
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 

Владика Василь Лостен: «Діалог – це можливість по-
справжньому пізнати серце свого ближнього» 

 

 
Свого часу митрополит Андрей Шептицький сказав: «Спільне добро 
чинить із людей одне тіло, а якраз те спільне добро є основою всякої 
любови. Почуття й свідомість цього спільного добра, яке лучить 
людей, веде людину до зрозуміння, що загальне добро – то її власне 
добро, а ближні її – то наче вона сама! І тому тією самою любов’ю, 
якою людина сама себе любить, мусить вона любити й ціле 
людство».Про діалог і співпрацю заради спільного добра людства, 
про необхідність порозуміння та комунікації зі секуляризованим 
світом, про духовну місію справжнього лідера, невичерпний 
потенціал Євангелія та майбутнє Церкви в Українській державі та 
цілому світі, – в інтерв’ю із визначним духовним провідником 
Української Греко-Католицької Церкви владикою Василем Лостеном, 
єпископом-емеритом Стемфордської єпархії. 
«Побудова мостів комунікації та розвиток діалогу між релігійними і 
секуляризованими сегментами українського суспільства – це виклик 
і водночас перспектива у просторі нашої культури. Приклад 
наступників святого Петра у промоції культури діалогу надихає та 
спонукає до дії», – владика Василь Лостен 
Ваше преосвященство, розкажіть, будь ласка, про нову 
програму «Діалог» із популяризації міжрелігійного діалогу 
та порозуміння, яка запрацювала в Україні. 
Ця програма, перш за все, популяризує та виконує промоцію 
культури діалогу ….ст. 2…………. 

 Ап.  Еф. 2, 14-22.   
 Єв.  Лк. 8, 41-56. 
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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. Еф. 4, 1-6.  Єв.Лк.10, 25-37.. 
 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     Різдвя́ний  

Різдвяний Піст (Пилипівка) почався  
28 листопада 2021  і триває до 6 січня 2022. 
Різдвяний піст другий за тривалістю після Великого 
посту. 

 
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 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 спогади цих 
жінок. Просимо відгукнутися до УКДДЦ за чис. тел. 
416-966-1819 або на емейл office@ucrdc.org. 
 

       МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоoxрещенoму Левкові Адріянові Пилипець, 

його 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! 
Василь і Марія Домарецькі      200. 
Роман і Леся Грицишин       100. 
Тарас і Лариса Гетьманчук      200. 
Дарія Зачка           200. 
Аріядна Охримович         100. 
Тарас і Галя Махневич        100. 
Юрій і Марла Дашко          2200. 
    
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

    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 
   11    ХІІ  10:00 ранку бл. п. Йосифа Галку (7р) 
   13    ХІІ     10:00 ранку бл. п. Василя і Анну 
                                                               Зінь 
   18    ХІІ  10:00 ранку бл. п. о. Павла 
                     Джулинського, Стефанію і Богдана 
 
                      (Продовження) 
й міжрелігійного порозуміння, сприяє його 
багатогранному розвитку в релігійній та суспільній 
сферах.Програма також має на меті промоцію 
релігійних цінностей. Ми хочемо побудувати мости між 
нашими релігійними спільнотами, громадами, нашими 
церквами; як і між секуляризованими індивідами, які 
живуть та працюють у суспільній сфері. Пізнання 
світогляду один одного дасть змогу уникнути різного 
роду непорозумінь, жити у злагоді. 

Побудова мостів між релігійними громадами, як і між 
релігійними та секуляризованими сегментами 
українського суспільства, – непросте завдання, виклик 
і, водночас, перспектива, у цей історичний час та у 
просторі нашої культури. Завдяки започаткуванню 
партнерства і дієвої мережі контактів ми прагнемо 
посилити духовну й культурну співпрацю в 
українському суспільстві. Це, в основному, є суттю 
нашої програми «Діалог». 
«Наше завдання – розпочати справжній діалог 
між нашими культурами та традиціями», – 
владика Василь Лостен 
Що побажаєте новим учасникам програми 
«Діалог-2021» (понад 20 осіб, обраних для 
реалізації проєкту), яка діє в Україні? 
Це надзвичайно обширне питання. Я б порадив, щоби 
вони всі знайомилися і прийшли до порозуміння, що всі 
вони є дітьми Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа, і що кожен із нас є створеним за образом та 
подобою Божою. Ми повинні пізнавати один одного, 
разом співпрацювати заради добра наших громад: 
церков, синагог та мечетей. Наше завдання – 
розпочати справжній діалог між нашими культурами, 
традиціями. Але найважливіше – нічия культура чи 
світогляд не повинні домінувати над іншими. 
Насамперед, ми, як християни, повинні 
популяризувати такий благородний світогляд. Кожен 
представник цієї програми має працювати разом, під 
керівництвом наставників, тренерів та лекторів. Ми 
повинні пізнавати один одного, любити своїх ближніх і 
розвивати громади для кращого майбутнього 
наступних поколінь…..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. 
 
 
 
 
 
 



Найбільша радість для мене – можливість прокидатися щоранку й дякувати всемогутньому Богові за 
силу, якою Він мене обдаровує, за мужність працювати з дня на день, діставатися до офісу та бачити, 
що ми можемо зробити для суспільства. 
Що для Вас буде успіхом? 
Успіх – це працювати від ранку і до ночі на благо Церкви. Успіху не завжди можна досягнути протягом 
одного-двох днів або тижнів. Потрібен час, щоби створити та впровадити програму чи проєкт, 
переконавшись, що вони успішні. 
«Наша Церква вільна, саме тому сьогодні ми повинні активніше практикувати основні 
принципи Євангелія», – владика Василь Лостен 

Які, на Вашу думку, найбільші виклики для Української Греко-Католицької Церкви сьогодні? 
Саме в цей період нашими основними викликами можна вважати євангелізацію та катехизацію. Під час 
моїх подорожей в Україну впродовж років я зауважив, наскільки релігійними є люди. Цю релігійність 
вони, швидше за все, успадкували від своїх бабусь та дідусів, оскільки наша Церква була в підпіллі, 
«катакомбною». 
 
Тепер ми живемо в новому суспільстві вільної демократичної України, і наша Церква також вільна. Ми 
можемо практикувати своє християнське життя та віру так, як бажаємо, незалежно від конфесійної 
належності. Проте ми повинні виконувати свою роботу, практикуючи та втілюючи у життя принципи 
Євангелія. Ісус Христос сказав нам, що робити. Ми повинні не лише втілювати ці принципи, а й 
пояснювати людям їх важливість, встановлюючи розуміння візії Церкви серед усіх частин суспільства. 
Це завдання ніколи не буде простим через щоденні виклики та перешкоди. Ми це усвідомлюємо через 
наше спілкування і взаємодію з людьми. 
«Соціальне розуміння діалогу неможливе без активної щоденної комунікації», – владика 
Василь Лостен 

Владико, Ви виховали та підготували сотні молодих людей з України для священства у сфері 
богослов’я та діалогу. Що Ви бачите як найбільший виклик власного духівництва? 
Ми хочемо мати чудові соціальні відносини з нашими юдейськими братами та сестрами. Наприклад, я 
б запропонував, щоб ми мали зустрічі із якомога більшою кількістю головних рабинів, скільки б їх могло 
зібратися разом, та розпочати справжнє християнсько-юдейське порозуміння. Ця ідея реалізовувалась 
через, насамперед, зусилля кардинала Вільяма Генріха Кілера, благослови Боже його душу. Він був 
архиєпископом Балтимору, а також головою нашого комітету. З того часу були й інші голови, які 
активно працювали в цій сфері. Я перебуваю у комітеті вже протягом 30 років. 
Дякувати Богові, ми підтримуємо активну комунікацію щодо соціального розуміння діалогу, а наразі й 
релігійну візію щодо представників юдаїзму та Католицької Церкви. 
«Бути лідером для мене – це використовувати весь невичерпний потенціал Євангелія у 
своєму щоденному житті та духовному служінні», – владика Василь Лостен 

Ваша Екселенціє, у сучасному світі ми спостерігаємо брак лідерства, насамперед 
морального. Що для Вас особисто у Вашій роботі означає поняття «лідерство» або ж 
відповідальність «бути лідером»? 
Передусім, ми повинні розуміти, що єпископ є пастирем своєї пастви, він веде цю паству, скеровує її. 
Куди би він не покликав паству, вона повинна йти за ним. Проте в сучасному суспільстві все трохи по-
іншому: кожен хоче бути індивідуумом, що належить самому чи самій собі. Але в такий спосіб ми не 
можемо повноцінно жити, адже ми – соціальні істоти. Ми повинні любити та поважати одні одних, мати 
віру, надію на майбутнє. І насамперед мусимо розуміти, що кожна людина створена за образом та 
подобою Божою, саме тому заслуговує поваги до своєї гідності. Такий світогляд є частиною лідерства 
– ми повинні до кінця використовувати увесь невичерпний потенціал Євангелія. 
«Я не маю права відмовитися бути пастирем своєї пастви», – владика Василь Лостен 

Хоча Ви єпископ-емерит, проте ніколи не перестаєте працювати. Що дає Вам силу та 
натхнення продовжувати свою діяльність і служіння? 
 
Я повинен визнати, що не можу відмовитися від честі та відповідальності бути обраним як пастир своє 
пастви. Як єпископ, я повинен продовжувати проповідувати Євангеліє. Це – дар Святого Духа, що 
надається єпископам через натхнення та провідництво інших єпископів. 
Чи можете поділитися якоюсь веселою історією, що трапилась із Вами під час візитів в 
Україну? 



У мене є багато смішних спогадів від моїх візитів до України, починаючи з 1989 року. Пригадую випадок, 
коли я відвідував семінаристів у семінарії в Рудно, біля Львова, мали Літургію. А потім мене запросили 
на сніданок. Мій сніданок зазвичай дуже легкий: випиваю горнятко кави, можливо, з’їдаю шматочок 
хліба. Але коли я прийшов до трапезної, де були священники та семінаристи, і вони поставили переді 
мною тарілку з картоплею, м’ясом та овочами, я уважно подивився та перепитав: «Можливо, це вечеря? 
Хіба може сніданок так виглядати?». На що отець-ректор відповів: «Так, це наша основна страва. Решту 
часу хлопці постять». Для мене це було так кумедно. Адже як можна йти на роботу і їсти обід відразу 
після ранкової Служби Божої? 
Були й інші приємні та веселі для серця моменти. Можу навести ще один приклад. Перед тим, як ми 
розпочали візит до семінарії в Рудно, я був запрошений провести лекцію для семінаристів. На цю лекцію 
у Львові було записано понад 250 семінаристів. Це було в січні. Я розпочав лекцію і відчув, що моїм 
пальцям ніг стало холодно, я буквально почав замерзати. Тоді сказав собі: «Це неможливо, я мушу 
вибратися звідси». Я скоротив лекцію і сказав усім йти додому погрітися, бо я замерзаю. Потім я пішов 
до митрополита Володимира Стернюка і сказав: «Так не може бути, ми мусимо мати наше власне місце. 
Від завтра йдемо шукати». Ми зробили це, пішли шукати і знайшли наше власне місце в Рудно. Проте 
воно було в не найкращому вигляді. Це був літній табір. Там було три великі будівлі: два гуртожитки 
для скаутів і головна будівля, де були аудиторіум та трапезна. Коли я побачив це, і люди з міської ради 
сказали, навіщо нам така будівля, адже це все розвалини, я відповів: «Ми маємо 250 чоловіків в 
семінарії. Я гарантую вам, якщо ми зберемо їх усіх тут, ми полагодимо це місце і навіть дах, який 
розпадається. Ми поставимо власний новий дах, щоб мати своє власне місце». Звісно, вони 
засумнівалися, але я ні. Знаєте, чому? Бо основна будівля, де був аудиторіум, де була наша майбутня 
каплиця, мав чудову кухню. Весь посуд був там, cрібний посуд був там, печі теж були... Я сказав, що 
найкраще місце може бути там, де ми зможемо піти на роботу та нагодувати наших семінаристів. Це – 
базова філософія. Тому ми таки взяли цю територію, повільно налагодивши переговори із власниками 
цього комплексу. 
Протягом місця ми прийшли до розуміння, що вони погодяться орендувати будинок, а пізніше ми його 
викупили. Такі ось історії із добрих старих часів. 
«Коли я ще маленьким хлопчиком йшов до церкви, то бачив там священника у фелоні. Потім 
я приходив додому, брав рушник, накривався ним і намагався імітувати священника. Мій 
брат прислуговував мені», – владика Василь Лостен 

Владико, чи можете поділитися історіями зі свого дитинства? Яку роль релігія відгравала у 
Вашій родині, у Вашому вихованні? 
Я був вихований у релігійній родині, всіх нас разом було дев’ять. Мама завжди стежила за тим, щоб ми 
молилися. Ми, зазвичай, мали катехизацію на парафії, але щодня моя мама молилася «вервичку». Вона 
надихала нас брати участь у різних молитвах, які ми щоденно мали. Особливо в неділю, бо це було, як 
ми називали її, день відпочинку для фермерів. Цього дня мама завжди запалювала свічку після того, 
як ми приходили з церкви. Вона ставила пластинки із релігійними записами, які багато років тому 
отримала з України. Наприклад, там були записи «Христос між нами» й інші духовні пісні українською 
мовою.Ми слухали ці записи, а потім мама молилася молебень. Це все мало великий вплив на мене. 
Щоразу, коли я йшов до церкви, я бачив там священника у фелоні. Потім я приходив додому, брав 
рушник, накривався ним і намагався імітувати священника. Мій брат прислуговував мені, коли я був 
священником у нашій родині. 
Це була одна з основних сторін нашого релігійного життя. Ми завжди ходили в неділю до церкви. Вона 
була доволі далеко від нашої ферми. Ранніми зимами в нас уже випадав сніг, ми добиралися туди на 
возі, їхали через міст до іншої частини містечка, де була наша церква. Це – старі часи, коли я ще був 
дуже маленьким хлопчиком. Тепер все по-іншому. 
 
«Наша Церква в Україні та поза її межами повинна дуже пишатися своєю історією, адже ми 
є Церквою мучеників. І передусім через кров наших мучеників наша Церква сьогодні 
існує», – владика Василь Лостен 

Владико, якою Ви бачите Українську Греко-Католицьку Церкву в майбутньому? 
Я бажав би, щоб наша Церква була єдиною, святою, соборною, апостольською в Україні, щоб усі ми 
перебували під покровом Господа Бога, нашого Учителя, під керівництвом святого Петра, який 
представлений єпископом Рима. У наш час це – Папа Франциск. Наш Патріарх також є тим безстрашним 
лідером для українців цілого світу. Я бажаю йому великого успіху. Ми молимося, аби він перебував із 
нами протягом тривалого періоду часу, щоби продовжувати програми Святого Синоду. Наша Церква в 



Україні та поза її межами повинна дуже пишатися своєю історією, адже ми є Церквою мучеників. І 
передусім через кров наших мучеників наша Церква сьогодні існує. Так багато ворогів намагалися 
знищити нашу віру, єдність, любов до Голови нашої Церкви – святого Петра, до Папи. Моє щире 
бажання, щоб наша Церква була єдиною. Це не просте завдання, але Ісус сказав, що нічого не буде 
простим для нас. Саме тому, через любов і діалог насамперед, через нашу програму, яку ми тепер 
започатковуємо в Українському католицькому університеті, я думаю, що ми досягнемо великого успіху. Але 
ми повинні молитися так багато і так віддано, як тільки це можливо, щоб досягнути справжньої єдності. Бо 
єдність зміцнює наш дух, робить нас сильними. А Бог Благословить нас. 
 
Ми повинні насправді бути братами і сестрами, любити одні одних. Ми маємо скористатися нагодою і 
провадити життя інших людей до радості Господньої та прийняття Його дарів. Нашим обов’язком є робити 
все для того, щоб наша Церква зростала та зміцнювалася не лише в Україні, а й по цілому світі, де живуть 
наші люди. 
Я завжди кажу: «Там, де є робота, там є українці». Ми зобов’язані підтримувати цей контакт. Наш народ має 
невичерпний потенціал любові. Ми справді повинні реалізовувати його не лише на словах, а й щоденними 
вчинками, поважати одні одних і співпрацювати з усіма. 
 
Розмовляв Тарас Дзюбанський, керівник центру «Лібертас», 
директор Інституту релігії та суспільства УКУ 

                                 

Від Парафіяльного Хорy: 
 
Дорогі Парафіяни! 

 
Напередодні храмового празника, Парафіяльний Хор має приємність 
повідомити, що внедовзі наш новий вебсайт стане чинним і загально 
доступним.  Tам буде виложенa майже чотиродекаднa історія нашого 
ансамблю від початків до сьогодення.  Довідаєтеся про унікальність нашого 
хору: про досягнення  його дириґентів,  про  його перипетії ,  і його 
хористiв, котрі були свідками важливих подій в історії УГКЦ. 
 
Хористи та дириґенти Парафіяльного Хору завжди були та є надалі активні 
у багатьох хоральних та ширших діяспорних громадах. Вони були нераз, 
зв’язком між українцями та іншими національностями в Канаді, і також між 
Канадою та Україною. 
 
Парафіяльний Хор був учасником численних музичних починів та 
громадських дійств в Торонті  і поза його околицями, 
 про яких довiдаєтеся на новому вебсайтi. Хочемо особливо згадати 
взаємини з хором “Веснівка”. 

 
“Веснівка,” найбільш відомий український жіночий хор в діяспорі, був заснований у 1965-ому році, і від 
тоді постійномав свій осідок при Українській Католицькій Церкві  ім. св. о. Миколая в Торонті (до липня 
2021p). Тож ніяк не дивно, що Парафіяльний Хор часто і радо принимав запрошення до співпраці від його 
дириґентки та мистецького керівника, Галини Квітки Кондрацької. 
На новому вебсайті, довідаєтеся про спільні концерти з Веснівкою, як і участи в громадських імпрезах в 
Торонті  і за межами нашого міста. 
 

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

 
 
 
 

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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