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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

Сьогодні 20-річчя єпископської хіротонії
митрополита Ігоря. Десять порад владики для
духовного життя
Сьогодні, 17 лютого 2022 року, святкує 20-річчя єпископської
хіротонії митрополит і
архиєпископ Львівський Ігор Возьняк.

20 лютого 2022 р.

Ап. Koр. 6, 12-20
Єв. Лк.15, 11-32.
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:

З цієї нагоди пропонуємо прочитати десять порад владики для
духовного життя, якими він поділився з сайтом “Твоє місто”.
Високопреосвященний владика Ігор Возьняк народився 3 серпня 1952
року в селі Липиці Миколаївського району Львівської області в сім’ї
вчителя.
Шлях митрополита до Бога розпочався ще з раннього дитинства.
В родині владики Ігоря батько був також священником. Тепер
і племінник митрополита закінчив духовну семінарію у Львові та
вирушив до Риму на навчання.
У 1980-х роках митрополит працював при римо-католицькій церкві, що
давало йому можливість нелегально допомагати місцевому
священникові уділяти вірним Святі Таїнства, зокрема Сповідь.
Він проводив душпастирську діяльність у Тернополі та Вінниці, а
згодом навчався в Римі на курсах форматорів. ….ст. 3…………

Ап. Кор. 8, 8-9, 2. Єв. Мт.25, 31-46.
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

Повідомляємо, що прихід із свічників за місяць
січень становить $1700.

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.

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.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок
7 березня. Щонеділі під час Великого Посту

служать Великопосну
Вечірню о
год.
6:00 вечора.
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб подавати
імена померлих до пом'яників на ПарастасСорокоусти, який служитимуть в п’ятницю.
Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого
в середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на
те, що в тих днях, згідно з нашим східним
обрядом, служать Літургію Ранішoсвячених
Дарів о год. 6:00 вечора.

УВАГА! В неділю 6 березня о год. 6:00 веч.
Вечірня Прощення. В понеділок 7 березня о год.
6:00 веч. правиться Канон Андрея Критського.

Повідомляємо, при вході парохіяльного будинку
можна 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!

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
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 2022
відбудеться під час березневих вакацій в Yкр. Домі
ім. Т. Шевченка на Горнер.
Дo уваги молоді - запрошуємо учнів 10-12
класів або старших податися як виховник/-ця на
цьогорічний табір, який відбуватиметься від 14-18
березня, що дня від 9-4 в Укр. Домі ім. Т. Шевченка
при 482 Horner Ave., Etobicoke, ON. Ласкаво просимо
зробити це електронно на нашому сайті www.B4J.ca
до 15-го лютого 2022.
Для дітей 3-8 класів! 14–18 березня, 2022.
Щодня від 9 рано до 4 поп. в Укр. Домі ім Т.
Шевченка, 482 Horner Ave., Etobicoke. ОНЛАЙН
реєстрація починається в понеділок 7-го лютого.
Зайдіть на сайт www.b4j.ca. Програма є двомовна.
Реєстрація закривається, коли всі місця будуть
заповнені. Не відкладайте.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь благословить!

Роман Ващук і Оксана Смерещук
100.
Ірина Пальчук
1000.
(в пам’ять Патріярха Йосифа)
Богданна Фуртак
300.
(в пам’ять Святослава Фуртака)
Святослав і Катерина Остап’єнко
150.
Ігор і Мотря Мельник
100.
Володимир і Леся Бучко
100.
Катерина Рудук
300.
Зoя Трофименко
100.
(в пам'ять Галини Дичок)
Зоя Трофименко
100.
(в пам’ять Сузанни Михалков )
Пожертви PAY-PAL за місяць лютий
Марта Юркан
100.
Роман Ващук
250.
Михайло Пастушак
200.
Ярослав Медвідський
100.
Петро Вовк
300.
Роман Вовк
100.
Линда Мороз
150.
Андрій Винницький і Зірка Кудла
160.
Орест Роїк
300.
Анна Пастушок
300.
Катерина Климців
200.
Сузанна Олійник
100.

Роман Грицишин
Христина Романенчук
Мирон Джулинський
Орест і Леся Теплі
Тарас Калимон
о. Александер Лящук
Mary Ellen Комар
Анна Щудло
Христина Мамай
Богдан Долбан
Shannon Doyle

100.
100.
100.
200.
100.
150.
100.
100.
100.
100.
200.

Хто не дозволить Господові втрутитися в наше життя
повністю, той може багато згубити, а навіть наражатися
на втрату вічного щасливого життя.
3. Не виявляймо підозрілу побожність.
Особа, яка причащається часто, але осуджує ближніх і
вживає погані слова, поповнює всякого роду нечисті
гріхи, лукавить, - виявляє підозрілу побожність.
4. Не зупиняймося в практиці духовного життя.
Ніхто не може стояти на місці в практиці духовного
життя. Щоби боротися з гріхами, треба постійно бути з

Пожертви PAD за місяць лютий
Надя Борис
100.
Василь Жила
100.
Марко Стадник
100.
Соня Соломон
150.
Зоя Трофименко
100.

Богом і не віддалятися від Нього.
5. Практикуймо добро.
Людина, зустрівшись із Спасителем, починає
практикувати добро. Чому ми приходимо до церкви на

ПО М И Н А Є М О
†
ПОМЕРЛИХ
21 ІІ 10:00 ранку
бл. п. Катерину
Сербенюк (3р.)
22 ІІ 7:00 веч.
бл. п. Сузанну
Михалков (40д.)
25 ІІ 10:00 ранку
бл. п. Леонтіну (7р.),
Мирослава і Петра Шумських
1 ІІІ 5:00 поп.
бл. п. Петра і Софію
Шлярп
5 ІІІ 10:00 ранку
бл. п, Степана Ґулу (14р.)
і Андрія Ґулу (12р.)
5 ІІІ 7:00 веч.
бл. п. Антоніну Потічну
(12р.)

молитву? Наша мета – стати перед Богом.
6. Не ображаймо нашого люблячого Бога.
Не ображаймо нашого любого Бога, котрий дарував нам
безсмертну душу, помер за нас на хресті та підтримує

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ
Упокоїлася у Бозі бл. п. Оксана Верига (91р.).
Душу Покійної поручаємо молитвам наших
вірних.
(Закінчення)

У 2002 році в архикатедральному соборі Святого Юра
відбулася єпископська хіротонія Ігоря Возьняка. За
рішенням Синоду Єпископів він став єпископомпомічником Львівської архиєпархії.
У листопаді 2011 року урочисто проголосили створення
Львівської митрополії Української Греко-Католицької
Церкви та інтронізовано митрополита Львівського, яким
став владика Львівський Ігор.
Десять настанов митрополита Львівського на кожен
день
1. Пам’ятаймо, що в Господа все прямує до кращої
зміни стосовно людини і світу.
Для Творця, який покликав світ до існування своєю
волею з нічого, нема проблеми світ змінити так, як Він
забажає це зробити. Проте в Господа все прямує до
кращої зміни щодо людини і світу.
2. Усім потрібні зміни.
о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

•

наше життя на землі. Саме Христос щоразу прощає нам
гріхи у Святій Тайні Покаяння.
7. Не думаймо, що можна бездумно грішити.
Помилково мислити, що можна грішити, бо завжди
можна піти сповідатися. Це правда, що Господь платить
милосердям і добротою. Однак правда також полягає в
тому, що Боже милосердя сходить на тих, хто боїться
Його. Ще більша небезпека загрожує людині, яка
віддаляється від Бога, забуваючи Його закони.
8. Сердечно перепросімо Господа у Святій Сповіді за
наші гріхи.
Сповідь – це сила і лік. Свята Сповідь не тільки прощає
нам гріхи. Насамперед це наша сила, наш засіб та лік,
щоб їх більше не чинити.
9. Зробімо рішучу постанову – після кожного посту
покинути принаймні один гріх.
Було б добре, щоб ми після кожного посту, глибокого,
духовного й радісного часу, покидали хоч б по одному
гріху, не поверталися до нього й інших не набували.
Зробімо рішучу постанову, а Господь допоможе нам.
10. Не старіймо в наших ранах.
Чинімо щирішою нашу молитву, поєднаймося із
ближніми, від усього серця всім простім, хто завинив
проти нас. Чинімо поміркований піст. Відновлюймося
духом, не старіймо в наших ранах.
Джерело: “Твоє місто”

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
у 4 генерації з 1925 року

Jimmy & Andrew Cardinal

555 Burnhamthorpe Rd., Suite
304,Etobicoke, ON M9C2Y3

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

Tel: 416-233-4631
Ext. 500,
Fax: 416-233-0432

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

olena@terralaw.ca

