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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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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

«Остаточно переможемо лише тоді, коли
продовжуватимемо любити», – єпископи УГКЦ у
синодальному посланні 2022 року

Любов народжує героїв, а ненависть – злочинців.
Жорстокість війни дегуманізує, тому ми, як народ, що
захищається, і Церква, що гуртує народ у Христову родину,
мусимо докладати всіх зусиль, щоб зберегти свою гідність і
людяність, у жодному разі не опустившись до нелюдяності
та звірств агресора.

24 липня 2022 р.

Ап. Рим. 12, 6-14.
Єв. Мт. 9, 1-8.
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. 15, 1-7.
Єв. Mт. 9, 27-35.
7:00 – Утреня
Божественні Літургії.
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція)
10:00 ранку, 12:00 пол

Свята

Про це йдеться в цьогорічному посланні Синоду Єпископів УГКЦ
«Перемагай зло добром!», яким єпископи Української ГрекоКатолицької Церкви звертаються до духовенства, монашества,
мирян і всіх людей доброї волі.
«Бережімо серця наших воїнів від зла, – закликають архиєреї, –
щоб вони залишалися воїнами світла і добра! Бережімо свої
серця! Перетворюймо свій гнів і кривду на мужність, незламність,
правдиву мудрість і перемогу Божої правди».
Засудження війни
У посланні єпископи зазначають, що широкомасштабна жорстока
війна, яка триває на українській землі вже п’ятий місяць,
прийшла непроханою і віроломною ще 2014 року. Тепер же –
«ворог скинув усі свої дотеперішні маски та відкрито нищить
Україну»……………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.

В ночі з 20 на 21-го липня відбуласю крадіж
у нащому Свято-Миколаївському храмі. Злодії
вкрали усі мікрофони і електронне приладдя для
прямої трансляції. Ми робимо старання, щоби
купити знову відповідне приладдя, однак це
забере тижні або навіть місяці. Дякуємо за Ваше
зрозуміння.
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.
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 $300 (кан.) і $116
(амер.)
СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА СУБОТНЯ ШКОЛА:
Пригадуємо що реєстрація на новий 2022-2023
навчальний рік, який ми розпочнемо у нашій суботній
школі, вже відкрита. Зверніть увагу, що знижка на
оплату школи закінчується 1-го серпня. Ціни на оплату
школи і реєстрація знаходяться на веб-сторінці нашої
школи: https://stnicholasschool.ca/ Якщо у вас
виникнуть питання, прошу звертатися до мене,
Директора Свято-Миколаївської Рідної Школи,
Диякона Богдана Лєхмана:
bohdan.lechman@gmail.com, 416-458-0978 або до
адмінстратора школи Зоряни
Сало, info@stnicholasschool.ca, 416-886-3003.
З повагою, Диякон Богдан Лєхман
Директор Свято-Миколаївської Рідної Школи
ЖЕРТВОДАВЦІ
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай

Предобрий Господь благословить!

Роман Біян і Ірина Worthington
Михайло Муренюк
Богдан і Орися Костів
Данило Рудий
Марія Підзамецька
( в пам’ять мами Анни Боровець)

200.
100.
100.
100.
250.

Email Transfers
травень
Роман Ващук
Петро Вовк

200.
100.

червень
Зірка Кудла і Андрій Винницький

100.
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ПОМЕРЛИХ
солідарності також римо-католикам, православним,

6:00 веч. бл. п. Ярославу Медицьку

VIII 8:00 ранку

протестантам, євреям і мусульманам України, які

бл. п. Євгена Сулипку

«перебувають під смертельною загрозою не менше

(1р.)
6
6

VIII 8:00 ранку

бл. П. Анну і Любу Шіляк

від нас».

і Катерину Лагодюк

Нескореність українського народу

VIII 5:00 поп.

У посланні ієрархи не оминули увагою і мужності та

бл. Володимира

єдності українського народу в обстоюванні своєї

Романишина (40д.)
6

VIII 6:00 веч.

незалежності.

бл. п. Катерину Савчин

переконані

(1р.)
України світ має моральний обов’язок відвернути!» –
стверджують архиєреї.
агресора,

підкреслюють

вони,

явно

геноцидні: тактика ведення війни з перших днів
показує, що росія воює не з армією, а з народом,
намагаючись задовольнити свої імперські апетити.
«Щоденно

весь

світ

у

заціпенінні

вони,

військовий

самовідданість

і

спротив,
жертовність

добровольців та волонтерів, єдність і одностайність

(Закінчення)

Наміри

Героїчний

релігійних громад, що перетворилися на важливі
осередки взаємодопомоги та любові до ближнього,
доводять, що такий народ поневолити неможливо.
«Ми схиляємо голови перед усіма, хто приніс і
приносить себе в жертву, щоб захищати невинних,
боронити правду, обстоювати Богом дану священну
людську гідність», – пишуть владики, зауважуючи

споглядає

водночас, що велика болісна жертва, оскільки вона

варварство, моральний занепад і ницість нападників.

правдива і пасхальна, дає рясні, життєдайні плоди:

Україна ж захищається, бо її народ раз і назавжди

«В

відмовився стати рабом, прагне просто вільно жити

називають речі своїми іменами: є істина, добро,

Богом даним життям та Богом даною гідністю. Цього

принципи і цінності, за якими слід жити і за які можна

ніхто не сміє в нього відібрати – так говорить
Господь», – йдеться у посланні.
В документі єпископи УГКЦ називають росію злодієм,
який має піти з України і закликають Російську
Православну

Церкву

припинити

ідеологічно

пропагувати єресь «руского міра»: «У час, коли різні
християнські Церкви з покаянням переосмислюють
свою

історичну

роль

у

політиці

колоніалізму

і

практиці рабства, РПЦ провадить своїх вірних у

епоху

диктатури

релятивізму

українці

чітко

навіть померти, а є брехня і лукаве зло. Україна
об’єднала Європу, зцілюючи її тріщини, і надихнула
людей доброї волі в усьому світі».
Архиєреї

висловлюють

слова

вдячності

отцям-

капеланам, які, ризикуючи життям, перебувають
поруч із захисниками України. Дякують багатьом
людям по всьому світу, які виявили перед українцями
свою гостинність і щедрість, а також монастирям,
чернечим чинам і згромадженням в Україні і за
кордоном,

що

прийняли

тисячі

вимушено

моральну пітьму насилля, загарбництва і воєнних

переселених осіб і діляться з ними всім, чим мають.

злочинів. Сіль звітріла, а світло перестало світити».

Читайте повний текст послання Синоду Єпископів

Наслідки війни і солідарність з постраждалими

УГКЦ

Синодальні

Сила

отці

детально

описують

у

посланні

наслідки війни росії проти України, вказуючи зокрема
на гуманітарну і екологічну катастрофу, економічну і
демографічну кризу в Україні.
Відтак додають, що трагедія війни безпосередньо
боляче

зранила

і

Українську

Греко-Католицьку

Церкву. Синод висловлює солідарність і підтримку
єпископам, священникам, богопосвяченим особам і
мирянам,

які

перебувають

на

лінії

боїв

та

на

окупованих територіях або змушені були покинути
свої

помешкання

повернетеся
відродяться

до
і

і

парафії.

рідних

«Віримо,

місць,

розвиватимуться»,

і

наші
–

що

ви

року «Перемагай

зло

добром!»

українців

У посланні єпископи наголошують, що силу боротися
і протистояти у десять разів сильнішому ворогові
українцям дає сам Бог – Господь сил. «Чому? Бо ми
любимо! У моці українців виявляється сила любові, –
стверджують

вони.

–

Наші

воїни

керуються

принципом не ненависті до чужого, а любові до свого
– дітей, коханих, батьків, друзів, землі, рідних
вулиць, світанків, туманів… Любов виявляється в
невтомній праці волонтерів, у щедрих пожертвах
мільйонів, у щирій тихій молитві. І в цій любові ми
вже

перемогли».«Цю

моральну

висоту,

–

парафії

наголошують архиєреї, – слід зберегти. Остаточно

зазначають

переможемо лише тоді, коли продовжуватимемо

владики УГКЦ, висловлюючи слова братерства і

о. Р. Лобай, парох – 416-504-4774

2022
любові

любити».

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

