
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 

Чи можливий перехід на григоріанський 
календар в Україні? 

 
Напередодні Різдва Христового ми всі традиційно 
готуємося до цього світлого свята. У наших парафіяльних 
спільнотах разом готуємо вертепи, прикрашаємо храми та 
церковні подвір’я тематичними декораціями, вивчаємо 
нові і повторюємо старі колядки, які прийшли від наших 
предків і щороку звучать у період Різдвяних свят, 
священники спільнот духовно збагачують вірян, 
проводячи різдвяні реколекції. 

 
Так чи інакше, нам на очі потрапляють телевізійні кадри 
репортажів, реклами, світлини та різноманітна інформація у 
соціальних мережах, які описують святкування Різдва в 
європейських країнах з їх колоритом: різдвяними ярмарками, 
святковими концертами, стравами та іншими звичаями і 
традиціями, характерними саме для  Різдвяних свят у 
європейських країнах. 
Звичайно, під впливом всього побаченого багатьом нам 
приходить на думку те, що було б добре, якби ми, українці, 
святкували Різдво і всі інші свята з більшою частиною 
християнської світової спільноти. І як наслідок, у нас виникає 
запитання: чи можлива календарна реформа в Україні? Ст. 2… 
 

 Ап.  Кол. 3, 4-11.    
 Єв.  Лк. 14, 16-24. 
  

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. Євр. 11, 9-10 Єв.Мт. 1:1-25. 
 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      

Просфора: повідомляємо, що посвячену 
різдвяну просфору можна відібрати при 
виході в церкві в неділю 2 січня 2022 року. 
 
УВАГА!! 
Вулиця Queen закрита від  Gorevale 
до Strachan.   
 

     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!  

 
Увага!!  Повідомляємо, що  адреса     нового 
вебсайту парафіяльного хору є: 

    https://www.stnicholaschoirtoronto.com. 
            

            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить! 
Стефанія  Немилівська         200. 
Володимир Іванишин         500. 
Богдан Дубняк і Gail Lindsay       100. 

Mикола і Галина Гарванко       100. 
Марія Біланюк             2000. 
Александра Потічна          200. 
Наталуія Гайдук           500. 
Роман і Христина Федорович       300. 
Мирослав і Леся Гоцко         100. 
Станіслав і Катерина Остапєнко      200. 
Богдан і Христина Колос        200. 
Василь Лисий            200. 
Христина Цурковська         500. 
Олеся Романко           200. 
Ігор Руденський           500. 
Богдан і Христина Ковалик       200. 
Володимир і Ірина Осадчук       500. 
Анонімно             500. 
Данило Рудий            100. 
         (в пам’ять Михайла і Катерини Кулик) 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 

  27  ХІІ 9:00 ранку     бл. п Василя Турчмановича  
                              (17р.) і Марію Чорномаз (18р.) 
  27  ХІІ 10:00 ранку  бл. п. Богдана Стасину 
  28  ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Романа Голода (56р.) 
  29  ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Галю Копач, Романа і 
                                    Олександру Копач 
  30  ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Анну Бурій 
  31  ХІІ  9:00 ранку  бл. п. Олександру 
                                     Кривко-Полянську (40д.) 
    3   І   10:00 ранку  бл. п. Ярослава Соколика 
                                                                    (5р.)                    
   4   І    7:00 веч.   бл. п. Анну Забурську (28р.)                
 
                    В ІЧ Н АЯ   ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлася у Бозі  бл. п. Христина Aнна Швець  
Пембертон (55р.). Душу Покійної поручаємо 
молитвам наших вірних.  
                      
               ( Продовження) 

У пошуках відповіді на це питання, ми думаємо, що 
тут все залежить лише від порозуміння між 
Церквами. Але чи це насправді так? 
На перший погляд, справді, це питання має суто 
церковний характер, але це лише на перший 
погляд. Порозуміння між Церквами – це лише 
частина вирішення проблеми і до того ж менша. 
Більша ж частина полягає в тому, що саме 
суспільство на рівні своєї свідомості має дозріти до 
того, що традиція, яку воно зберігало роками чи 
навіть десятиліттями і століттями змінилася. 
Насправді, переважна більшість із нас, особливо 
людей старшого покоління, які виросли і 
сформувалися в час, коли ще не було інтернету з 
усіма його можливостями і єдиним засобом 
збереження своєї культурної і національної 
свідомості були перекази мам і бабусь про різдвяні 
традиції, зараз вже не зможуть так легко 
відмовитися від того, що плекали довгий час. Разом 
із тим необхідно брати до уваги фактор середовища, 
де люди проживають і  його соціальний вплив. Одна 
річ, коли мова йде про велике місто, де соціальні 
впливи відчуваються набагато гостріше, а отже, і 
легше засвоюються, і зовсім інша – це село, де люди 
не мають настільки широкого доступу до інформації 
і, відповідно,  менше зазнають соціальних впливів і 
тих ментальних змін, які вони з собою несуть. 
……………ст. 3……………… 

 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. 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

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://www.stnicholaschoirtoronto.com/


 
До того ж, слід мати на увазі і те, що існують різні категорії українських сіл. Є села, де більшість людей 
неухильно дотримуються українських національних традицій святкування церковних свят, і саме для них 
дата святкування є однією з таких традицій, їм буде важче звикнути до зміни дати в календарі. Проте 
мешканці таких сіл повинні намагатися зрозуміти необхідність тих соціокультурних змін, які настануть у разі 
зміни дати святкування церковних свят. 
Існують також такі села, де більша частина мешканців виїхала за кордон у пошуках праці та опинилася в 
західноєвропейському соціокультурному просторі, до якого змушена була пристосуватися, не зазнавши при 
цьому асиміляції з цим середовищем, а перебуваючи в ньому, зуміла зберегти свої національні традиції 
значною мірою завдяки тому, що в європейських країнах існують українські парафії, які допомагають нашим 
співгромадянам зберігати свою культурну і національну ідентичність. І згодом, коли  українці, які вже звикли 
до умов західноєвропейського середовища, повертаються до рідних сіл, то разом із собою приносять 
оновлений світогляд, який сформувався в них під впливом соціокультурного простору Західної Європи. І, як 
наслідок, старшим людям значно легше під впливом своїх односельчан звикнути до святкування церковних 
празників за новим стилем. 
Важливим аспектом в цьому питанні є душпастирська праця священників серед своїх парафіян. 
Священнослужителі повинні допомагати людям, які звикли до усталених національних традицій, зрозуміти 
важливу різницю між традиціями святкування свят, їх змістом  та датою. Мається на увазі той факт, що 
колядки, вертепи і дванадцять страв на Святвечір завжди будуть нашою національною традицією, яка аж 
ніяк не зміниться зі зміною дати святкування Різдва та інших свят церковного року, наприклад усіх 
Богородичних свят, оскільки в нашому народі вшанування Пресвятої Матері завжди мало особливий 
характер. Аналогічно ми повинні бути готовими до зміни дат святкування празників на честь святих, які 
також мають глибоку пошану в нашому народі, наприклад архангела Михаїла і всіх небесних сил, святителя 
Миколая, апостолів Петра і Павла, великомучеників Юрія Переможця та Димитрія. 
Передусім нам потрібен час для того, щоб суспільство, яке вже звикло до дотримання своїх національних 
традицій, однією з яких, на думку багатьох людей, є юліанський календар, змогло спокійно сприйняти на 
соціально-культурному і ментальному рівні ті важливі зміни, які колись настануть, і  щоб вони не спричинили 
соціально-культурної кризи в нашому народі. 
Попри все, наше суспільство повинно ментально готувати само себе до можливих змін тим, що кожен 
християнин повинен усвідомлювати, що найголовніше у святкуванні будь-якого свята – це не його дата, а 
внутрішній зміст. Іншими словами, християнин має завжди пам’ятати, ким він є і що в будь-якому святі 
головне те, чому, а не коли ми його святкуємо. В нашій суспільній і християнській свідомості повинно 
відновитися розуміння, що церковні свята – це передусім події, у яких Церква прославляє Бога, який завжди, 
незалежно від дати святкування має залишатися для нас  центром нашого щоденного життя. 

о. д-р Андрій Танасійчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 

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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