
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 

«Це дати, що нагадують нам про вічні теми», – 
Блаженніший Святослав у прямому ефірі 

пригадав три знакові події 2021 року 
 
Сьогодні хотів би пригадати три знакові події 2021 року: 
75-річчя Львівського псевдособору, 425-річчя 
Берестейської унії та 10-річчя трьох митрополій УГКЦ. Це 
дати, які показують певну систему координат, у якій ми 
рухаємося та дозріваємо. Вони нагадують нам про вічні 
теми, які в ці річниці повертаються, і це означає, що ми 
шукаємо їх осмислення. 
Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у 
традиційному ефірі на завершення року, у якому Глава Церкви 
підбиває підсумки року, що минає, та ділиться своїми очікування 
від року прийдешнього. Співрозмовником Предстоятеля був 
політолог, викладач Київської школи економіки, член наглядової 
ради Суспільного мовлення, експерт у сфері комунікацій Євген 
Глібовицький. 
75-річчя Львівського псевдособору 
«Насамперед, ми спогадували 75-ліття сумнозвісного 
Львівського псевдособору 1946 року, під час якого наша Церква 
була офіційно ліквідована і загнана в підпілля. Коли після 
Майдану відкрилися секретні архіви СБУ, наші історики й 
науковці врешті змогли вивчити певні таємні документи і 
презентувати плоди своєї праці. Це була дуже емоційна хвиля, 
яка підтвердила документально, що Львівський псевдособор не 
був церковною подією. Це була подія, повністю зоркестрована, 
змодельована і здійснена державною репресивною машиною 
СРСР», – пригадав Блаженніший Святослав. 
І доповнив свою думку: «Але також ми побачили певні 
документи про священників нашої Церкви, які були учасниками 
собору, що було доволі боляче: велика частина священників 
УГКЦ, які голосували на цьому соборі, були завербованими 
агентами КГБ». Предстоятель зазначив, що хоч  відкриття архівів 
дає можливість пізнати правду, проте може також поламати певні 
уявлення навіть про нас самих. Відтак, каже він, коли 
відкривається доля конкретної людини, яку ти знав, як 
з'ясувалося, тільки з одного боку, це може завдати болю…ст. 3 
 
 

 Ап.  Євр. 11, 9-10, 17-23, 32-40.    
 Єв.  Мт. 1: 1-25. 
  

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.Мт.2: 13-23.  
 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      

 

Вулиця Queen відкрита! 
 
Просфора: повідомляємо, що посвячену 
різдвяну просфору можна відібрати при 
виході в церкві в неділю 2 січня 2022 року. 

 
   В нашій парохії минулого 2021 року: 
охрестили – 16 дітей, повінчали –  
12 подружніх пар, а відійшло у вічність 
від нашої парохіяльної спільноти 28 
особи. 

 
   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 прихід з вареників за 
місяць грудень становить $1200. Весь дохід 
призначений на потреби церкви. 

 

Парафіяльний Хор повідомляє, що можна 
оглянути  новий веб-сайт при адресi  
https://stnicholaschoirtoronto.com. Надіємося, що 
буде Вам цікаво прочитати пpo історію нашого 
Хору, від початків по сьогодні. 

         
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить! 
Юрій Мусій і Віра Гомонко       300. 
Ядвига Сливка          400. 
Марія Пальчук          100. 
Володимир і Люба Оленич      250. 
Володимир і Леся Бучко       200. 
Роман і Леся Грицишин       300. 
Юрій і Галина Пилипець       500. 
Роман Винницький і  Марійка Лялька     1000. 
Віктор і Марія Кошарні        200. 
Андрій Лебедь            1000. 
                (в пам’ять Теофілії Лебедь) 
Юрій Копач           500. 
  (в пам’ять Галі, Романа і Олександри Копач) 
Оксана Барчинська Wells       200. 
        (в пам’ять Т. і Ярослава Барчинських) 
Данило Рудий           100. 
        (в пам’ять Михайла і Катерини Кулик) 
Олег і Ольга Турчманович      110. 
Мирон Дилинський         300. 
Андреяс Дідер і Зоряна Дутчак       1400. 
Марта Винницька           1500. 
Марія Небесьо          300. 
Данило Рудий           100. 
Мотрія Ільницька-Рів i Guy Rieve    300. 
     (в пам’ять 100 річчя народження Ірини  
                    Мак-Ільницької) 
Мотрія Ільницька-Рів i Guy Rieve    200. 
                 (в день св. о. Миколая)  
Мотрія Ільницька-Рів i Guy Rieve    300. 
     (в пам’ять  70 річчя Бою під Бродами  
                         і Небесної Сотні) 
Мотрія Ільницька-Рів i Guy Rieve    300. 
     (в пам’ять 100 річчя народження Стефана   
                           Ільницького) 
Мотрія Ільницька-Рів i Guy Rieve    100. 
 
 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 

    
    3   I    8:00 ранку  бл. п. Григорія Ґолдія  
                                                             (19р.) 
    3   І   10:00 ранку  бл. п. Ярослава Coколика           
                                                              (5р.)                    
   4   І    7:00 веч.   бл. п. Анну Забурську (28р.)  
  12  І    8:00 ранку  бл. п. Василя Глушка 
  15  І   11:00 ранйку бл. п. Христину Швець 
                                                         Пембертон 
  17  І     8:00 ранку  бл. п. Ірену Мигаль 
  17  І    10:00 ранку  бл. п. Катерину Марущак  
                                                                 (1р.)               
 
                     
                

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Вечірні в суботу служать 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. 7:00 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

Повідомляємо, що починаючи від неділі  
5 грудня при вході парохіяльного будинку 
можна буде вирівняти членські внески ($40.), 
відібрати конверти і календар на 2022 р.,  і при 
цій нагоді відібрати напис на шибу (синього 
кольору)   – це дозвіл на паркування на 
парафіяльній площі і на вулицях біля парафії. Написи 
будуть видаватися тільки членам  нашої парохії! 
Це можна буде полагодити під час 
канцелярійних годин від понеділка до п’ятниці 
від год. 9-1 і від год. 2-4 як рівнож в неділю 
після Святої Літургії. 
 
 
 
 
 
 

https://stnicholaschoirtoronto.com/


«Проте подія Львівського псевдособору завдяки цим дослідженням справді була по-новому осмислена в 
академічному середовищі. Наші телеглядачі можуть переглянути матеріали наукової конференції (частина 
1, частина 2), які є у відкритому доступі», – сказав Отець і Глава УГКЦ. 
425-річчя Берестейської унії 
Друга річниця, яку ми цього року відзначали, – веде далі мову Верховний Архиєпископ УГКЦ, – це 425-
річчя  Берестейської унії. 
Пригадуючи цю подію, Глава Церкви пояснив, що річниця унії спонукала переосмислити  церковні кола дуже 
глибокі питання, зокрема, чи є церковна єдність чимось, чого треба шукати, а чи радше це питання краще 
залишити в минулому і сказати, що це нам більше не потрібно. 
«Взагалі – питання єдності Церков України сьогодні стоїть на порядку денному чи ні? Колись ми чули, що є 
соціальний запит на церковну єдність, зокрема після Майдану. А як це звучить сьогодні?» – додав він. 
Глава Церкви розповів, що дату Берестейської унії Церква осмислювала в контексті візиту до України 
Вселенського Патріарха Варфоломія. 
«Справді, УГКЦ намагається осучаснити свою екуменічну концепцію – ставлення до наших братів 
православних, протестантів, представників інших релігій. Саме тому відбулася ціла низка заходів, 
присвячених 425-річчю Берестейської унії, і ми ще раз нагадали собі, що УГКЦ має певну місію – особливо 
чувати над пошуком втраченої єдності між християнами, яка є частиною тотожності кожної Східної Церкви, 
зокрема УГКЦ», – підкреслив Предстоятель. 
10-річчя трьох митрополій УГКЦ 
Відтак третя знакова подія, на яку звернув увагу Блаженніший Святослав, – це десятиріччя створення трьох 
нових митрополій в Україні: Львівської, Івано-Франківської та Тернопільсько-Зборівської. 
На мою думку, святкування десятиріччя наших митрополій – це гарна нагода побачити, як зросла наша 
Церква впродовж десяти років. 
Глава УГКЦ пояснив, що митрополит – це той, хто очолює певну митрополію як окрему церковну провінцію. 
«Тобто десять років тому відбулася певна децентралізація наших церковних структур, які, з одного боку, 
весь цей час вчилися бути митрополіями, а з іншого – ми, як Церква, почали функціонувати по-новому, як 
справді патріарша Церква», – наголосив Предстоятель УГКЦ. 
«У наших митрополій – різні обличчя. Це наш шанс для розвитку, який дає можливість кожному зберегти 
свою тотожність і водночас творити єдність на інших засадах. За ці десять років наша помісна Церква в 
Україні і всьому світі дуже виросла, були проголошені нові церковні структури за кордоном: митрополія у 
Бразилії, третя єпархія в Польщі, екзархат в Італії, збудовано десятки нових храмів. Тому ця десятилітня 
перспектива – гарна нагода для Церкви побачити себе, свою історію, свої виклики, але й свої можливості», 
– додав він. 
Читайте також: «Підсумки 2021 року з Блаженнішим Святославом і Євгеном Глібовицьким» 

«Отож, 2021 рік спонукав нас роздумувати над тим, що було 425 років тому, коли ми наново виходили на 
світову арену, як Церква не лише локальна, місцева, Київського християнства, а і як частина християнства 
вселенського. Ми згадували те, що нас загнало в підпілля 75 років тому. Відтак ми дивилися на нашу Церкву 
в ретроспективі десятилітнього шляху, щоб розуміти, якими ми маємо бути щонайменше через десятиліття. 
Тож цей рік був цікавим часом – часом переосмислення і досліджень, часом пошуку нових моделей 
церковного сопричастя. Врешті, це був час виходу з онлайну і часткового повернення в офлайн. Ми 
здобували досвід, як нам бути Церквою по-новому, відповідно до нових суспільних, історичних, культурних 
і навіть епідеміологічних обставин. Але ми є – розвиваємося, працюємо, служимо своєму народові, хоч би де 
він був», – підсумував духовний лідер українців. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                           
                  

       
                       

                            
 

https://www.youtube.com/watch?v=L6cEVrxO5lU
https://www.youtube.com/watch?v=L6cEVrxO5lU
https://www.youtube.com/watch?v=tj7LlqeFYAs
http://news.ugcc.ua/articles/p%D1%96dsumki_2021_roku_z_blazhenn%D1%96shim_svyatoslavom_%D1%96_yevgenom_gl%D1%96bovitskim_95306.html
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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 
olena@terralaw.ca 

 
   

                               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 

This Space Available. 
$375 Annually 
Contact - Myron Dylynsky 
416-670-4480 
 

 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 
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