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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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◊Неділя Пасхи.Воскресіння Xристове. Великдень ◊

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

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ 2022 ЄПИСКОПІВ УГКЦ
КАНАДИ
2022 ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ
ЄПИСКОПІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
КАНАДИ
З НАГОДИ СВЯТА ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО

Всечеснішим Отцям, Преподобним Сестрам та Братам Монаших
Спільнот, Семінаристам та Вірним Української Католицької
Церкви в Канаді:

Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!
Дорогі Брати і Сестри у Христі

Ісус сказав їм: «не бійтеся»(Матея 28:8)

Великдень і Воскресіння: Подорож від Страху до
Радості і Надії
Сьогодні ми святкуємо славне Свято Воскресіння нашого Господа
Ісуса Христа. Сьогодні ми радіємо Христовій перемозі над гріхом
і смертю. Сьогодні все сповнилося радістю.
В часі святкування Празника Воскресіння нашого Господа, коли
ми намагаємось усвідомити зміст цього свята, роздумаймо про
жінок мироносиць - тих хто першими отримали звістку про
Воскреслого Господа і розважмо про їхню надзвичайну мандрівку
від стану страху до радості і надії. Мироносиці є свідками Ісусової
смерті і вони бачили місце де було його поховано. Вони також
стали свідками його воскресіння. Саме вони отримали славну
новину від ангела який їм сказав: «Не бійтеся; ви шукаєте за
Ісусом з Назарету якого розіп'яли. Він воскрес; його тут немає.
Подивіться, ось місце де було його покладено. Йдіть, і сповістіть
його апостолів і Петра, що він йде перед вами до Галилеї; там ви
його побачите, як і сказав я вам» (Maрко 16:6-7).Однак у
розповіді про Вокресіння у Євангелії від Марка ми також читаємо:
«Тоді жінки мироносиці вийшли і побігли з гробу, бо страх і
здивування охопили їх; і вони нічого нікому …..ст. 2…
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Ап. Ді. 1, 1-8.
Єв. Йо. 1, 1-17.
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Toronto, Ontario, M6J 2P4
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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. Ді. 5, 12-20.
Єв. Йо. 20, 19-31.
7:00 – Утреня
Божественні Літургії.
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція)
10:00 ранку, 12:00 пол

Свята

7:00р. – Утреня
8:00 ранку – Свята Літургія
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 7 березня у нашому
храмі служать три Божественні Літургії в
неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00 і 12:00 пол.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ!!
Утреня в неділю о год. 7:00 ранку.
В неділі Божественна Літургія о год. 8:00
ранку транслюється живим ефіром для хворих і
немічних.

Повідомляємо, що присутність в церкві
на Святі Літургії обов’язує всіх
парафіян.
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 ранку
і 10:00 ранку. Утреня о год. 7:00 ранку.

Весь дохід з роздачі лози, який становить
2965.00, призначений на
підтримку
Українського війська! До цеї пори віддано
5,455.00 на ЗСУ. Щиросердечна подяка членам
БУКК, відділу св. о Миколая, які причинилися
до цього проекту: Миронові Дилинському,
Ярославові Холявці, Максимові Штуринові,
Романові Куликові, Романові Колосові, Богданові
Колосові й Олесеві Пальчук.

(від 9-1 год., і від 2-4 год., як рівнож в неділю
від 9-12 год). Увесь дохід призначений на
потреби церкви!

Подаємо до відома: В нашій СвятоМиколаївській церкві розпочинаємо проект
“Допомога Україні” у формі недільної кави
в церковній залі після кожної Святої Літургії.
Заохочуємо наших парохіян підтримати це
діло. Весь прихід призначений на
гуманітарну допомогу Українї!
Прихід з недільної кави 17 квітня
становить 1,065.00.
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

ПО М И Н А Є М О
27 ІV 7:00 веч
28 ІV 10:00 ранку

†

ПОМЕРЛИХ
бл. п. Йосифа Ґелу
(40д.)
бл. Марію Крису

Вічная Пам’ять
Упокоїлася у Бозі бл. п. Ореста Балоґ
(92р.). Душу покійної поручаємо
молитвам наших вірних!
(Продовження)
не розказали, бо налякалися » (Maрка 16:8).

Повідомляємо, що в неділю 17 квітня всі
пожертви зібрані на трьох Божественних
Літургіях
є призначені на потреби
біженців, які приїзджають з України до
нашого
міста
Торонта.
Сума
збірки
становить 10,270.00.
Дорогі Парафіяни!
Повідомляємо Вас, що при нашій СвятоМиколаївській
парохії
можна
придбати
смачні ручно зроблені вареники
(з бараболею і сиром, та з капустою), голубці (з
м’ясом і без м’яса). Це можна полагодити під час
канцелярійних годин від понеділка до п’ятниці

Страх міг потенційно зупинити жінок мироносиць
від виконання завдання, яке доручив їм ангел.
Страх мав здатність паралізувати їх, осліпити їх.
Страх
спричинив
жінкам
мироносицям
хвилювання,
переляк,
паніку,
тривогу,
нездатність до дії. Цей страх міг стати причиною
того, що ми б ніколи не дізнались про Воскресіння
Господа; і ми б думали, що Ісус залишився у гробі
назавжди.
Проте, якимось чином жінки мироносиці змогли
перебороти у собі цей страх. Євангеліє від Матея
нам каже: «Тоді вони швидко залишили гріб у
страсі, і з великою радістю побігли сповістити його
апостолів. Раптом Ісус зустрів їх і сказав: «Вітаю!»
І вони підійшли до нього, припали до його ніг і
поклонились йому. Ісус сказав їм: «не бійтеся,
йдіть і скажіть моїм братам щоб йшли до Галилеї,
там вони побачать мене» (Maтея 28:8-10)…ст.3…

Страх жінок мироносиць перемінився у радість і надію. Віднайдена ними сміливість і сила перемінила їх на
свідків і посланців Воскресіння. Їхнє свідчення дозволило Добрій Новині Слова Божого поширитись і вони
спричинились до збільшення числа вірних до майже двох з половиною міліярдів людей, які зараз наслідують
Христа, а це третя частина людства.
У цьому контексті, цьогорічне святкування Свята Воскресіння нашого Господа увесь світ спостерігає у зневірі
і тривозі спричиненими вторгненням Росії в Україну, заподіяними руйнуваннями, і втратою тисяч невинних
життів, включно з жінками і дітьми. Боязнь війни, подібно як і страх жінок мироносиць, має здатність
паралізувати і не лише людей України, але й також цілий світ.
Однак, як ми бачимо страх не паралізував Україну. Посеред хаосу, який принесла війна Українці знайшли
хоробрість боротися і обороняти свої сім'ї, і своїх ближніх. Більше того, люди України, не лише сміливо
захищають свою державність, але також захищають принципи свободи, демократії, справедливості, і поваги
до гідності особи; цінності, які цивілізований світ поважає та пропагує.
Ми можемо запитати себе, що є причиною такої хоробрості українців? Короткою відповіддю є їхня віра в Бога
та у воскреслого Господа. Згідно з давньою «Повістю Временних Літ» ще у першому столітті Святий Апостол
Андрій, підняв хрест Господній на берегах Дніпра, пророкуючи, що величне місто буде збудовано на схилах
цієї ріки - сьогоднішнє місто Київ, яке протягом століть було центром віри і свідчення Божої любові до Божого
люду. Століттями вороги намагались захопити ці землі, але кожного разу наші люди повставали з катакомб
переможцями та з особистим досвідченням Христових страждань і розпяття, і кожного разу вони
подорожували до Воскресіння і відродження. Ось де народ України черпає свою силу.
Сьогодні, страх має здатність заглушити голос світової спільноти. Подібно до жінок мироносиць, знайдімо у
собі сміливість побороти наш страх. Продовжуймо говорити одноголосно і єдиним серцем для добра людей
України, не дозвольмо чужинському агресору поширювати ненависть та неправду. Розповідаймо правду про
те, що відбувається в Україні, і у солідарності з українським народом переконуймо, що війна є злом і що мир
є єдиним шляхом до майбутнього.
Наш голос є почутим. Світ єднається у молитві за мир в Україні та у допомозі страждаючому українському
народу. Агресія Росії спричинила безпрецедентну гуманітарну кризу, якої не бачив світ від закінчення Другої
Світової Війни, але також людство відгукнулося у безпрецедентному вияві любові та у наданні гуманітарної
допомоги для постраждаючих.
Ми молимось за мир в Україні та у цілому світі. В особливий спосіб ми молимось за людей в Україні, які
переживають війну. Ми молимось за їхню безпеку, за безпеку їхніх сімей. Ми молимось за тих, які були
вимушені залишити Україну і за тих, які залишились там. Ми молимось за тих, що померли. Нехай Господь
благословить вас і Пресвята Богородиця візьме вас під покров свого омофору.
У часі святкування Свята Воскресіння будьмо жінками мироносицями. Звільнімось від усякого страху який
нас сковує. Йдімо і сміливо проповідуймо радість Євангельської вістки, Божої любові і милосердя для світу,
щоб усі змогли досвідчити правдиву радість і надію у їхньому житті.
Ми, Єпископи Української Католицької Церкви в Канаді молимось щоб ласка Божа наповнила ваші серця,
серця ваших рідних та друзів та щоб радість та мир запанували між усіма людьми.

Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!
Ваші у Христі,
+ Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ,Митрополит-Архиєпископ Вінніпезький
+ Давид Мотюк,Єпарх Едмонтонський; Апостольський Адміністратор Нью-Вестмінстерсьої Єпархії
+ Браєн Байда, ЧНІ,Єпарх Саскатунський; Апостольський Адміністратор Єпархії Торонто
+ Михаїл Вівчар, ЧНІ,Єпископ-емерит Саскатунський
+ Стефан Хміляр,Єпископ-емерит Торонтонський
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
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

