
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 

«Церква – це сопричастя любові, "бути, йти та 
діяти разом"», – владика Діонісій Ляхович у 

доповіді на головну тему Синоду 
 
Церква стоїть на основі сопричастя любові Пресвятої 
Трійці, – любові вихідної, доброчинної, некористолюбної, 
давальної і приймальної. Таким чином Церква – це 
сопричастя любові, «бути, йти та діяти разом», тобто 
Церква є «синодальною» за своєю суттю, запорукою 
єдності між учнями: «Як Ти, Отче, в Мені, а Я – в Тобі, 
щоб і вони були в нас об’єднані». 
 
Владика Діонісій Ляхович виголошує доповідь на тему синодального шляху перед 

єпископами УГКЦ, 8 липня 2022 року, Перемишль

 
Про це сказав владика Діонісій Ляхович, апостольський екзарх 
для українців-греко-католиків в Італії, у доповіді на тему 
синодального шляху, яку він виголосив перед зібраними в 
Перемишлі на Синод єпископами УГКЦ.Папа Франциск, зазначив 
владика Діонісій, закликає Вселенську Церкву до синодального 
шляху. На перший погляд, такий поклик не стосується Східних 
Церков загалом і УГКЦ зокрема, адже вони є синодальними за 
своєю суттю. Однак те, що пропонує Святіший Отець для 
Вселенської Церкви, – це синодальність у значно ширшому 
розумінні, підкреслив владика. «Синодальна програма .ст. 3……. 

 Ап. Рим. 6, 18-23. 
 Єв. Мт. 8, 5-13. 
   

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.10, 1-10 
Єв. Mт. 8, 28-9, 1. 
 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            

В понеділок 11 липня – Вечірня з 
Литією  о год. 6:00 веч. у вечіря Свята 
Свв. славних і всехвальних апп. Петра і 
Павла 

У вівторок 12 липня – Свято Свв. 
славних і всехвальних апостолів Павла і 
Петра. Утреня о год. 7:00 ранку, Святі 
Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку. 

 
З різних причин Загальні Збори Свято-
Миколаївської 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. 416-
504-4774. 
 
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/summer-
intensive- course. 
 
 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). Увесь 
дохід призначений на потреби  церкви!  
 
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. 

 

 Прихід з вареників за місяць червень становить 
$900. 
 
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 
 
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь благословить! 
 
Станіслав і Марія Купибіда       200. 
  (в пам’ять родичів Катерини і Миколи Вапляк, 
    Анни і Дмитра Купибіда) 
Роман і Марія Мужилівські       100. 
Віталій і Марта Семущак       170. 
 
Пожертви Pay-Pal за місяць червень 
Андрій Семенюк          300. 
Христина Ґула             1000. 
Марія Тарнавська          200. 
Лідія Любка            100. 
 
Пожертви PАD за місяць червень 
Зоя Трофименко          100. 
Соня Соломон           150. 
Марко Стадник          100. 
Василь Жила           100. 
Надя Борис            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  $500. 
 

https://sheptytskyinstitute.ca/event/summer-intensive-
https://sheptytskyinstitute.ca/event/summer-intensive-
https://forms.gle/7FJryzKprXf5yUUMA
http://www.justgiving.com/team/STEPPEUPforUkraine


   
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
 
 14  VII   7:00 веч. бл. п. Ольгу Біян (1р.) 
 23 VII   1:00 поп.   бл. п. Кир Ізидора 
                                      Борецького 
 28  VII   6:00 веч.  бл. п. Ярославу Медицьку 
 
                  (Закінчення) 
 
Церкви дослівно означає "йти разом", тобто щоб 
усе церковне тіло було залучене. До синодального 
руху входять миряни, богопосвячені особи, 
диякони, священники, єпископи і сам Папа, тобто 
від основи церковної піраміди до її вершини, і у 
зворотному порядку: зверху до самих низів», – 
пояснив архиєрей. 
Владика Діонісій, цитуючи документи ІІ 
Ватиканського Собору, пригадав, що Церква має 
своє джерело у Пресвятій Трійці і є «зібраним 
народом в єдності Отця, і Сина, і Святого Духа». 
«Церква – це сопричастя любові, "бути, йти та 
діяти разом", тобто Церква є "синодальною" за 
своєю суттю, запорукою єдності між учнями», – 
наголосив він. 
«Ісус навчає ділитися хлібом, служити, слухати 
Отця і бути чуйним на потреби ближніх: "йти разом 
з іншим" і так само молитися: "Нехай 
святиться Твоє ім’я; нехай прийде Твоє царство; 
нехай буде Твоя воля; хліб наш, прости нам, 
визволь нас". Не я, а ти, ми… Твоє, Твоя, 
Отче: Твоє і твоя, брате і 
сестро! Наш, нам і нас – "синодально"», – сказав 
архиєрей. 
Дієслово «бути», додав він, властиво, починається 
від «ти», а не від «я»: «ти, мамо, мене породила, 
ти мене любиш, тому я існую». 
 
Доповідач також зазначив, що Церква є Божою, 
але також людською установою. Тож Церква має 
свою вертикаль на зразок піраміди: від широких 
низів мирян до вузького вершка єпископів і до 
самого Папи. «Однак ця вертикальна влада на всіх 
рівнях поставлена для служіння тому самому 
колові любові, яким є вся християнська спільнота, 
– наголосив владика Діонісій. – Святий Августин 
прекрасно це змальовує, зазначаючи: "Для вас я  
 
 
 

єпископ; з вами я християнин; перше завдання – 
це уряд, а друге – це благодать. Якщо єпископська 
відповідальність дуже мене тривожить, то потішає 
мене те, що я разом з вами"». 
Крім цього, за його словами, Церква не є 
інституцією, де панує диктатура згори, ані 
демократією – структурою, у якій все вирішується 
голосом з низів. «Вона діє синодально, "йде разом" 
з братами і сестрами, благодаттю Господа нашого 
Ісуса Христа, любов’ю Бога і Отця і причастям 
Святого Духа. Завжди вихідна: від сім’ї до парафії; 
від парафії до єпархії; від єпархії до помісної 
Церкви; від помісної до Вселенської Церкви. 
Вихідна з низів вгору та згори до низів», – пояснив 
архиєрей. 
Саме такий євангельський, синодальний стиль 
життя, каже владика, Папа Франциск пропонує 
для Вселенської Церкви: йти разом, діяти разом. 
«Разом усі» – «брати усі», включно зі 
священнослужителями всіх рівнів. «Власне, 
священнослужителі є відповідальними за те, щоб 
ввести цей спосіб життя в домашні Церкви, у 
парафії, в єпархії та помісні Церкви, уникаючи 
спокуси клерикалізму, "щоб звички, поведінка, 
графіки, мова й усі церковні структури стали 
відповідним каналом для євангелізації сучасного 
світу, а не для власного самозбереження"», – 
зазначив владика Діонісій, цитуючи апостольське 
поучення Святішого Отця «Радість Євангелія». 
«Тож Церква – це спільнота тих, що охрестилися в 
ім’я Пресвятої Трійці, "ідуть разом", синодально. 
По суті, логіка синодальності – це логіка любові, 
нова Христова заповідь: "Перебувайте в Моїй 
любові!"» – підсумував апостольський екзарх у 
Італії. 
 
 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                       
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

Українськi власники  
у 4 генерації з 1925 року 

Jimmy & Andrew Cardinal 
CARDINAL FUNERAL HOMES 

92 Annette St. 416-762-8141 
366 Bathurst St. 416-603-1444 

cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 

   
   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 
304,Etobicoke, ON  M9C2Y3 

Tel: 416-233-4631  
Ext. 500,  

Fax: 416-233-0432 

olena@terralaw.ca 
 

mailto:olena@terralaw.ca
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