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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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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 Української Греко-Католицької Церкви
єднаються із Святішим Отцем у молитві та пості за мир
в Україні

Відповідаючи на заклик Святішого Отця Папи Франциска та
прохання Отця і Глави Української Греко-Католицької Церкви
Блаженнішого Святослава, 26 січня 2022 року єпископи зі
всього світу разом зі своїми вірними єднаються у молитві та
пості за мир в Україні та всьому світі.

30 січня 2022 р.

Ап. Еф. 13, 17-21
Єв. Лк.6, 17-23.
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.Тим. 4,9-15 Єв. Лк.19, 1-10.
6:30 – Утреня
Божественні Літургії-8:00,10:00 ранку,
12:00 пол.
8:00 – Св. Літургія - жива трансляція

Свята

Владика Браян Байда:
«Дорогі у Христі браття і сестри в Україні! Від імені усього
духовенства, монашества та вірних, Ваших братів і сестер,
Саскатунської єпархії, якої я є єпископом, та Єпархії Торонто та
Східної Канади, якої я є апостольський адміністратор, хочу
запевнити вас про нашу моральну та молитовну підтримку. Коли
світ забуває, що війна в Україні триває вже восьмий рік, ми цього
не забуваємо. Стільки жертв, стільки тихого плачу по містах і
селах України, стільки геройства перед незаконним агресором! Та
зараз ворог загрожує розширенням конфлікту, за який тільки він
несе відповідальність перед Богом і перед світом. Ми проти надії
надіємося, що він опам’ятається, що він хоча би пожаліє
російських матерів, щоб вони не оплакували своїх ..ст.3 ……
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7:00р. – Утреня
8:00 ранку – Свята Літургія - жива
трансляція
10:00р. – Св. Літургія

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
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
відповідна процедура.

include the following information:
1. Full Name
2. Address
3.Telephone #
4.Envelope # (for members)
5. Purpose of Donation and any other notes
Увага батькам та студентам - Катехитичний
ДЕННИЙ Табір Відпічнім з Христом відбудеться
під час березневих вакацій в укр. домі ім. Т.
Шевченка на Горнер. Затримайте дату, більше
інформацій в наступному тижні.
ЖЕРТВОДАВЦІ

зобов’язує

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,
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 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.

Дорогі Парафіяни!
Повідомляємо Вас, що при нашій СвятоМиколаївській
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!

Складаємо щиросердечну

Ярина Цибульська
5000.
(в пам’ять батька Михайла Цибульського-5р.)
Іван і Ольга Дозорські
100.
(в пам’ять Володимира Стасіва)
Ростислав і Христинa Клюковські
100.
Александра Ґула
100.
Володимир і Люба Оленич
500.
Александра Ґула
1000.
Андрій Ґеник-Березовський і
200.
Марія Філійович
Нестор і Аґата Ґула
100.
Михайло Червоноградський
100.
Євгенія Швець
1000.
Славомир і Данута Кренца
200.

ПО М И Н А Є М О
31
2
3
4

І
II
ІІ
ІІ

9 ІІ

6:00
9:00
8:00
5:00

веч.
ранку
ранку
поп.

6:00 веч.

Повідомляємо, що маємо ще один спосіб
складати пожертви на церкву: to make a

church donation, a parishioner / donor simply sends
an email money transfer to:
donate@saintnicholas.ca
In the notes field of the e-Transfer we need to
inform the parishioners / donors that they must

†
бл.
бл.
бл.
бл.

ПОМЕРЛИХ
п.
п.
п.
п.

бл. п.

10 ІІ 10:00 ранку

бл. п.

10 ІІ 11:00 ранку

бл. п.

11 ІІ

бл. п.

7:30 веч.
ВІЧНАЯ

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.

подяку. Нехай

Предобрий Господь благословить!

Кир Корнилія
Володимира Стасіва
Галину Дичок
Йосифа Теплого
(42р.)
Володимира Стасіва
(40д.)
о. митр. Петра
Стецюка
Богданну і Івана
Стефанюк
Марту Левицьку (1р.)

ПАМ’ЯТЬ

Упокоїлася у Бозі бл. п. Галина Дичок (91р.).
Душу Покійної поручаємо молитвам наших
вірних !

поранених чи вбитих синів і дочок не на своїй землі, а на чужині внаслідок великих амбіцій маленьких людей.
Нехай на наших устах будуть слова пророка Ісаї: «Ось Бог – моє спасіння! Я уповаю і не боюся, бо Господь
моя сила й моя пісня, Він – моє спасіння!» (Іс. 12, 2). Не зважаючи на небезпеку відкритої війни, будьмо
певними, що Господь не покидає своїх синів і дочок. Його сини і дочки в Україні захищають не тільки свою
землю, а свою гідність і право свого народу на самобутність. І молимося за них, за їхніх братів і матерів, братів
і сестер, синів і дочок, які насправді розуміють, скільки коштує правді стояти проти брехні.
Пригадаймо слова Матері Божої, коли вона промовляла до Дитятка-Ісуса в іконі Матері Божої Неустанної
Помочі і до святого Дієго як Гваделупська Богородиця у 1531 році, і до нас сьогодні: «Послухай і закарбуй у
своєму серці, мій наймолодший сину: те, що злякало тебе, що турбувало тебе, нічого не варте. Не дозволь
цьому триводити твоє обличчя, твоє серце; не бійся цієї недуги, ані жодної іншої хвороби, ані пронизливої та
згубної речі. Хіба я не тут, я, котра удостоїлася бути твоєю матір’ю? Хіба ти не у моєму затінку і не під моїм
захистом? Хіба я не є джерелом твоєї радості? Хіба ти не є під покровом моєї мантії, у схрещенні моїх рук? Чи
потрібно тобі чогось більшого?»
У цей Різдвяний час не забуваймо, що з нами Бог!»

«Ми молимося, щоб дуже складна ситуація не переросла у збройний конфлікт», –
кардинал Вінсент Ніколс з нагоди молитви в Лондоні
До всесвітньої молитви за мир в Україні та світі, яку ініціював Папа Франциск, приєднався
кардинал Вінсент Ніколс, архиєпископ Вестмінстерський і президент католицької
Єпископської конференції Англії та Уельсу, разом з католицькими єпископами Лондона та
Апостольським нунцієм у Великій Британії архиєпископом Клаудіо Ґуджеротті.
Молебень до новомучеників УГКЦ в українській катедрі Пресвятої родини в Лондоні в середу, 26 січня,
у межах 12-годинного молитовного марафону за участю ієрархів Римо-Католицької Церкви у Великій
Британії очолили владики Кен Новаківський і Борис Ґудзяк.
Коментуючи свою участь у молитві, кардинал Вінсент Ніколс зазначив, що він із братами-єпископами з
Лондона став «частиною пов’язаної молитви, ланцюга молитов у всьому світі, і важливо підтримувати
це».
«Я прошу вас щиро молитися за мир в Україні», – додав він, звертаючись до католиків Англії та Уельсу.
За його словами, ситуація довкола України є дуже делікатна, дуже тендітна. І щоденні зусилля,
скеровані на забезпечення того, щоб ситуація, яка є крихкою, не переросла у збройний конфлікт,
тривають.
«Сьогодні ввечері ми почули від архиєпископа-митрополита, українського архиєпископа з Філадельфії,
який перебуває тут, у Лондоні, з кількаденним візитом, що перспектива війни – це перспектива, яка
ламає саму основу та реальність і надії людської сім’ї, створеної на образ і подобу Божу, що має бути
однією родиною, призначеною для небесного миру», – відзначив кардинал Ніколс.
«Тому ми молимося, щоб дуже складна ситуація не переросла у збройний конфлікт», – підкреслив він.
Архиєпископ Вестмінстерський зауважив, що молитва ввечері 26 січня в українській катедрі в Лондоні
була дуже зворушливо заснована на українських мучениках, які були беатифіковані папою Іваном
Павлом ІІ під час його візиту в Україну.
«Ці мученики віддали своє життя за видиму єдність Церкви. Єдність Церкви є, звісно, знаком і таїнством
єдності людської родини, – зауважив він, наголосивши: – Ця єдність руйнується всюди, де йде війна».
Кардинал Ніколс також зазначив, що зараз кордон між Росією та Україною є місцем великої небезпеки.
А тому його молитва в українській катедрі була «особливо за людей України, які зараз відчувають, що
великі армії йдуть на їхні кордони». Він додав, що молився і за тих, хто брав участь у переговорах як
безпосередньо з Росією, так і в переговорах між союзниками в Європі та в усьому західному світі.
«Ми молимося один за одного, незалежно від того, на якій стороні цих конфліктів перебуваємо, тому
що конфлікт – це завжди провал. І це провал, який є глибоко руйнівним, про що знає ця країна
[Україна. – Ред.]. Багато місць, на жаль, про це знають. Навіть зараз, коли ми говоримо, у багатьох
місцях спалахують конфлікти. Тому обов’язок молитися за мир є одним із перших розквітів любові до
Бога та здатності бачити світ очима Бога», – наголосив кардинал Вінсент Ніколс.
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

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON M9C 2Y3
Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432

у 4 генерації з 1925 року

Jimmy & Andrew Cardinal

olena@terralaw.ca

CARDINAL FUNERAL HOMES
92 Annette St. 416-762-8141
366 Bathurst St. 416-603-1444
cardinalfuneralhomes.com

Windows & Doors

LYNETT

Murynyuk Ivan

FUNERAL HOME

ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

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

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

