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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

Глава УГКЦ у 78-й день війни: «Молимося за
військовополонених, які переживають знущання і
насилля через те, що до їхньої хати прийшов
ворог»
Ми дуже вболіваємо за наших військовополонених, про яких
нам відомо небагато. Таким прикладом можуть слугувати
наші гвардійці, які своїми грудьми захищали Чорнобильську
атомну електростанцію в перші дні війни, під час російської
інвазії на цю зону. Разом з їхніми дружинами, дітьми
молимося за їх порятунок. У цьому запевнив Отець і Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви
Блаженніший
Святослав у своєму щоденному воєнному зверненні у 78-й
день війни росії проти України.

15 травня 2022 р.

Ап. Ді. 9, 32-42.
Єв. Jo. 5, 1-15.
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tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428
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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. 11, 19-26, 29-30.
Єв. Йо. 4, 5-42.
7:00 – Утреня
Божественні Літургії.
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція)
10:00 ранку, 12:00 пол

Свята

«На сході та півдні України: у Донецькій, Луганській і
Херсонській областях, на сході Харківської області та в
Запоріжжі – йдуть бої високої інтенсивності», – констатує
Предстоятель УГКЦ.
Глава Церкви припускає, що можливо нам, що живемо у
відносно спокійних містах і селах України чи в мирних країнах
за кордоном, навіть важко собі уявити, що означає, коли
десятки і тисячі тонн бомб, різного роду вибухових речовин,
ракет,

снарядів

невпинно

падають

на

голови

наших

військовослужбовців і мирного населення, яке, перебуваючи
на цих територіях, не має змоги врятувати своє життя..ст. 3..

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.

Травень – Місяць Пресвятої
Богородиці Пречистої Діви Марії.
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 7:00
вечора починаючи від неділі 1-го травня.
Заохочуємо наших парохіян до молитовної участи,
щоб спільно виявити любов до Пресвятої
Богоматері.
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст
неділя год. 7:00 вечора- Акафіст.

Подаємо до відома: В нашій СвятоМиколаївській церкві ми розпочали проект
“Допомога Україні” у формі недільної кави в
церковній залі після кожної Святої Літургії.
Заохочуємо наших парохіян підтримати це
діло. Ввесь прихід призначений на гуманітарну
допомогу Українї.
ЛУКЖК відзначає дві важливі події в неділю
29 травня- День ЛУКЖК з Божественною
Літургією о год. 12:00 в нашій парохії і 70 ліття
існування відділу з цікавою програмою і обідом
в Пластовій Домівці о год. 2:00 поп. Парафіян і
гостей запрошуємо до участи! Просимо зголошувати
вашу присутність до Віри Гомонко 416-240-9048 або
vhomonko@rogers.com до 26 травня.
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
(від 9-1 год., і від 2-4 год., як рівнож в неділю
від 9-12 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

В суботу 14 травня, діти нашої парохії і учні
школи Патріярха Йосифа Сліпого приступили до
ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРИЧАСТЯ.
Дорогі
діти,
вітаємо
Вас
з
прийняттям
Торжественного Святого Причастя. Бажаємо Вам
Богом благословенних успіхів у майбутньому й
Материнського Покрову Пресвятої Богородиці. Щиро
дякуємо дирекції й вчителям цілоденної школи
Патріярха Йосифа Сліпого за гарну підготовку дітей
до Сповіді й Торжественного Святого Причастя.
Дякуємо п. Олегові Бихові і п-і Наталі Штурин за
підготовку дітей до Сповіді й Першого Торжественного
Святого Причастя у нашій Свято-Миколаївській
парохії. Щиро дякуємо добровольцям-батькам дітей 2
класу у проведенні цього торжества.
Загальні Збори Свято-Миколаївської парохії
відбудуться в нділю 5 червня о год. 1:30 поп.
після закінчення Божественної Літургі1. В часі
загальних зборів будуть вибори до новоствореної
Пасторальної Ради.

Волонтери, парафіяни нашої парафії, закупили та
організували доставу 85 апаратів зовнішньої
фіксації до військових шпиталів в Львові, Харкові
та Дніпрі. Ці апарати використали для лікування
поранених
військослужбовців
Збройних
Сил
України. Наша парафія пожертвувала $7400
(частинно прихід з недільної кави) для цього
проєкту. Щиро дякуємо всім хто долучився до цеї
справи.

МНОГАЯ ЛІТА !
Новоoхрещеній Леї Джумак, її рідним і хресним
батькам, бажаємо Многії і Благії Літа!

в’язниці

це

велика

драма,

особиста

і

суспільна.
«Ми

ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

сьогодні

намагаємося

огорнути

душпастирською опікою тих, хто перебуває в

Предобрий Господь благословить!
Стефан і Христина Вербові
Ілля і Дарія Долбан
Іван і Оксана Фук
Володимир і Леся Бучко
Стефан і Христина Вербові
Ігор Кусела

–

місцях позбавлення волі в Україні. Але особливо
ми сьогодні молимося і думаємо про тих, хто

500.
125.
100.
100.
1000.
250.

несправедливо перебуває в російському полоні,
про тих, кого взяли як заручників у контексті
бойових дій, про тих, хто переживає знущання і
насилля, навіть у власній домівці через те, що
до його хати прийшов ворог», – наголосив

ПО М И Н А Є М О
16 V

8:00 ранку

17 V
19 V
23 V

10:00 ранку
8:00 ранку
9:00 ранку

23 V
25 V
26 V

6:00 веч.
6:00 веч.
10:00 ранку

26 V

6:00 веч.

†

ПОМЕРЛИХ

архиєрей.
Особливо сьогодні, підкреслює Блаженніший

бл. Параскевію і Романа
Дубняк
бл. п. Євгенію Швець (40д.)
бл. п. Юстину Команецьку
бл. п. Осипа Пинянського
(50р.)
бл. п. Орисю Балоґ (40д.)
бл. п. Ольгу Семенюк (1р.)
бл. п. Емілію Переймибіду
(2р.)
бл. п. Стефана і Катерину
Бойчук

Святослав, думаємо про оборонців Маріуполя,
які теж потрапили в щільне оточення. Просимо
чуда від Господа Бога і втручання міжнародної
спільноти, щоб їх урятувати.
Він пригадав, що вчора дружини захисників
Маріуполя мали можливість особисто зустріти
Святішого Отця Франциска і на його руки
передати увесь біль своїх родин.
«Опіка над в’язнями була з давніх-давен, із

Вічная Пам’ять
Упокоїлася у Бозі бл. п. Аґнес Сіокало (90р.).
Душу покійної поручаємо молитвам наших
вірних

часів первісної Церкви особливим служінням
християнських

тюрмі був, і ви прийшли до мене» (Мт. 25, 36)»,
– зазначає Отець і Глава УГКЦ.
Окремо

тому, що вірить у Бога і відчуває підтримку своїх
братів і сестер. Ми розуміємо, що обороняємо
нашу землю і тому маємо моральне право

в’язня

відвідати.
Христос

про

себе

говорить

в

полону

невинно

ув’язнених.

в’язничним

страшного суду, кажучи кожній людині: «У

капеланам,

благослови

Україну!

які

Боже,

порятуй

наше військо! Боже, даруй Україні та світові
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війни набуває важливого значення. Бути у

•

він

наших військовополонених! Боже, благослови

За його словами, це діло милосердя в умовах

о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)

Особливо

мир!» – просить духовний лідер українців.

описі

тюрмі був, і ви прийшли до мене» (Мт. 25, 36).

подяку всім тим, хто допомагає визволяти із

«Боже,

Відтак Блаженніший Святослав запропонував

Сам

висловив

віднайти свою дорогу до свободи.

шляху», – зазначає Глава УГКЦ.
–

Святослав

намагаються своїм служінням допомогти в’язням

жорстокого ворога, який нищить усе на своєму

милосердя

Блаженніший

подякував

грудьми затуляти своїх найрідніших від цього

ділом

складний

послужити самому Христові, який каже нам: «У

«Але Україна стоїть. Україна бореться завдяки

над

в цей

військовий час в Україні станьмо здатними

(Закінчення)

роздумати

спільнот. І

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

