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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 1-ша по Зісланні Св. Духа. Всіх Святих. ◊

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

«Для осягнення великої мети – перемоги України
– нам необхідні дар кріпості та віра в Божу
допомогу і власні сили», – Глава УГКЦ у 114-й
день війни
У ці дні великого випробування і боротьби українці, як
ніколи, потребують кріпості – дару Святого Духа, який
помножує мужність і дає можливість осягнути те, що
зробити лише людськими силами видається неможливим.
Дар кріпості Святого Духа необхідний нам для осягнення
найважливішої, найбажанішої на сьогодні мети для кожного
українця і тих, хто підтримує Україну, – перемоги над злом і
його сучасним втіленням, російським агресором.

19 червня 2022

Ап. Євр. 11, 33-12, 2.
Єв. Мт. 10, 32-33. 37-38; 19, 27-30.
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. Рим. 2, 10-16.
Єв. Mт.4, 18-23.
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
Про кріпость як дар Святого Духа у тиждень після П’ятдесятниці
Блаженніший Святослав роздумує у щоденному зверненні у 114й день війни, 17 червня. Це звернення Отець і Глава УГКЦ
посилає з Полтави, де перебуває з душпастирським візитом.
«Сьогодні вітаємо вас із Полтави, із нашої парафії Всіх святих
українського народу і разом із нашими священниками, сестрами,
мирянами, діточками переказуємо вам щирий полтавський
привіт, хоч би де ви були і звідки нас споглядали»…..ст. 3…….

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.

З різних причин Загальні Збори СвятоМиколаївської парохії відложені на осінь 2022.
УВАГА! Починаємо курси англійської мови для
новоприбулих по неділях.
Перший день навчання неділя 26 червня. Уроки
триватимуть від 9:30 до 1:00 поп. Перша зустріч о год.
9:00 ранку
у церковній залі. За подальшими
інформаціями просимо звертатися до парохіяльної
канцелярії за чис. тел. 416-504-4774.
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!

ЛУКЖК висловлює щиру подяку всім, хто
причинився до великого успіху святкування Дня
ЛУКЖК та 70-ти ліття відділу. Особлива подяка
отцеві Парохові за моральну та фінансову
підтримку від нашої парафії.

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 $465.
Допомога Україні
Цієї неділі, 19-oго червня, гроші зібрані з продажі
кави та солодкого після літургій будуть скеровані
на проєкт Евакуація Херсонців. Роксоляна

Сливинська — член дижурної групи, яка цієї неділї
організує каву і солодке. Донька Роксоляни, Іванка
Сохоцька, ще від початку війни очолює проєкт
збирання фондів щоб евакувати громадян містa
Херсону. До нині зібрано понад 50,000 дол. і
евакуовано понад 18,000 людей. Зібрані фонди на
евакуацію здебільша використані, а ситуація в
Херсоні ще скрутніша. Ті котрі протестують проти
окупації зникають. Шляхом фальшивих реклям про
можливості евакуації ловлять людей і депортують
до Криму або інших окупованих територій.
Херсонці, як ніколи, пробують втекти. Тому, після
літургій цієї неділі приходіть на каву, і з нагоди Дня
Батька підтримуйте цю акцію! Додаткові пожертви
можна передати Іванці через е-трансфер на адресу
IVASLY@YAHOO.CA або
WWW.PAYPAL.ME/IVASLY.
В прилозі вісник
приготовлений Іванкою, в якому написано про
хоробрих, відданих, і жертвенних людей котрі
рятують херсонців!
ДО ПЕРЕМОГИ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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.
Щиросердечна подяка Петрові Вовк і Ігореві
Скотар за компютери, які вони подарували студентам
нашої цілоденної школи.
БУКК повідомляє що весь прихід від продажу журналу
Патріярхат у сумі $430 минулої неділі віддано на
Збройні Сили України. Разом до тепер відданo $6,303.
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.
ДОПОМІЖІТЬ УКРАЇНІ !!

Візьміть участь у заході STEPPE UP FOR
UKRAINE у Niagara Falls в суботу 23 липня 2022:

- в проїзді 19км або 120км. велосипедом
мальовничею околицею Niagara -початок в церкві св.
Марії в Niagara Falls
- в онлайн аикціоні
Про реєстрацію і пожертви, звертайтеся на сайт:
www.justgiving.com/team/STEPPEUPforUkraine

МНОГАЯ ЛІТА !
Нововінчаним Миколі Шевців і Наталії Кульбабі
мирного подружнього життя на Многії і Благії
Літа!
Новоoхрещенoму Теодорові Володимирові
Семенюк, його рідним і хресним батькам,
бажаємо Многії і Благії Літа!
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь благословить!
Оксана Барчинська
500.
(поміч Україні)
Із спадку Євенії Куниці
4000.
Александра Ковалик
200.
Марта Ващук
200.
Роман і Світляна Тринда
200.
Зенон і Сандра Лебедь
200.
Мирон і Олена Дилинські
500.
(в пам’ять Володимира(50р.) і Ліди (15р.)
Дилинських)
ПО М И Н А Є М О
21 VI
9:00 ранку

†

ПОМЕРЛИХ
бл. п. о. Юліяна
Микитина (43р.)
23 VI
8:00 ранку
бл. п. Євгена
Сулипку
28 VI 11:00 ранку
бл. п. Уляну Чорній
(40д.)
28 VI
6:00 веч.
бл. п. Володимира (37р.) і
Марію, Мирослава Кудлів
29 VI
6:00 веч.
бл. п Володимира (50р.) і
Лідію (15р.) Дилинських
1 VII 9:00 ранку
бл. п. Миколу і
Oлександру Зіняк
1 VII 11:00 ранку бл. п. о. Романа і Марту
Набережних
(Закінчення)
Предстоятель говорить про минулу добу на фронті
та свої враження від поїздки по територіях,
близьких до лінії бойових дій та окупації, про
страшні речі, про які почув і побачив:
«Україна у вогні. Від Харківщини на півночі до
Миколаївщини та Херсонщини на півні йдуть тяжкі,
кровопролитні бої. І ми дякуємо Господу Богу і
нашим військовослужбовцям, Збройним силам
України, за те, що можемо бачити цей новий
сонячний день тут, у Полтаві.
Вчора у Харкові ми були свідками великих
руйнувань від війни. Ми чули свідчення багатьох
людей про знущання і тортури над українцями на
окупованій частині Харківщини, зокрема про
великий фільтраційний табір, де понад тисячу
людей,
фактично,
перебувають
в
умовах
концентраційного табору і, мабуть, очікують вірної
смерті. Ми бачили розбиті будинки, знищену
інфраструктуру міста.
Після наших позавчорашніх відвідин міста Сум,
неподалік від тієї каплиці, де ми були, ворог
вдарив ракетами. А сьогодні зранку ракетного

обстрілу зазнав Миколаїв: загинули люди, були
нові поранення і руйнування…
Але Україна стоїть! Україна бореться! І віру в
перемогу України можна бачити в очах наших
полтавців, оцих діточок, які моляться і працюють
для того, щоб наближати день нашої спільної
перемоги».
Сьогодні, у п’ятницю по Зісланні Святого Духа,
Блаженніший Святослав роздумує про наступний
дар, яким Святий Дух наділяє людину – дар
кріпості, який примножує людські сили, укріплює
мужність і допомагає досягати поставленої
шляхетної мети:
«Цього тижня ми щодня роздумуємо над дарами
Святого Духа, який оновив свою присутність у
нашій Церкві минулої неділі. Сьогодні я б хотів
роздумати над даром кріпості. Кріпость, яку дає
Святий Дух, особливо скріплює чесноту мужності,
не тільки роблячи людину мужньою за земними
мірками, за зусиллями людської природи, а й
даючи їй можливість осягнути поставлену перед
собою добру мету.
Кріпость як дар Святого Духа розганяє людські
страхи, що їх часом навіює ворог. Коли людина
відчуває, що для осягнення поставленої мети їй
замало людських зусиль, їй на допомогу
приходить Божественна благодать і дає силу
витримати в надлюдських обставинах. Дар
кріпості
дає
силу
людині
за
допомогою
Божественної
благодаті
осягнути
добру,
благородну мету».
Дар кріпості, віри у Божу поміч і власні сили
необхідні всім нам сьогодні для осягнення великої
мети – перемоги України над ворогом, над злом,
яким є сучасна росія. Ми боремося за свою
свободу і гідність, за свою землю і державу, за
майбутнє і наших дітей, і потребуємо цієї
Божественної благодаті:
«Ми всі знаємо, що такою метою, яка часом
видається нам надлюдською, є перемога над злом,
– перемога України над нашим ворогом. Тому ми
сьогодні просимо Духа Святого про дар кріпості
для наших воїнів, синів і доньок України, які
захищають Батьківщину, для наших військових
капеланів, які супроводжують наших захисників у
тих обставинах, у яких людина є на межі життя і
смерті. Молимося за дар кріпості для наших
керівників, влади, державних мужів.
Ми кажемо: Духу Святий, даром кріпості укріпи
Україну і християн України, щоб, довіряючи тільки
Тобі, ми могли осягнути цю велику мету! Боже,
благослови Україну та її дітей!», – завершив
Блаженніший Святослав.
Департамент інформації УГКЦ
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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

