
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: «Сьогодні переживаємо 100 днів 
війни, 100 днів великого вияву Божої присутності 

між нами» 
 
Сто днів українці боронять свою землю. Сто днів українці 
стримують російську навалу, яка перевищує усіма 
ресурсами те, що ми можемо їм протиставити. Водночас ми 
переживаємо сто днів великого вияву Божої присутності між 
нами. Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав у своєму щоденному воєнному зверненні на 100-
й день війни. 

 
Ми віримо, каже архиєрей, що Господь Бог є Той єдиний, на кого 
нам можна і потрібно надіятися. І сьогодні у цей сотий день війни 
ми розпочинаємо перший день Декади місійності, що є десятьма 
днями очікування приходу Святого Духа. У ці дні наша Церква 
молиться за місійного духа, молиться за те, щоб бути здатною 
ділитися своєю вірою з тими, хто ще не є сьогодні християнином 
і не пізнав Ісуса Христа.Відтак Глава Церкви вказав на уривок 
сьогоднішнього Євангелія, яке говорить про розмову між Христом 
із своїми учнями на Тайній Вечері. 
«І тоді Филип каже до Ісуса: «Покажи нам Отця, і досить буде 
нам». Цей апостол виявляє найглибше прагнення кожної людини 
– пізнати свого Творця, пізнати свого Спасителя. Це найглибше 
прагнення кожної людини, яке вона повинна зреалізувати у 
своєму житті», – зазначає він. Предстоятель також пояснив, що 
коли ми говоримо про пошук істини, розуміння того, що 
трапляється з людиною, навіть в умовах жорстокої війни – ми 
вказуємо на Христа. Ба більше, коли ми шукаємо повноти життя, 
хочемо жити, навіть в часи смертоносної військової навали – ми 
проповідуємо Христа……..ст. 3…….. 
 

 Ап. Ді. 20, 16-18. 28-36. 
 Єв.  Йо. 17, 1-13. 
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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. 2, 1-11. 
Єв. Йо. 7, 37-52; 8, 12. 
 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 
 

 

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. 

Департамент інформації УГК 
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                    ОГОЛОШЕННЯ            

 Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 
o. Роман Лобай – п’ятниця, 10 червня – 
цвинтар York (10:00 ранку -1:00 поп.), субота, 
11 червня – Park Lawn, неділя, 12 червня – Park 
Lawn, понеділок,  13 червня о год. 10:30 ранку
 – Mount  Hope.                                                                                                  

 
o. Олег Качур -субота, 11 червня 
(8:00р. -12:00) Park Lawn, 3:00-6:00в.–Prospect, 
неділя, 12 червня (11:00р.- 6:00в.) 
cв.Володимира(Oakville).                                                                                                                                  
 

Про час відправи просимо 
зголошуватися до поодиноких отців!  
о. Р. Лобай – 416-504-4774 ( через канцелярію) 
о. О. Качур – 647-244-8186 
 
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 
СИРОТИНСЬКОГО відслужать в суботу 11 
червня о год. 10:00 ранку,  над могилою бл. п. 
о. митрата Петра БІЛАНЮКА о год. 10:20 
ранку, а над могилою бл. п. митрофорного 
архимандрита о. Димитрія ПАНЬКОВА,  о год. 
10:40 ранку на Park Lawn. Панахиду над 
могилою  о. д-р Богдана ЛИПСЬКОГО 
відлужать в понеділок 13 червня о год. 11:00 
ранку на Mount Hope. 
 

 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 Свято-
Миколаївської парохії відложені на осінь 2022. 

 
 
 

   
  Дорогі Парафіяни! 
  Повідомляємо Вас, що при нашій Свято-  

   Миколаївській 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!  
                         

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/summer-
intensive- 

 course. 
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь благословить! 
Tатяна Когут        100. 
Никола і Марія Михальчук    200. 
 
Пожертви Pay-Pal за місяць березень 

Зірка Кудла         100. 
 
Пожертви Pay-Pal за місяць квітень 
Мирон Джулинський      100. 
Анна Пастушак        300. 
Линда Мороз         100. 
Зенон Лебедь        150. 
Катерина Климців       200. 
 
Пожертви PАD за місяць квітень 
Надя Борис         100. 
Василь Жила         100. 
Марко Стадник        100. 
Соня Соломон        150. 
Зоя Трофименко       100. 
 

 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. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

Подаємо до відома: В нашій Свято-
Миколаївській 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 $700. 
 

https://forms.gle/7FJryzKprXf5yUUMA
https://sheptytskyinstitute.ca/event/summer-intensive-
https://sheptytskyinstitute.ca/event/summer-intensive-


 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
9   VI     10:00 ранку            бл. п. Меланію Урбан  
                                                                 (40д.) 
14  VI     6:00 веч.            бл. п. Александру  
                                             Тарнавську (8р) 
17  VI   7:00 веч.            бл. п. Теофілію 
                                             Лебедь (1р.) 
18  VI   10:00 ранку            бл. п. Марію Шрібак 
21  VI     9:00 ранку            бл. п. о. Юліяна 
                                             Микитина (43р.) 
28  VI     6:00 веч,  бл. п. Володимира 
                                                                 (37р.) 
                                    Марію, Мирослава Кудлів 
 
                            (Закінчення) 
«Крокуючи разом дорогою Декади місійності 
прошу молитися за всіх наших священників, 
монахів, монахинь, мирян, які проповідують 
Христа тим, які ще Його не знають. За тих, які 
звершують це місійне діло нашої Церкви. Я прошу 
вас про особливу молитву за наших воїнів. Саме 
вони є для нас сьогодні особливими свідками, 
свідками присутності Бога, бо там, на лінії фронту 
атеїстів немає. Навіть, невіруючі відчувають, що 
там, на тій межі між життям і смертю є Хтось, а Хто 
Він є знають християни і вказують на присутнього 
між нами живого Бога у Його Сині Ісусі Христі», – 
сказав Отець і Глава УГКЦ. 
«Ми сьогодні молимося за усіх тих, які ще не 
знають істинної дороги, які ще шукають Бога. 
Боже, допоможи нам здійснити наше місійне 
покликання. Боже, благослови Україну. Боже, 
даруй радість Твоїм дітям від зустрічі з Тобою. 
Боже, Ти є наша Істина, Ти є наше життя, дай нам 
жити у Тобі, Тебе пізнати, з Тобою зустрітися, 
познайомити з Тобою цілий світ», – просить 
Блаженніший Святослав. 
                            Департамент інформації УГКЦ 
 

Глава УГКЦ обговорив зі Світовим 
конгресом українців підтримку 

українських біженців у світі 
 
У середу, 1 червня, в резиденції Глави УГКЦ в 
Києві відбулася зустріч Отця і Глави УГКЦ 
Блаженнішого Святослава з управлінням 
Світового конгресу українців. На таку зустріч, 
яка відбулася з ініціативи СКУ, члени 
управління СКУ прибули вперше після 
повномасштабного вторгнення рф в Україну. 

 

Від Світового конгресу українців у зустрічі з 
Главою УГКЦ взяли участь: президент СКУ Павло 
Ґрод, перший віцепрезидент СКУ і президент 
Союзу українських організацій Австралії Стефан 
Романів, третій віцепрезидент СКУ і президент 
Українського конґресового комітету 
Америки Андрій Футей, виконавчий Директор 
Конгресу Ігор Михальчишин, віцепрезидентка 
СКУ і президентка Конґресу українців 
Канади Олександра Хичій, виконавча 
директорка СКУ Соня Соутус, голова 
Представництва СКУ в Україні і голова 
Координаційного центру СКУ у Перемишлі Сергій 
Касянчук. 
Головними питаннями, обговореними під час 
зустрічі, були підтримка українських біженців у 
світі, їх духовний і культурний зв’язку з Україною 
та допомога в інтеграції в українські громади по 
всьому світу. 
Президент СКУ Павло Ґрод подякував 
Блаженнішому Святославу за активну роль 
Української Греко-Католицької Церкви у 
мобілізації української громади у світі на підтримку 
України і постраждалих від війни осіб. Він 
відзначив велику відкритість та активність 
духовенства та монашества УГКЦ як у служінні 
біженцям, які сьогодні вже перебувають і 
продовжують прибувати з України в різні країни 
світу, так і у зборі пожертв і гуманітарної 
допомоги, яка відправляється в Україну. 
Було обговорено і можливість співпраці між СКУ, 
«Карітас України» та структурами УГКЦ в Україні 
задля надання необхідної гуманітарної допомоги 
внутрішньо-переселеним особам в Україні. 
Крім того, управління СКУ відзначило, що УГКЦ є 
правдивим голосом України у світі та важливим 
джерелом правдивої інформації, зокрема в 
інформаційній війні, яка ведеться проти України. 
Ще одним важливим питанням, обговореним під 
час зустрічі, було налагодження тісної співпраці 
між Українською Греко-Католицькою Церквою в 
Україні й світі та Світовим конгресом українців. 
Глава УГКЦ висловив сподівання, що така 
співпраця допоможе, з одного боку, гуртувати 
світове українство довкола підтримки України, 
Української Держави та українського війська, а з 
іншого – дозволить разом промовляти до світової 
громадськості, щоби будити чутливість світу, який 
вже починає втомлюватися від війни в Україні. 
«Чим довше війна буде продовжуватись, тим 
менше світ про неї говоритиме. Війна, на жаль, 
вже перестає бути новиною. Чутливість світового 
співтовариства до трагедії в Україні потрібно буде 
будити і утримувати надалі. І тому співпраця між 
Церквою і Світовим конгресом українців в цьому 
напрямку буде тільки розвиватися», – констатував 
Глава УГКЦ. 
Також сторони проаналізували виклики, які 
сьогодні стоять перед українським суспільством. 
Говорили про жертв війни росії проти України, про 
безпосередні наслідки цієї війни в гуманітарній і 
економічній сферах, сфері міжнародних відносин, 
а також про те, що очікує Україну і українське 
суспільство у найближчому майбутньому, з огляду 
на те, що війна, на жаль, не припиняється. 
                       Департамент інформації УГКЦ 
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