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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 3-тя по Зісланні Св. Духа. Глас 2. ◊

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 127-й день війни: «Не можемо сказати:
"Я не хочу боротися", – бо це означає віддати себе в
руки зла і програти»
Християнське сумління кличе нас сьогодні стати на
боротьбу із злом. Ми багато разів говорили, що війна в
Україні має духовний вимір. І хоч би де ми жили, на
сході чи заході України або в різних куточках земної
кулі, чи ми українці, чи належимо до інших народів –
ми всі, як християни, маємо покликання боротися із
злом. Бути християнином означає поборювати зло,
зокрема у своєму житті, у своєму серці. Про це сказав
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час
щоденного воєнного звернення у 127-й день війни росії
проти України.

3 липня 2022 р.

Ап. Рим. 5, 1-10.
Єв. Мт. 6, 22-33.
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.6, 18-22.
Єв. Mт. 8, 5-13.
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

Віруючі в гарнізонному
храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові, фото: AP Photos / Francisco
Seco

Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, зазначив
Предстоятель, що дожили до цього ранку і бачимо світло
денне, можемо втішатися цією можливістю стояти перед
Божим обличчям і заглиблюватися в Боже слово…ст. 3……

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!!

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.

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.

Середа 6 липня - Навечір'я Свята Різдва Св.
Івана Хрестителя - Вечірня о год. 6:00 вечора.
Четвер 7 липня - Свято Різдва Св. Івана
Хрестителя. Утреня о год. 7:00 ранку.
Божестевенні Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку
З різних причин Загальні Збори СвятоМиколаївської парохії відложені на осінь 2022.

УВАГА! Mи почали курси англійської мови
для новоприбулих по неділях.
Перша наука відбулася в неділю 26 червня.
Уроки триватимуть від 9:30 до 1:00 поп. За
подальшими інформаціями просимо звертатися
до парохіяльної канцелярії за чис. тел. 416504-4774.
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.
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/summerintensive- course.
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!

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
19 червня становить $1000., a з минулої неділі
26 червня, $320.
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 акціоні
Про реєстрацію і пожертви, звертайтеся на сайт:
www.justgiving.com/team/STEPPEUPforUkraine
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь благословить!
Maрта Горбань
Орест і Тетяна Джулинські
(Benefaction)
Наталка Мигаль
(в пам’ять Михайла Мигаля- 30р.)
Iгор і Тереса Стех
(з нагоди хрещення внучки Ліліани
Марії Савки)
ПО М И Н А Є М О
8
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7:00 веч.

†

100.
1000.
1000.
200.

ПОМЕРЛИХ

бл. п. Юстину і Теодора

Команецьких
14 VII

7:00 веч. бл. п. Ольгу Біян (1р.)

Вічная Пам’ять
Упокоївся у Бозі бл. п. Давид Спизарський
(68р.). Душу покійного поручаємо молитвам
наших вірних

«Найбільше

сконцентровано

війська

і

те, що спочатку лиха думка приходить до нас як

найбільш інтенсивні зіткнення відбуваються на

навіювання,

Луганщині, довкола найбільшого міста області,

розмова з нею, далі триває внутрішня боротьба,

Лисичанська,

потім,

що

сьогодні

перебуває

під

спокуса,

якщо

ми

потім

піддаємося,

обстрілює всі

частини України, куди може

пристрасть. Ми маємо усвідомити, що не можемо

засягнути своєю зброєю. Зазнають обстрілів

сказати: “Я не хочу боротися”. Бо це означає

міста

віддати себе в руки зла, злого духа, і програти»,

Харківщині,

зокрема

Сумщині

прикордонні,
та

на

Чернігівщині.

гріхом

і

злу,

відбувається

села,

з

здаємося

контролем українського війська. Ворог нещадно

і

згода

відбувається

виникає

– пояснив Глава УГКЦ.

Продовжується так званий ракетний тероризм.

Архиєрей наголосив на гарній новині – 29

Росіяни ракетними обстрілами нещадно нищать

червня

сільськогосподарську,

військовополоненими. «Україна повернула 144-

інфраструктуру.

міську,

обмін

х своїх захисників, 95 із яких – захисники міста-

на

мученика Маріуполя. Дякуємо Господу Богу за

Дніпропетровщині. Усе те, що може порятувати

те, що ці герої, мужні хлопці повернулися назад

Україну, особливо в зимовий період, підлягає

додому.

знищенню.

наймолодшому

величезний

Водночас

вчора

великий

було

зруйновано

Зокрема,

державну

відбувся

склад

зерна

росіяни

жорстоко

Найстаршому
–

з

них

19-ть.

–

65

Більшість

років,
із

них

розправляються з усіма, хто хоче стати на

важкопоранені, перебувають між життям та

захист Батьківщини», – розповів Глава Церкви

смертю і потребують догляду та лікування, –

про ситуацію на фронті.

зазначив Глава УГКЦ і додав: – Але це приклад

Відтак

Блаженніший

у

того, що Божа сила проявляється навіть у наших

молитовній підтримці українських захисників, і

немочах, як каже апостол Павло, а сила є з

всіх, хто постраждав від війни: «Ми тримаємо в

тими, хто стоїть у правді і обстоює Божественну

молитві наших захисників, бійців, які в різний

істину й творить добро».

спосіб

полонених,

«Боже, благослови Україну! Боже, благослови

поранених і родини загиблих. Молимося за

захисників України! Боже, благослови і дай силу

наших

Одесі,

всім тим, хто поборює зло, і всім тим, хто шукає

Дніпропетровську, Кривому Розі, Миколаєві та в

в Тебе, Господи, сили для того, щоб чинити

інших містах і селах України, які сьогодні є під

добро! Зроби всіх нас доброчинцями в цьому

нещадним вогнем росіян».

світі силою благодаті Святого Духа!» – просить

У сьогоднішньому зверненні Глава УГКЦ звернув

духовний лідер українців.

постраждали
братів

і

Святослав

від

сестер

запевнив

війни,
у

Харкові,

увагу на покликання кожного християнина –
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боротися зі злом. Він пригадав слова апостола
Павла з Послання до ефесян, в якому той каже
кріпитися в Божій силі і Його могутності та
одягнутися у повну зброю Божу, щоб могти дати
відсіч хитрощам диявола.
Отець і Глава УГКЦ підкреслив, що до духовної
боротьби покликаний кожний християнин, і
зазначив,

що

духовна

правила.

Предстоятель

боротьба
запросив

має

свої

вірних

застановитися над п’ятьми етапами боротьби
людини із лихими помислами і нападом зла, які
свого часу окреслив святий Іван Дамаскин.
«Він [св. Іван Дамаскин. – Ред.] говорить про
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

