
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 

Проповідь Блаженнішого Святослава на Літургії з 
нагоди посвячення пам’ятника блаженному 

Омелянові Ковчу 
 
Просімо Господа Бога про благодать долати бар’єри 
ненависті, забобонів і розбіжностей, що виникають між 
людьми, народами та релігіями, щоб ми могли нести 
благодать розради всюди, де чуємо крик про допомогу та 
порятунок. 
 

Високопреосвященний владико Євгене! 
Ваша ексцеленціє владико Мечиславе! 

Преосвященні владики Тарасе і Богдане! 
Всечесні представники духовенства і монашества! 

Достойні панове президенте міста Любліна, голово Міської ради 
Любліна 

та віцевоєводо Люблінський! 
Вельмишановні члени численної делегації з України: народні депутати 

Львівщини різних рівнів, міський голово міста Перемишляни! 
Люба молоде! 

Дорога українська громадо в Польщі та шановні гості і учасники 
сьогоднішнього торжества! 

 Слава Ісусу Христу! 
Сьогоднішнє Євангеліє звертає нашу увагу на два важливих 
аспекти. Перший аспект стосується того, що відбувається в 
нашому житті після зустрічі з Христом, а другий показує, який 
вигляд повинно мати наше духовне життя. Труднощі та 
неприємності – один із способів, через які Бог прагне прийти 
до нашої свідомості, постукати до нашого серця. Нам важко 
прийняти, що в нас чи в наших родичів з’являються, 
наприклад, важкі, невиліковні хвороби чи серйозні проблеми 
на роботі. У такі моменти ми часто починаємо відчувати 
тривогу, самотність і відчай. І хибно вважаємо, що Бог нас 
покинув і несправедливо допустив страждання. Натомість 
важливо не дати себе охопити таким почуттям, а намагатися 
бути відкритим до Божої благодаті через молитву, сповідь чи 
діла милосердя. Ми зібралися на молитву в  …..(ст. 2…….) 
 

 Ап.  Кор. 6, 1-10.     
 Єв. Mт. 25, 14-30. 

 

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. 6, 16-7, 1.  Єв. Mт. 15, 21-
28. 
 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     

 Середа 13 жовтня – Навечір’я Покрови 
Пресвятої Богородиці. – Вечірня з Литією 
о год. 6:00 веч. 
Четвер 14 жовтня – Свято Покрови 
Пресвятої Богородиці. – Святі Літургії о 
год. 8:00, 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!  
 

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 ЖІНКИ 
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/j/84750859543.  
 
                     МНОГАЯ ЛІТА 
Нововінчаним Христині Чолій і Касіянові 
Солтикевич бажаємо мирного подружнього 
життя на Многії і Благії Літа! 
                
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Srdjan and Miroslava Brankovan     500. 
        (з нагоди вінчання Міли i Андрія) 
Марко і Наталя Стадник            250. 
               (в пам’ять мами Тереси) 
Роман Соколоич          100. 
Роман федина           100. 
Андрій Полянський і Анна Дувалко    200. 
Ігор Томків            200. 
Мирон і Олена Дилинські       250. 
Марта Ващук           200. 
Юрій Мусій і Віра Гомонко       200. 
Богдан і Орися Костів        100. 
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

 11    Х     6:00 веч.   бл. п. Катерину 
                                        Яців-Жураківську 
 13     Х     8:00 ранку  бл. п. Ірену Щуку (40д.)  
 13    Х    10:00 ранку  бл. п. Володимиру 
                                                     Лучків (40д.) 
 15    Х     8:00 ранку  бл. п. Ореста Гаврилюка 
                                        Марію і Ярослава Щуків 
 15    Х     7:00 веч.   бл. п. Тересу Стадник 
 
                    (Продовження)                    

в Люблінському соборі завдяки гостинності 
митрополита Станіслава Будзіка та єпископа 
Мечислава Цісла у зв’язку з урочистим відкриттям 
та посвяченням пам’ятника блаженному 
Омелянові Ковчу. Сьогодні ми співаємо разом під 
час цієї Літургії, цієї Євхаристійної молитви, а 
пізніше біля пам’ятника нашу подяку за його 
послання, сповнене надії, за свідчення віри та 
вірність найвищим цінностям. 
Через двадцять роки після смерті отця Омеляна 
Ковча патріарх Йосиф Сліпий, звільнений із 
заслання, у листі до папи Павла VI просить від 
імені ієрархів та священників, яких переслідували 
та загнали в підпілля Української Греко-
Католицької Церкви, про його беатифікацію. Цей 
жест чітко показує, що в способі життя отця 
Омеляна Ковча співбрати відчували щось 
особливе. Слід зауважити, що багато з них, а 
також непоодинокі миряни зазнали в той час не 
менш болючих репресій і дискримінації. Якщо ми 
уважніше приглянемося до вибору блаженного 
священномученика, то побачимо, що його 
феномен полягав у силі духу, яка не дозволила 
страху, сумнівам і відчаю паралізувати і 
проникнути в нього.   (ст. 3….) 
 
 

 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



«Не бійся, тільки вір» – це однозначна відповідь на наші труднощі. Віра в Божу любов – 
це сила, яка долає всі екзистенційні страхи. Адже Господня любов виявляється в Його 
лагідності і турботі про нас, вона пробуджує надію і дає нам здатність чинити добро, коли 
все навколо наводить нас на сумнів. Заклик «не бійся і вір» переконує нас не вірити в 
те, що світ навколо нас сповнений тривог і людей з болісними переживаннями. Це 
запрошення покладатися лише на споконвічну мудрість слова життя, яке є джерелом 
оновлення надії та сили. 
Через свій неземний погляд на табір знищення отець Омелян показав, що пекло на землі, 
яким тоді був «Майданек», можна пережити в різні способи. Цей священнослужитель сам 
відчував біль і виснаження, проте намагався принести полегшення та підтримку своїм 
співкамерникам, які страждали і були принижені підлістю охоронців табору. Він втішав 
тих, хто серед холодної байдужості потребував тепла та уваги. Прохання про молитву за 
творців ідеології насильства та беззаконня, яке він висловив в одному зі своїх листів, 
показує, що, на його думку, ненависть можна подолати лише любов’ю, а зневагу – 
прощенням і милосердям. Той заклик із місця відчаю є доказом, що отець Омелян Ковч 
став Людиною, незважаючи на диктаторів, які були засліплені та поневолені ідеологією 
зневаги до інших через етнічну чи релігійну ідентичність. 
Дорогі брати і сестри, у віруючого перед очима є два виміри, без яких він не може бути 
вповні собою, – Бог і його ближній. Наше покликання – перебувати в Богові  – 
виявляється як підтримка та служіння відкинутим, зневаженим і потребуючим. 
Християнство як свідчення безкорисливої турботи про ближнього має стати нашим 
постійним способом життя, а не лише випадковою діяльністю. 
Тому просімо Господа Бога про благодать долати бар’єри ненависті, забобонів і 
розбіжностей, що виникають між людьми, народами та релігіями, щоб ми могли нести 
благодать розради всюди, де чуємо крик про допомогу та порятунок. Ми повинні бути 
дуже пильними, щоб наполегливо йти євангельським шляхом і не поневолюватися 
людинолюбними системами та ідеологіями. 
Ми не можемо дозволити нелюдській філософії чи несправедливим структурам знищити 
людську гідність. Плекаймо людяність у собі та підтримуймо тих, кого Господь посилає на 
нашому життєвому шляху. Нехай приклад блаженного Омеляна Ковча, який на першому 
місці у своєму житті ставив повагу до інших, надихне нас бути поруч із нужденними та 
зневаженими. Нехай милосердний Господь допоможе і благословить нас у цьому. Амінь. 

+ Святослав 
 

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