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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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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

«Хочемо запропонувати дискусію про модель єдності
Церкви»
Ми, як помісна Церква Київського християнства, як
Церква свого права, як глобальна Церква, несемо у собі
місію і завдання, а можливо і виклик, для сучасного світу
Сходу і Заходу – бути тими, які проповідують, живуть і
навіть помирають за ідею єдності між Церквами. Про це
сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав до
учасників
наукового
симпозіуму
«Берестейське
поєднання 1596 року в контексті унійних процесів
минулого та пошуку сучасних моделей», який проходить
сьогодні, 28 жовтня 2021 року, у приміщенні Київського
центру УКУ.
У вітальному слові до учасників симпозіумі з нагоди 425-ї річниці
Берестейської унії Глава УГКЦ наголосив, що для Української
Греко-Католицької Церкви Берестейська унія стала моментом
оформлення

її

ідентичності

у

модерний,

постмодерний,

постіндустріальний час.
«Для нашої Церкви ідея єдності Церков, відновлення первісної
єдності, яку ми несемо у своїй містичній пам’яті як Церква, яка
народилася

у

першому

тисячолітті

ще

до

вселенського

розділення Церков після 1054 року, є певним завданням і місією
– бути тими, які проповідують, живуть і навіть вмирають за ідею
єдності між Церквами», – підкреслив Глава Церкви.
На переконання Предстоятеля, разом мріяти і будувати єдність
Церкви є завданням не лише УГКЦ. Я б хотів, щоб ми подивилися
на подію Берестейської унії з різних аспектів, оскільки несемо в
собі певну модель єдності, можливо недосконалу і не таку, як її
бачили мрійники, але це певна модель, яка може бути цікавою

сьогодні», – переконаний він.
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Ап. Кол. 4, 5-9;14;18.
Єв. Лк. 10, 16-21.
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. Гал. 1, 11-19. Єв. Лк. 7, 11-16.
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

Українсько-Канадський
Центр:

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.

Документаційний

Перед Першою світовою війною 170 тисяч українців
приїхали до Канади, шукаючи свободи та кращого
життя.
Тисячі
незабаром
були
тавровані
як ворожі іноземці та опинилися у 24 таборах для
інтернованих, створених урядом.
З нагоди 80-ї річниці Першої операції з інтернування
в Канаді, УКДДЦ підготував виставку "The Barbed
Wire Solution". Виставка, створена в 1995 році,
подорожувала Канадою майже 20 років. В 1994 р.
Юрій Луговий, в співпраці з УКДДЦ, виготовив фільм
"Freedom Had a Price". DVD можна придбати в бюрі
УКДЦ
416-966-1819
або
office@ucrdc.org.
 KYK, відділ Торонто і Українськa Стрілецька
Громада Торонто влаштовують Поминальний
День Воїна в суботу 6 листопада о год. 2:00 поп.
в Українсько-Канадському Меморіяльному Парку
(Scarlett & Eglinton).

У свята Божественна Літургія о год. 8:00
ранку (транслюється живим ефіром) і 10:00
ранку. Утреня о год. 7:00 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 за місяць жовтень, прихід з
продажі варенників ($1100.) i з кави ($630.)
становить $1730. Весь дохід призначений на
потреби
церкви.
Щира
подяка
усім,
які
причиняються до успіху цього зацоду!
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 в суботу 30 жовтня о год. 9:00
ранку відправили поминальну Святу Літургію з
панахидою за упокій душ Івана і Боданни Стефанюк.
Вічна Їм 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

Предобрий Господь

подяку. Нехай

благословить.

Андрій Дзюбак
Никола і Галина Гаврилишин
Марта Реплянська
(в пам’ять Володимири Лучків)
Леся Ірха
Михайло Муренюк
Стефан Маслей
Братство Колишніх Вояків 1-ої Дивізії УНА
Станиця Торонто
Дарія Зачка
Володимир і Анна Покрищак
ПО М И Н А Є М О

†
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8:00 ранку
10:00 ранку
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П О М Е Р Л ИХ
бл. п. о. Івана
Сиротинського
бл. п. Марію Анну
Голод (18р.)
бл. п. Ірену Яріш
бл. п. Євгена(42р.) і
Стефанію Гурко (2р.)
бл. п.Романну
Тивонюк (10р.)

Глава УГКЦ зауважив, що про єдність Церков всі говорять, мріють, за неї моляться, але
не бачать способу, як її досягти. «Ми хочемо пропонувати собі і сусідам, Україні і світові
дискусію про модель єдності. Бо колись і мене запитають, яку модель єдності ми
пропонуємо. Ми разом мусимо її шукати і над нею працювати», – сказав першоієрарх.
«Нехай сьогоднішня конференція послужить нам можливістю гідно пережити дату 425ліття Берестейського єднання, щоб ми чули, у чому полягає мандат історичної пам’яті для
нас сьогодні, відтак до чого ми можемо запрошувати інших і яку модель Церкви може
запропонувати наша Церква вселенському християнству», – додав на завершення
Блаженніший Святослав.
У першій частині конференції з доповідями на основі своїх академічних досліджень
виступили науковці, зокрема: директор Інституту історії Церкви, проректор УКУ Олег
Турій, архиєпископ Ігор Ісіченко, о. Юрій Авакумов (Нотр-Дам) та науковий співробітник
ІІЦ УКУ Володимир Мороз.
Професор Олег Турій, який водночас є організатором заходу, поділився, що в ході
підготовки симпозіуму організатори дійшли висновку, що необхідно провести ревізію вже
готових напрацювань щодо питання унії, а відтак представити напрацювання, які здобули
в Інституті історії Церкви. Відтак професор представив доповідь на тему «"Віра грецька"
під "римською властію"? Різнобачення унії в середовищі руської світської та церковної
еліти», під час якої розкрив різні уявлення про унію, що існували у середовищі Київської
митрополії на час її підписання.
Згодом з доповіддю на тему «"Ксьондзи-єзуїти" в унійному проєкті та романтичному міті»
виступив архиєпископ Ігор Ісіченко.Далі спробу критично поглянути на термінологічний
апарат, який застосовують стосовно Берестейської унії в популярній літературі і в
більшості

наукових

історичних

і

богословських

досліджень,

які

обговорюють

Берестейське поєднання, здійснив професор о. Юрій Авакумов. На його переконання, два
терміни,

що

вважають

засадничими

для

розуміння

цієї

історії

–

«католик»

і

«православний», не придатні для аналізу подій. Тема доповіді – «"Уніяти" та "дизуніти":
рушії конфесіоналізації чи її заручники?».
На завершення Володимир Мороз представив дослідження про зв’язки між Ужгородською
унією та Берестейським поєднанням на тему «Ужгородська унія: витоки, наративи і
зв’язки з Берестейським поєднанням».
Як зазначають організатори, науковий симпозіум «Берестейське поєднання 1596 року в
контексті унійних процесів минулого та пошуку сучасних моделей церковної єдности»
відбувся з благословення Синоду Єпископів УГКЦ та Блаженнішого Святослава. Участь у
ньому беруть дослідники з різних міст України, а також з Німеччини, Польщі, США та
Швейцарії. Форум організовано з метою відзначення 425-ї річниці Берестейської унії,
проголошеної в жовтні 1596 року, яка відновила сопричастя Київської митрополії з
Римським Апостольським престолом і з усією Католицькою Церквою.
Організаторами симпозіуму є Інститут історії Церкви та Київський центр УКУ. Трансляція
події транслює наживо «Живе телебачення».
Департамент інформації УГКЦ
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)
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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

