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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 5-тa по Зісланні Св. Духа. Глас 4. ◊

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 142-й день війни: «російський
державний тероризм розкриває всю свою огидну,
потворну пащу над небом України»
Український народ найбільше нині плаче за невинними
жертвами Вінниці. Учора вінницькі центральні площі та
вулиці були залиті людською кров’ю. Серед загиблих – троє
дітей. Ми бачили ці бездиханні дитячі тіла на руках убитих
горем матерів… Про це сказав Отець і Глава Української
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у своєму
щоденному
воєнному
зверненні
у
142-й
день
повномасштабної війни росії проти України.

17 липня 2022 р.

Ап. Рим. 10, 1-10.
Єв. Мт. 8, 28-9, 1.
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. 12, 6-14.
Єв. Mт. 9, 1-8.
7:00 – Утреня
Божественні Літургії.
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція)
10:00 ранку, 12:00 пол

Свята

Наслідки ракетного удару по Вінниці, 14 липня 2022 року, фото: FB /
Володимир Зеленський

«Три російські ракети, – зауважив Предстоятель, – влучили в
багатолюдне місце цього обласного центру, де є медичний
заклад,

пологовий

будинок,

інші

інституції

життєзабезпечення. Загинуло 23 особи, ще багато пропало
безвісти. Державний тероризм розкриває сьогодні всю свою
огидну, потворну пащу над небом України».
За його словами, сьогодні зранку здригнувся також Миколаїв.
Масований ракетний удар був нанесений по цьому місту і
знищив університети. «Ворог нищить культуру і освіту
України», – наголосив Глава Церкви……ст. 3…….

7:00р. – Утреня
8:00 ранку – Свята Літургія
10:00р. – Св. Літургія

Навечір’я свят

6:00 – Вечірня з Литією

ОГОЛОШЕННЯ
ДО УВАГИ

ПАРАФІЯН!!

Повідомляємо, що з днем 26-го червня ми
перейшли на літній (вакаційний) час, який
триває до 4-го вересня, 2022 року включно.
Божественні Літургії в неділі служать о год.
8:00, 10:00 ранку i 12:00 пол. Вечірні в
суботу не будуть служити!

Утреня в неділю о год. 7:00 ранку.

Повідомляємо, що балкон закритий на літній
сезон. Просимо Вас дотримуватися цього порядку.

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! В нас почалися 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 і для новоприбулих. Просимо
зголошуватися через парохіяльну канцелярію за
чис. тел.
416-504-4774.
Допомогаз компютерами
Щиросердечна
подяка
Петрові Вовк і п-і
Бамбурак
за
нові
компютери,
які
вони
подарували для
новоприбулих.

На
фото,
новоприбула п. Оксана з
подарованим
компютером, який їй
знадобиться для праці і
особистого вжитку.

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). 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.

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 $590.
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

Допомога Україні! KУМФ бере участь у
мистецькому заході ART BATTLE FOR
UKRAINE. За докладними інформаціями
звертайтеся на instagram@ArtBattle Toronto! aбо
https://www.facebook.com/events/107554863006
1456.
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь благословить!
Оксана Соколик
Мирон Пеняк і Софія Березовська
Александра Ґула
(в пам’ять Євгенії Швець)
Александра Ґула

300.
100.
200.
800.

ПО М И Н А Є М О
23 VII

†

ПОМЕРЛИХ

1:00 поп.

бл. п. Кир Ізидора
Борецького
28 VII 6:00 веч. бл. п. Ярославу Медицьку
5 VIII 8:00 ранку бл. п. Євгена Сулипку
(1р.)
6 VIII 5:00 поп.
бл. Володимира
Романишина (40д.)

(Закінчення)
«Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна
молиться. І це ще більше злостить ворога, який
почувається безсилим. Як кажуть у народі, він
біситься від власної немочі, бо Україна вчиться
перемагати зло», – сказав духовний лідер.

У цей день Глава Церкви роздумував над ще
одним із головних гріхів – марнославством.
На його переконання, викоренити цю неміч
можна за допомогою чесноти смиренномудрості.
«Марнославство,

–

пояснив

Блаженніший

Святослав, – як каже вже сама назва цієї біди,
– це пристрасть до земної, людської слави та
різних почестей. А наслідок марнославства –
залежність людини від думки інших і абсолютна
зневага або байдужість до слави Божої, яку
людина завжди отримує тоді, коли чинить
добро.

Марнославство

має

безліч

різних

виглядів і способів, але кожен із них підживлює
«я» людини і спричиняє те, що вона зневажає
ближнього».
Прив’язаність до земної слави, вважає він,
унеможливлює духовне зростання чи навіть
нормальний психологічний розвиток людини.
Чеснота смиренномудрості, переконує духовний
лідер, показує мудрість того, хто має смирення.
Мудрість упокорення, яку ми бачимо в нашого
Спасителя Ісуса Христа, є тією силою, що дає
людині можливість зцілитися від цієї немочі і
отримати

вінець

Божої

слави.

Тому

мудра

людина шукає наперед слави Божої, а не
людської.

Христос

каже:

«Шукайте

перше

Царства Божого і його справедливості, а все
інше

вам

додасться».

Глава Церкви подякував усім, хто не шукає
земної слави, людської похвали чи нагород,

«Саме така смиренномудрість є ключем до
перемоги

над

принести

мільйони

невинних

намагається
життів

на

людей, яка хотіла б своїм іменем назвати весь
світ», – сказав Предстоятель.
«Хай

Божа

мудрість

у

смиренні

людини

переможе людську дурість, яка шукає марної
слави

у

світі,

що

минає»,

–

побажав

Блаженніший Святослав.
Єпископи УГКЦ помолилися за жертв
ракетного удару по Вінниці
Єпископи Української Греко-Католицької
Церкви
на
чолі
з
Блаженнішим
Святославом, які зараз перебувають на
Синоді в Перемишлі (Польща), помолилися
за невинно вбитих і поранених внаслідок
ракетного удару росії по центру Вінниці.
Спільну молитву за жертв теракту владики
звершили
перед
початком
пообіднього
засідання Синоду.
«Нестерпно боляче, – зазначає Блаженніший
Святослав, – бачити смерть невинних мирних
жителів і руйнування цивільної інфраструктури
на центральних вулицях мирної Вінниці – міста,
яке є частиною моєї Київської архиєпархії і яке
не так давно я відвідував».
Глава УГКЦ висловлює щирі співчуття родичам
усіх загиблих.
Ракетний удар по центру Вінниці, вважає він,
вкотре доводить, що росія воює не з якимись
державними структурами і не тільки із
Збройними
силами
України.
«Ворог
– наголошує Глава
Церкви,
–
має
чіткі
геноцидні наміри і бореться з українським
народом, поставивши на карту життя 40мільйонного населення України».
Як відомо, у четвер, 14 липня, близько 11:00
росія вдарила ракетами по центру Вінниці.
Станом на 17:00 відомо про 21 загиблих, з них
3 дітей. 54 людини госпіталізовано, з них 34
перебувають у важкому стані, повідомляють у
ДСНС.
Пригадуємо,
у
Синоді
Єпископів
УГКЦ,
що відбувається в Перемишлі 7-15 липня,
беруть участь владики з України, Центральної і
Західної Європи, Північної й Південної Америки
та Австралії.

робить добро своїм ближнім під час війни.

•

який

жертовник оцього ідола марнославства групки

коли захищає свою Батьківщину, бо просто

о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774
о. Олег Качур – 647-244-8186

ворогом,

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

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

