
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 

Глава УГКЦ у свято Покрови: «В абсурді війни 
можна вистояти і перемогти, коли не втрачати 

небесної перспективи» 
 
Сьогодні наша молитва лунає і летить до наших 
захисників, які в ці хвилини є в окопах на Донбасі, які 
своїми грудьми захищають нашу Батьківщину. Про це 
сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді до 
вірних у монастирському храмі сестер Пресвятої 
родини в Києві у свято Покрову Пресвятої Богородиці і 
День захисників і захисниць України. 
Предстоятель відзначив, що свято Покрову Пресвятої 
Богородиці – одне з найулюбленіших наших свят у 
літургійному році. 
«І коли ми вдумуємося, – відзначає проповідник, – у зміст 
цього явлення Пречистої Діви Марії, Її покрову, у тому 
влахернському храмі, у Царгороді, нам приходять на думку 
слова псалмa про те, звідки приходить поміч людині. "На небо 
підношу мої очі, звідки прийде поміч моя", – каже 
псалмоспівець». 
На його переконання, коли людина дивиться на своє життя 
лише із земної перспективи, коли вона обмежена у своїх 
думках, бажаннях, зусиллях лише цим земним життям, то 
відчуває розпач. Навіть більше, вона починає керуватися 
негативною і навіть песимістичною логікою. 
Але коли людина, продовжує духовний лідер, живучи на 
землі, дивиться на себе, на світ, на своє життя з небесної 
перспективи, її горизонти наче розширюються. Вона відчуває, 
що, будучи на землі, є небесним громадянином, як каже 
апостол Павло, що її остаточна мета не тут, у межах цього 
світу, який ми сьогодні часом окреслюємо як долину сліз. 
                                   (ст.2…………………..) 

 Ап.  Кор. 6, 16-7, 1.     
 Єв. Mт. 15, 21-28. 
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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. Євр.13, 7-16.  Єв. Йо. 17, 1-13. 
 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. 
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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!  
 

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.   
 

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.  
 
                      
                

            М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Нововінчаним Catherine Fernandes і 
 Thomas Dobby 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. 
Сілецький Маркіян         250. 
       (з нагоди хрещення сина Александра) 
Марія Крамарчук          300. 
 
Пожертви Pay-PAL за місяць вересень 2021 
Андрій Винницький і Зірка Кудла     100. 
Василь Ганкевич          100. 
Петро Вовк            350. 
Николай Обаль          200. 
Анна Пастушок          200. 
Мирон Джулинський         100. 
Лідія Любка            100. 
Emmy Mak            300. 
Aндрій Бошко           300. 
 
Пожертви PАД за місяць вересень 2021 
Зоя Трофименко          100. 
Соня Соломон           150. 
Марко і Наталія Стадник       100. 
Василь Жила           100. 
Надя Борис            100. 
Мирон і Лариса Джулинські      100. 
  
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

  28    Х     8:00 ранку  бл. п. Іванну Лобай 
 

                      (Продовження) 
Господь Бог її кличе до себе і Він є її опорою у 
цьому земному житті. Він є її метою цього земного 
життя. Він є силою, запорукою того, що людина 
може гідно здійснити своє земне покликання, а 
відтак розділяти з Ним у небі вічну радість. 
«Той опис явлення, – розповів Блаженніший 
Святослав, – яке бачив преподобний Андрей, 
розказує, що в час найбільшої тривоги, коли 
вороги облягали місто, коли, дивлячись на 
мізерні людські сили, що їх захисники могли 
протиставити ворогові, який облягає, у той сам 
момент найбільшого людського страху сама 
Пречиста Діва Марія приходить до храму, до 
свого народу. Вона себе об'являє як одна із 
членів цього Божого народу, Церкви Христової». 
Глава УГКЦ відзначив також, що ми сьогодні 
святкуємо День захисників і захисниць України. 
«В абсурді війни можна вистояти і перемогти 
лише тоді, коли не втрачати і там небесної 
перспективи», – переконує він. «Ми хочемо 
сьогодні обійняти і принести під покров Пречистої 
Діви Марії всіх наших захисників і захисниць, 
незалежно від того, яке завдання вони 
виконують, захищаючи нашу Батьківщину. Ми 
сьогодні повинні особливо молитися і пригадати 
тих, які є в полоні, в лабетах ворога, яких у цю 
хвилину, можливо, принижують, над ними 
знущаються. Їм кажуть: про вас усі забули і ви 
нікому не потрібні», – сказав Глава УГКЦ. 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



Предстоятель побажав, щоб їм сьогодні Богородиця занесла цю небесну перспективу і 
допомогла піднести очі до неба, відчути, що там, де людська сила не доходить, з неба 
прийде поміч. 
Особливістю цього дня стали священничі свячення одразу п’ятьох дияконів. 14 жовтня 
до працівників у Христовому винограднику приєдналися нововисвячені священники 
Роман Гридковець, Дмитро Хопта, Михайло Крамар, Сергій Капущак та Ігор Котенко. 
Фото пресслужби Київської архиєпархії                                Департамент інформації УГКЦ 

 
Господь Бог не дає таких життєвих завдань, до яких ми були б 

нездатними», – Глава УГКЦ 
 
Ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що немає необдарованих людей. Кожного з нас 
Бог обдарував. Але як нам важливо усвідомити той дар, який ми отримали! Кожний з нас 
унікальний. Нікому Господь Бог не дає таких життєвих завдань, до яких ми були б 
нездатними, бо Він знає здібності кожного з нас. На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав під час проповіді у Патріаршому соборі Воскресіння Христового 
в Києві у 16-ту неділю після Зіслання Святого Духа. 
 
У проповіді Блаженніший Святослав звернув увагу на те, що живе слово Євангелія змальовує нам 
Бога як того, хто роздає і радіє, коли людина здобуває, а також як того, хто сподівається і вірить у 
людину. Саме тому притча про господаря, який роздає таланти, на його думку, для християн ІІІ 
тисячоліття є надзвичайно глибокою, життєдайною і важливою. 
Як пояснив проповідник, у цій притчі господар добре знає здібність кожного, але у притчі Він не 
так дбає про своє майно, як тішиться помноженими здібностями своїх дітей. Можливо, Він для того 
і від’їжджає, – припускає Блаженніший, – щоб дати нагоду, створити простір для росту і розвитку 
управителів, яких залишає у своєму домі. 
Окремо проповідник звернув увагу на розмову з переляканим слугою – господар шукає насамперед 
не самого слугу, а його здібностей здобувати більше від того, ніж він отримав. 
«Той, хто є в полоні свого страху, власного лінивства, втрачає все, бо нічого нового не здобуває. 
Нам здається несправедливою така поведінка, але господар хоче, щоб його слуга зростав у своїх 
здібностях, талантах і вміннях здобувати набагато більше, ніж він йому дав перший раз», – 
переконаний архиєрей. 
Блаженніший Святослав підкреслив, що сьогоднішнє Боже слово розкриває таємницю стосунків між 
Богом і людиною. 
«Ми сьогодні чуємо, що немає необдарованих людей. Кожен із нас є обдарований Богом. Але так 
важливо усвідомити той дар, який ми отримали! Кожний із нас є унікальним. Нікому Господь Бог не 
дає таких життєвих завдань, до яких ми були б нездатними, бо Він знає здібності кожного з нас. 
Ми покликані у собі ці дари розкрити і їх розвивати, щоденно працюючи над собою», – каже 
проповідник. 
Сьогоднішньою Архиєрейською Божественною Літургією в Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового в Києві завершився ІІІ Всеукраїнський форум молодіжних душпастирів УГКЦ та РКЦ, що 
проходив останніми днями в Києві. На Літургії з Главою Церкви співслужили священники, які 
опікуються молодіжними спільнотами УГКЦ та РКЦ. 
«Мені надзвичайно приємно разом молитися зі священниками латинського обряду та нашими 
молодіжними душпастирями. Вітаю в нашому соборі всіх тих, хто займається проголошенням 
Христового Євангелія сучасній молодій людині в Україні. Ми сьогодні особливо дякуємо за вашу 
невтомну правцю. Так важливо є комусь стати поруч молодої людини, помогти їй відкрити у собі ті 
таланти і той потенціал, який заклав у цього юнака чи дівчину наш Господь. Як важливо допомогти 
кожному з нас відкрити Божий задум. Цю таємницю моєї особи, яка розкривається у Божому слові 
у святій Євангелії», – наголосив Отець і Глава Церкви. 
Глава УГКЦ наголосив, що найважливішим завданням душпастирства молоді є допомогти людині увійти у 
радість Господа, стати причасниками Божественної радості, яка випливає з того, що ми щоразу глибше 
усвідомлюємо, що Бог про нас дбає. Він нам щось дарує і кличе до щораз більшого. Саме в Ньому ми можемо 
здобути все. 
«Нехай діло душпастирства молоді буде успішним, нехай юнаки і дівчата відчують, що Христова Церква їх 
любить, про них піклується і завжди є поруч. Для того щоб одного дня усі ми почули від Господа Бога слова, 
скеровані до кожного з нас особисто: Гаразд, слуго добрий і вірний! У малому був ти вірний, поставлю тебе 
над великим. Увійди в радість твого пана!» – побажав на завершення Блаженніший Святослав. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi715zHjsrzAhVP1BoKHUkmDckQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fugcc.church%2F&usg=AOvVaw3gMJ9gQStXYDO2FFvFcKi8
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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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