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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
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 21-ша по Зісланні Св. Духа. Глас4.◊

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

Блаженніший Святослав представив Папі
Францискові життя УГКЦ в умовах пандемії
Сьогодні в бібліотеці Апостольського палацу у Ватикані
Святіший
Отець
Франциск
прийняв
на
аудієнції
Блаженнішого Святослава, Главу і Отця УГКЦ. У розмові з
Папою Франциском Блаженніший Святослав розповів про
душпастирське служіння УГКЦ в умовах пандемії та
головні сучасні виклики і проблеми українського
суспільства.

14 листопада 2021 р.

Ап. Гал. 2, 16-20
Єв. Лк. 8, 5-15.
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:

Від імені УГКЦ Блаженніший Святослав подякував Папі за
проголошення синодального шляху в Католицькій Церкві та
ознайомив Його Святість з історією синодального шляху в УГКЦ.
«У 60-х роках минулого століття наша Церква під проводом мого
попередника світлої пам’яті патріарха Йосифа Сліпого була
змушена виборювати своє право на те, щоб мати Синод. І
завдяки його зусиллям ми уже 60 років крокуємо як синодальна
Церква. Саме завдяки цьому ми, як Церква, зуміли вберегти
власну церковну ідентичність в діаспорі, а сьогодні, скликаючи
щорічні Синоди Єпископів та раз у п’ять років всецерковні
собори, можемо розвиватися навіть в умовах пандемії», –
розповів Блаженніший Святослав.
Під час зустрічі із Синодом Єпископів УГКЦ у Ватикані в 2019 році
Папа Франциск наголосив, що «замало мати Синод, потрібно
бути Синодом». Саме ці слова супроводжували служіння УГКЦ в
умовах пандемії: «Ми почали інтенсивніше будувати нашу
синодальність не лише на формальних синодальних засіданнях,
а насамперед через мережу спілкування, в тому числі онлайн, з
нашими єпископами». ……………ст. 2…………………

Ап. Гал.6, 11-18. Єв.Лк. 16, 19-31.
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

Рената Дашевич
Леонід і Ореста Ковбель
Ольга Томчук
Стефанія Канофська-Ґейнор

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 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.

Субота - 20 ХІ – Навечір’я Свята
св. Aрхистратига Михаїла. – Вечірня з Литією о
год.
6:00 вечора.
Неділя - 21
ХІ – Свято св. Aрхистратига
Михаїла й інших безплотних сил. – Святі
Літургії о год. 8:00, 10:00 і 12:00. Утреня о

год. 6:30 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!

Українсько-Канадський Документаційний
Центр:

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, УКДЦ підготував виставку "The Barbed
Wire Solution". Виставка, створена в 1995 році,
подорожувала Канадою майже 20 років. В 1994 р.
Юрій Луговий, в співпраці з УКДЦ, виготовив фільм
"Freedom Had a Price". DVD можна придбати в
бюрі УКДЦ 416-966-1819 або office@ucrdc.org.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь
благослови
Aнна Білак
( в пам’ять брата Василя Пастушак)
Роман і Галина Лижник
Роман і Марія Мужилівські

100.
300.
100.

ПО М И Н А Є М О
17 ХІ
6:30 веч.

†

300.
2000.
120.
300.

П О М Е Р Л ИХ
бл. п. Володимира
Пальчука (35р.)
і померших в родині
19 ХІ
10:00 ранку
бл. п. Василя
Пастушак (4р.)
20 ХІ
11:00 ранку
бл. п. Андрія
Коморовського (4р.)
27 ХІ
9:00 ранку
бл. п.Романну
Тивонюк (10р.)
(Продовження)
Глава УГКЦ подякував Святішому Отцеві за дозвіл від
Апостольської столиці на проведення Синодів в режимі
онлайн. «Це дозволило нам продовжувати нашу
синодальну працю навіть у складні часи пандемії, коли
наші єпископи не могли особисто прибути до України.
Завдяки цьому ми почали створювати нові рівні комунікації
та способи сопричастя у нашій Церкві. Ще до початку
пандемії в наших єпархіях та екзархатах в усьому світі
відбулися єпархіальні собори, чергові сесії яких
продовжилися вже в режимі онлайн, відповідно до наших
інструкцій», – розповів Глава УГКЦ. Папа охарактеризував
цей досвід як «унікальний скарб всієї Католицької Церкви»
та закликав єпископів УГКЦ в діаспорі «поділитися вашим
досвідом боротьби за синодальність із співбратами у
єпископстві в різних країнах світу».
Важливу увагу в ході розмови було присвячено темі
гуманітарної ситуації в Україні в умовах пандемії.
Блаженніший Святослав розповів Римському Архиєреєві,
що «сучасний пострадянський простір живе в умовах, коли
багаті стають ще багатшими, а бідні ще біднішими.
Невелика олігархічна група збагачується шляхом
знищення малого та середнього бізнесів, по суті, зникає
середній клас, зубожіння народу відбувається швидкими
темпами, люди бояться зими, зростають ціни. Особливого
загострення додає енергетична війна, яка ведеться проти
України. На ці проблеми накладається проблема війни на
Сході України, яка не припиняється з 2014 року». Глава
УГКЦ подякував Папі Франциску за постійні молитви та
підтримку України. «Акція "Папа для України" не лише
стала реальним інструментом вашої солідарності з нашим
народом, а й допомогла Карітасу України розвинути
власну мережу благодійності, зокрема на Донбасі», –
наголосив Предстоятель УГКЦ.
Блаженніший Святослав також зачепив тему еміграції,
вказавши, що за роки незалежності з України виїхали
приблизно 10 мільйонів осіб. «Наша Церква від перших
міграційних хвиль і до сьогодні продовжує йти за своїми
вірними. Саме таким є гасло наступної сесії нашого
Патріаршого Собору: "Твоя Церква завжди і всюди з
тобою"». Папа Франциск високо оцінив таку душпастирську
турботу УГКЦ: «Саме це і є синодальна дорога в дії, коли
ви шукаєте ваших вірних, йдете за ними і намагаєтеся їм
послужити». в інших країнах. «Ми бачимо, що наші вірні
потребують присутності своєї Церкви та нових більш
ефективних способів організації нашого церковного
життя».Особливу увагу Папи привернув пастирський лист
Синоду Єпископів УГКЦ 2021 року «Надія, до якої нас
кличе Господь». Глава УГКЦ розповів Його Святості про
головну ідею цього послання, яка полягає у
душпастирському навернені: «Мова йде про зміну способу
душпастирства, способу відносин між єпископом і …ст.3

(Закінчення)
і духовенством, між священниками і вірними, про зміну способу буття Церквою. Горизонтальна мережевість стосунків, яка
збирає і творить комунікацію у сопричасті, є для нас фундаментальною».
«Одним з пріоритетів душпастирського плану, – розповів Предстоятель УГКЦ, – є зцілення різного роду ран: тих, які були
спровоковані в різні періоди історії нашого народу, і сучасних, завданих зловживанням церковною владою тощо. Ці рани
потребують негайного лікування. Ми прагнемо нахилитися над ранами сучасної людини, бути чутливими до її потреб,
відкрити для неї ліки Божественної благодаті і Святих Тайн».У контексті розмови про життя Церкви в умовах пандемії було
обговорено тему сім’ї. На переконання Блаженнішого Святослава, сім’я стала «найефективнішим шпиталем лікування
хворих на коронавірус». Саме тому слід переосмислити роль сім’ї у суспільному та церковному житті. «Ми не можемо
говорити про живу парафію без сім’ї, яка є первинною клітиною її життя. Лише в такий спосіб парафія може бути
інклюзивною та послужити сучасній людині».
Блаженніший Святослав також розповів Святішому Отцеві про служіння Церкви убогим та маргіналізованим верствам
населення. «Безперервна акція "Нагодуй убогого" стала конкретним виявом християнського милосердя в наших парафіях.
Відчуваючи християнську потребу солідарності з бідними, багато наших вірних повернулися з "онлайну" в парафіяльне
життя саме завдяки цій ініціативі. Ми вирішили продовжувати цю акцію зокрема в контексті відзначення в Католицькій
Церкві Дня убогого, оскільки для багатьох родин вона є дійсно рятівною в умовах сучасної кризи».
Від себе та від своєї родини Блаженніший Святослав висловив Папі Францискові вдячність за його лист-співчуття з
приводу смерті мами Віри Шевчук. «Ми зворушені вашим батьківським жестом уваги до моєї родини – бажанням висловити
ваші співчуття українською мовою та засвідчити особистим підписом, щоб і мій батько та брат із своєю родиною змогли
прочитати ваші слова молитви за мою маму та підтримки нашій родині».Святіший Отець висловив високу оцінку
душпастирського служіння УГКЦ в умовах сучасної пандемічної кризи та подякував за її важливий внесок у синодальний
процес Католицької Церкви.

СЛОВО ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ:
Дорогі Парафіяни!
Напередодні храмового празника, Парафіяльний Хор має приємність повідомити що внедовзі наш новий
website стане чинним і загально доступним. Tам буде виложенa майже чотиро-декаднa історія нашого
ансамблю від початків до сьогодення. Довідаєтеся про унікальність нашого хору, про досягнення дириґентів
і про перипетії хору, який побачив світ, і хористiв, котрі були свідками важливих подій в історії Української
Католицької Церкви.
Відколи її створили у 1950-ому році, Свято-Миколаївська парафія є і була провідником і важним осередком
зусиль зберегти, поглибити, та розвинути Cхідний обряд тa віру. Члени Парафіяльного Хору горді бути
ключовим елементом продовження цієї традиції завдяки дослідженням, композиції, та виконанню української
молитовної музики у рамцях парафії.
“У співі віддає чоловік на службу Господеві свої легені, руки, коліна, ціле тіло, голос, язик, почуття краси,
мельодії, ритму і гармонії - словом, цілого себе ... У співанних молитвах, передовсім же у співаному
церковному правилі, подає людям свята Церква неначе доповнення євангельської пропoвіді ... Свято
відправлюване церковне правило, як і взагалі всі церковні співи - це одна з многих форм, у яких можемо
слабими своїми силами причинятися до того, щоби славилося Ім'я Всевишнього Бога, нашого небесного

Отця”.

“Про церковний спів”. Декрет Львівського Архиєпархіяльного Собору від 25 квітня 1941р., Львів

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

