
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 

Єпископи УГКЦ закликають вірних молитися за 
Україну в час, коли ворог накопичує війська на 

українських кордонах 
 
Просимо вірних нашої Церкви, усіх християн та людей 
доброї волі продовжити на наступні чотири місяці 
безперервний піст і молитву за мир, відвернення 
ворожої загрози та краще майбутнє України. Про це 
мовиться у заклику Архиєрейського Синоду УГКЦ в 
Україні до молитви в час лихоліття для України. 

 
Заклик до молитви і посту пов’язаний з тим, що наша 
Батьківщина переживає нові виклики, пов’язані із 
загостренням гібридної війни проти українського народу та 
Української Держави, яка відзначає тридцяту річницю 
відновлення своєї Незалежності. «Довкола наших кордонів 
накопичена небачена кількість російських військових 
угруповань, погіршується гуманітарна ситуація та штучно 
створюється тиск на наше суспільство політично 
вмотивованими цінами на енергоносії», – мовиться у тексті. 
Архиєреї також відзначають, що останні тижні були позначені 
відновленням кровопролитних боїв на Сході України та 
смертями і важкими пораненнями наших воїнів-захисників. 
«Перед лицем новітніх небезпек народ України знову 
єднається у своїй готовності захищати Вітчизну, обстоювати її 
соборність і право кожного громадянина жити у вільній, 
демократичній та європейській державі», – відзначають 
єпископи і додають, що Церкву неабияк турбує швидке .ст. 2 

 Ап.  Еф. 2, 4-10   
 Єв.  Лк. 8, 26-39. 
  

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. Еф. 2, 14-22    Єв.Лк.8, 41-56. 
 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     

П’ятниця 3 грудня навечір’я свята Введення у 
Храм Пресвятої Богородиці – Вечірня  о год.  
6:00 вечора 
Субота 4 грудня – свято Введення у Храм 
Пресвятої Богородиці. Утреня о год. 7:00 
ранку, Божественні Літургії о год. 8:00 i 10:00 
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!  
 
ЛУКЖК запрошує всіх членкинь на поминальні 
сходини у церковній залі, в неділю 28-го листопада 
після Літургії й панахиди  о год. 10:00 ранку, 
щоби вшанувати пам'ять всіх померших підчас 
страшної трагедії Голодомору в Україні. 
Дотримуємося всіх правел масок і дистансовання. 
 
Українська Католицька Єпархія Торонто і 
Східньої Канади запрошує Боголюбивих Вірних 
на Передріздвяну Пилипівську Місію  в понеділок 
і вівторок 29-30 листопада. Науку англійською мовою 
виголосить о. Михайло Винн (Wynn) від 7:00-7:40 веч. 
Науку українською мовою виголосить о. Михайло Лоза 
від 7:45-8:30 веч. в ютубі на каналі “Tranquillight 
Calling” 
https://www.youtube.com/c/TranquillightCalling. 
 
Українсько-Канадський Дослідчо-
Документаційний Центр розпочав збирати 
інформації і матеріяли про жінок, які після війни 
перебували в таборі Річчіоне в Італії (Riccione, 
Italy). Знаємо, що там перебували медсестри з 
Дивізії Галичина, як також цивільні жінки. 

Будемо вдячні одержати імена, фотографії та 
спогадеи цих жінок. Просимо відгукнутися до 
УКДДЦ за чис. тел. 416-966-1819 або на емейл 
office@ucrdc.org. 
 

        МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоoxрещеній Зої Вапляк, її рідним і хресним 
батькам бажаємо  Многії  і Благії Літа! 
      

            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить! 
Люба Осмак          150. 
Ігор Томків           100. 
Сергій і Іванна Курусенко      100. 
Володимир і Світляна Медвідські      1500. 
Христина Вінтоняк        100. 
Стефанія Канаріо         200. 
Ігор і Галина Магега        100. 
Ліда і Ірена Коморовські з родиною   100. 
      (в пам’ять Андрія Коморовського-4р.) 
     
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

    29    XI      9:00 ранку бл. п. Марію  Юзифович, 
                                        Ніну і Василя Мартинюк 
    1     ХІІ     8:00 ранку бл. п. Василя і Галю 
                                                      Соломон 
    1     ХІІ   9:00 ранку бл. п. Ярослава 
                                               Карашівського 
    1     ХІІ     7:00 веч.  бл. п. Параскевію Лесів 
    3     ХІІ     8:00 ранку бл. п. Григорія і Марію 
                                                   Реплянських 
    7     ХІІ  10:00 ранку бл. п. Татяну (46р.) і 
                                        Василя (46р.) Бонча 
    8     ХІІ     5:00 поп.  бл. п. Марію Теплу (5р.) 
    8     ХІІ     6:00 веч.  бл. п. Марію (7р.),  
                              Володимира і Мирослава Кудлів 
                        
                   ВІ Ч НА Я  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоївся у Бозі  бл. п. Михайло Сіокало (66р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних.  
                 
                         (Закінчення) 

 зубожіння народу та щоразу нові прояви соціальної 
нерівності, що загострюються в умовах нових хвиль 
пандемії коронавірусу. Багаті стають ще багатшими, а 
бідні ще біднішими. Ці виклики спричиняють значне 
збільшення числа трудових емігрантів, зростання 
безробіття та зникнення цілих соціальних прошарків 
суспільства, таких як середній клас і мале 
підприємництво. 
«Державна влада в Україні оголошує про свої наміри 
долати ці явища і впроваджувати реформи для 
покращення життя громадян та їх правового і 
соціального захисту, проте ми часто не розуміємо її 
кроків», – заявляють владики. 
«Відчуваючи обов’язок батьківської опіки, – пишуть 
єпископи, –  над нашим зболеним і стривоженим 
народом, ми, ваші душпастирі, вже не вперше 
закликаємо вас до молитви і посту за мир в Україні. 
Наше християнське сумління каже нам: для того щоб 
вистояти в цей тяжкий для нашого народу час, 
сповнений зовнішніх і внутрішніх викликів, ми не 
маємо допустити того, щоб зневіра та розчарування 
запанували над нами, не маємо права опускати рук, а 
повинні надалі тривати в молитві, пості та творенні 
добрих діл. 

 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



                                Україна вшанує пам'ять жертв Голодоморів: 

В  суботу, 27 листопада, Україна вшанує пам’ять жертв Голодомору 
1932-1933 років – геноциду Українського народу – та масових голодів 
1921-1923 та 1946-1947 років. 
Голодомор – геноцид проти Українського народу, результат спеціально 
організованого комуністичним керівництвом штучного голоду в 1932-
1933 роках, що спричинив загибель мільйонів людей. Згідно з 
Конвенцією ООН «Про запобігання злочину геноциду і покарання за 
нього» від 9 грудня 1948 року, геноцидом вважаються умисні дії, 
спрямовані на цілковите або часткове знищення національних, етнічних, 
расових або релігійних груп шляхом вбивства членів цієї групи; 

нанесення їм тяжких тілесних або психічних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих 
на повне або часткове знищення групи; дії, розраховані на унеможливлення народження дітей в середовищі 
групи; насильницька передача дітей цієї групи іншій групі.Упокорення голодом стало інструментом 
закріплення влади сталінського режиму, ліквідації верстви українських селян-господарів і перетворення їх 
у безправних колгоспників, а разом з тим, – викорінення в Україні соціальних основ незалежництва, тобто 
соціальної основи української нації. Цей злочин був ретельно продуманий, задіяні численні механізми його 
реалізації: через чисельні податки і збори, нереальні хлібозаготівельні плани та обшуки в українських селян 
відбирали харчі, заборона виїзду із населеного пункту з листопада 1932 року (так званий режим «чорних 
дошок») і загалом з охопленої голодом республіки від початку 1933-го їх позбавляла останніх надій на 
порятунок.Голодомор спричинив загибель мільйонів українців на території України та Кубані, завдав 
непоправного удару по ментальності та культурі, перервав зв’язок поколінь. Найвразливішою категорією 
жертв Голодомору стали діти.Згідно із дослідженнями українських демографів, у той час померло понад 1,5 
млн хлопчиків і дівчаток віком до 10 років. 

Від Парафіяльного Хорy: 
 
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. 
 
Нашим хористам подобається співати -- особливо коли можуть чинити добре діло. Природний результат комбінації 
організаційних здібностей та любови музики це -- благодійні концерти. 
Річний Концерт Коляд, це благодійний концерт, якої ціль підтримка “Джерела”, Регабілітаційного Центру для Дітей у 
Львові. Перший концерт, задум дириґентки Жанни Зінченко, відбувся у січні 2006-ого року. Маєстро Зінченко задумала 
Концерти Коляд, щоб поділитися своїм захопленням піснею та нашим обрядом з ширшою публікою, але теж, щоб 
долучитися до зусиль діяспори, які підтримують благодійні почини в Україні. 
У роках 2014-ому та 2015-ому, особливо бурхливих навіть у загальному потоці історії незалежної України, пожертви 
складені в день концертів ділилися отак: між Центром “Джерело”, координаційними установими активними на майдані 
підчас Революції Гідності, та організаціями, які готовили рятувальні аптечки для надання першої допомоги борцям на 
фронті. Хор зготовив відео-вітання активістам на Площі Незалежності, якого висвітили на головній сцені у Києві. 
 

  
 

Дякуємо нашим спонзорам: Шевченківська Фундація, кредитівка Будучність, Фундація СУС, 
Українська Кредитова Спілка 
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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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