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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
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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

Рік XXXIІ ч. 24

◊ Зіслання Святого Духа. П’ятдесятниця ◊

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 107-й день війни: «Дякуємо за свідчення
віри всім нашим волонтерам»

Цього дня ми хочемо особливо молитися за тих, що чинять
діла милосердя і своїми вчинками проповідують Боже
слово. Бо волонтер – це особа, яка не бере платні за своє
служіння, не чекає якоїсь команди від свого начальника,
щоб працювати і діяти, але відповідає на поклик власного
сумління. Справжній волонтер завжди сумлінний і чесний,
бо працює не на власну користь, а служить тому, хто є у
найбільшій потребі. Про це сказав Отець і Глава УГКЦ
Блаженніший Святослав у щоденному воєнному зверненні у
107-й день війни росії проти України.

12 червня 2022 р.

Ап. Ді. 2, 1-11.
Єв. Йо. 7, 37-52;8,12.
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. Євр. 11, 33-12, 2.
Єв. Мт. 10, 32-33. 37-38, 19, 27-30.
7:00 – Утреня
Божественні Літургії.
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція)
10:00 ранку, 12:00 пол
«Осердям бойових дій останніми
днями була наша Луганщина, Лисичанськ і Сєвєродонецьк.
Створюється враження, що ворог кинув усю пекельну силу на ті
нещасні містечка і села, де ще залишилося багато цивільного
населення. Ті, хто сьогодні захищає в цій місцевості Україну, наші
військовослужбовці, сини і доньки України, а також місцеве
цивільне населення потребують наших особливих молитов. Крім
того, ворог постійно бомбить, обстрілює кожне місто і село, до
якого може сягнути його вбивча рука. Зазнають обстрілів
прикордонні села на Чернігівщині та Сумщині. Знову цієї ночі був
обстріляний Харків. Ведуться жорстокі бої на півдні нашої
Батьківщини, на Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині
та в Запорізькій області», – констатував Предстоятель УГКЦ.
ст………….3……….

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.

13 VІ понеділок – Святого Духа. Утреня о год.
7:00 ранку. Божественні Літургії о год. 8:00 i
10:00 ранку.

Відправи на Кладовищах – Зелені Свята
o. Роман Лобай
–
неділя, 12 червня – Park Lawn, понеділок, 13
червня о год. 10:30 ранку – Mount Hope.
o. Олег Качур неділя, 12 червня (11:00р.cв.Володимира(Oakville).

6:00в.)

Панахиду над могилою о. д-р Богдана
ЛИПСЬКОГО відлужать в понеділок 13 червня
о год. 11:00 ранку на Mount Hope.

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 Українi. Прихід з кави
минулої неділі становить $350.
Увага! Просимо парафіян, які мають старші але
функціональні
notebook/Apple
або
PC
computers,
подарувати
їх
студентам
нашої
цілоденної школи. Просимо зголошуватися через
парохіяльну канцелярію за чис. тел. 416-504-4774.
Увага! У Торонті є криза що до житла для
новоприбулих з України. Просимо наших парохіян,
які мають можливість, прийняти на тимчасовий побут
біженців. Інакше ці новоприбулі будуть витрачати
свої обмежені фонди на готель, або перебуватимуть
на летовищі чи в державних приміщеннях. Можна
зголошуватися до парохіяльної канцелярії за чис.
тел. 416-504-4774 і також заглянути
на запитник
на посиланні: https://forms.gle/7FJryzKprXf5yUUMA.
Інститут ім. Митрополита Андрея Шептицького
повідомляє про літні курси 15-17 липня 2022р. і
19-28 липня. Реєстрація і дальші інформації на сайті
https://sheptytskyinstitute.ca/event/summerintensivecourse.

Ремонт на горішнім поверсі в церкві:

ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНА ПАНАХИДА:
Літопис УПА має
шану запросити усіх до
участи
в
Соборній
Зеленосвяточній
поминальній Панахиді за душі борців героїв, що
віддали своє життя за волю України. Панахида буде
відслужена в неділю 12 червня о год. 3:30
поп.
перед
пам’ятником
Слави
УПА
на
українському цвинтарі Св. Володимира на оселі
Київ в Оквіл.
З різних причин Загальні Збори СвятоМиколаївської парохії відложені на осінь 2022.
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!

Щира подяка майстрам, які завершили це діло
(ремонт):
Данило Рудий – floor sanding
Oлег Василевський – painting
Mирон Добрянський – еlectrical
Maксим Щтурин – floor repair
Aндрій Николин – buffing and polyurethane

ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь благословить!
Володимир і Ольга Семенюк
Ігор Ґенґало
Андрій Малецький і Мотря Кузич
(в пам’ять мами Кароліни Малецької)

100.
100.
5000.

проповідь апостолів, через проповідь Церкви», –
зазначив архиєрей.
Тож, з одного боку, каже Глава УГКЦ, ми бачимо,
що для того, щоб проповідь Церкви в наші дні була
плідною,

вірогідною,

потрібно

молитися

і

працювати над єдністю християн, над єдністю

Пожертви Pay Pal за місяць травень 2022
Мирон Джулинський
100.
Василь Ганкевич
200.

Христової

Церкви.

Бо

ця

єдність

робить

вірогідною, плідною місійне діло Церкви в наш час.
А з іншого боку, додає Предстоятель, сам Ісус
Христос бачить своїм Божественним поглядом усіх

Пожертви PAD за місяць травень 2022
Надя Борис
Соня Соломон
Марко Стадник
Зоя Трофименко
Василь Жила
ПО М И Н А Є М О
14 VI 10:00 ранку
14 VI
15 VI
16 VI
17 VI
18 VI
21 VI
28 VI
29 VI

100.
150.
100.
100.
100.

†

ПОМЕРЛИХ
бл. п. Ананія і Марію,
Марію і Василя
Калимон (8р.)
6:00 веч.
бл. п. Александру
Тарнавську (8р)
6:00 веч.
бл. п. Юрія Чорного
(1р.)
8:00 ранку
бл. п. Роман Кузана
(25р.)
7:00 веч.
бл. п. Теофілію
Лебедь (1р.)
10:00 ранку
бл. п. Марію Шрібак
9:00 ранку
бл. п. о. Юліяна
Микитина (43р.)
6:00 веч.
бл. п. Володимира
(37р.)
Марію, Мирослава Кудлів
6:00 веч.
бл. п Володимира
(50р.) і Лідію (15р.) Дилинських

тих, у кого Дух Святий збуджує дар віри, кому
дарує цей дар прийняти Боже слово через місію
Церкви. І ось тоді відбувається такий містичний
момент

зустрічі

того,

хто

очікує

у

вірі

на

проголошення Божого слова, і того, хто це Боже
слово несе. Зустріч проповідника і того, хто очікує
проповіді, є особливим даром, моментом благодаті
Святого Духа.
«Сьогодні, коли Україна переживає війну, усі
Церкви та релігійні організації України, як ніколи,
відчувають

єдність

між

собою.

Бо

всі

ми

підпорядковуємо будь-які внутрішні розбіжності
спільному ділу, завданню, благу боронити свій
край, підтримувати свій стражденний народ. Усі,
хто

сьогодні

вважає

себе

християнином,

незалежно до якої конфесії належить, відчувають
той поклик сумління, що надихає благодать Духа
Святого любити свою землю, свій народ і чинити
добро», – запевнив Отець і Глава УГКЦ.
Окремо Предстоятель попросив сьогодні молитися
за медичних працівників, лікарів, зокрема тих, які
рятують життя наших воїнів, наших захисників. А

(Закінчення)

також за наших військових капеланів, які є поруч

На його переконання, Україна стоїть і бореться

із нашим військом на передовій і свідчать про Божу

саме тому, що всі мешканці України, незалежно від

присутність саме там, де, за його словами, сини і

того, до якої Церкви ходять, до якої національності

доньки України найбільше потребують Божої сили.

належать, якою мовою розмовляють, – розуміють,

«Духу Святий, прийди, об’єднай нас усіх, залікуй

що йдеться про їхнє життя або про їхню смерть.

рани наших церковних розколів і поділів! Ти є Дух

Українська державність – це життя і всі, як один,

єдності Церкви – подай нам ту єдність! Ти є Дух

сьогодні стали на захист Батьківщини.

єдності народу, а в єдності сила народу, – подай

Блаженніший Святослав пригадав, що сьогодні

нам ту єдність і благослови тих, що проповідують

Церква

Боже слово, Христове Євангеліє, чинять місійне

переживає

восьмий

день

Декади

місійності.

діло Церкви і народжують нових християн через

«Сьогодні ми звертаємо нашу духовну увагу на

приклад

частину Архиєрейської молитви Ісуса Христа, у

служіння! Боже, благослови Україну миром і дай їй

якій Він молиться до Отця за єдність між своїми

перемогу!» – просить духовний лідер українців.

учнями, а також молиться за тих, хто увірує через

свого

відданого

християнського

Департ. Інф. УГКЦ

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

