа: збери розсіяних, віднайди
загублених», – зазначає проповідник.
На його переконання, дуже важливо відгукнутися на заклик Святішого Отця до
синодального соборного шляху, а відтак кожному перейнятися місією віднаходити
загублених. «Сьогодні теж і наша Церква, – запевняє Предстоятель, – молиться до
Спасителя, як жінка за свою доньку. Ми повинні піклуватися про того, хто ще не знає
Господа Бога і ще далеко від Нього, про того, хто почувається як за кордоном:
ментальним, політичним, релігійним».
«Нехай сьогодні кожному з нас, який шукає нашого Спасителя, Господь Бог скаже: «Я є
Твій Отець, а Ти – Мій син чи Моя донька, бо так сьогодні говорить Господь», – побажав
на завершення Блаженніший Святослав.
Департамент інформації УГКЦ

о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•

Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978

Я

Stephen Werbowyj LL.M
Barrister / Mediator
Mediation of Estate Disputes

416-233-9461

1199 The Queensway, Toronto

416-839-4179
416-259-8533

Українськi власники
у 4 генерації з 1925 року

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON M9C 2Y3
Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432

Jimmy & Andrew Cardinal

CARDINAL FUNERAL HOMES
92 Annette St. 416-762-8141
366 Bathurst St. 416-603-1444
cardinalfuneralhomes.com

Windows & Doors

Murynyuk Ivan

LYNETT
ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

FUNERAL HOME

Free estimate Best Price Best quality Proudly Serving Catholic Families since 1914
3299 Dundas Street West
(1 Block East of Runnymede)
416-767-1176

647-407-4826

Paul Chumak, J.D., Q.C.
Barrister-at-Law

Кримінальне правo
Порушення правил їзди

Criminal Law
Driving Offences

2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto
(at Rnnymede)
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524

