
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 

Ап. 1 Кор. 16, 13-24. 
Єв. Мт. 21, 33-42. 

 

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 БОГОСЛУЖІНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. 2 Кор. 1, 21-2,4. 
Єв. Мт. 2, 1-14. 
 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     
 

Субота 
6:00 – Вечірня 
 
                 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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Владика Кеннет Новаківський закликав помолитися за упокій 
Королеви Єлизавети ІІ 

8 вересня 2022 року на 97-му році життя відійшла у вічність королева 
Великої Британії Єлизавета ІІ. Владика Кеннет Новаківський, єпископ 
Української католицької єпархії Пресвятої родини в Лондоні, закликав 
духовенство і вірних єпархії помолитися за мирний спочинок Королеви 
і висловив співчуття королівській родині. 

 

Звістка цього вечора з Букінгемського палацу, що Її Величність Королева 
Єлизавета ІІ померла, є причиною глибокого смутку, йдеться 
у повідомленні єпархії. 

«Я прошу духовенство і вірних Української католицької єпархії Пресвятої 
родини в Лондоні об’єднати свої молитви за мирний спочинок 
Її Величності Королеви Єлизавети II. Ми висловлюємо наші найглибші 
співчуття королівській родині», — зазначив владика Кеннет 
Новаківський. 

Департамент інформації УГКЦ 
за матеріалами Єпархії Пресвятої родини в Лондоні 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZgF39wmyVQmeg9FzCJocNGDzF3ubUWB9LADQgxNENSVhsDM2DJi8WLriqtns7UrCl&id=100390254873943


                    ОГОЛОШЕННЯ            

 
Загальні збори нашої Свято-Миколаївської 
парохії відбудуться у неділю, 18 вересня 2022 
року о год. 11:30 ранку відзразу після 
закінчення служіння Божественної Літургії. В 
часі загальних зборів будуть вибори до 
фінансової і пасторальної рад, згідно з 
єпархіальними  правилами.  Це перша нагода 
мати загальні збори після довгого періоду 
ізоляції та обмеження в спілкуванні через 
пандемію. Заохочуємо наших вірних до 
численної участи. 
 
 УВАГА! В нас відбуваються 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 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. 
 

СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА СУБОТНЯ ШКОЛА: 
 

Пригадуємо що реєстрація на новий 2022-2023 
навчальний рік, який ми розпочнемо у нашій 
суботній школі, вже відкрита. 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 
                     
 МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещеній Аделіні Григорчук , її рідним і 
хресним батькам, бажаємо  Многих  і Благих 
Літ! 
                   
                Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь благословить! 
 
Юрій Мусій і Віра Гомонко       $250 
Роман і Марія Мужелівські       $100 
Тарас Сибудло           $200 
(в пам’ять мами Стефанії) 
Катерина Ґолдій          $75000 
(в пам’ять батьків Григорія  і Василини Ґолдій) 
 
 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
 
15 ІХ 10:00 ранку бл. п. Анну Чорну (40д.) 
16 ІХ 8:00 ранку бл. п. Олександру і Миколу Зіняк 
16 ІХ 10:00 ранку бл. п. Любу Ройко (40д.) 
16 ІХ 6:00 вечора бл. п. Ярослава Сидорського (2р.) 
 
 
 

 
 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з днем 4-го вересня  закінчився  
літній (вакаційний) час. Божественні Літургії  в 
неділі  служать   о год. 8:00, 10:00 ранку i  12:00 
пол.   
Вечірні в суботу  будуть  служити о год. 6:00 веч.  
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 зобов’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  
4 вересня становить  $396. 
 

https://forms.gle/7FJryzKprXf5yUUMA
https://stnicholasschool.ca/
mailto:bohdan.lechman@gmail.com
mailto:nfo@stnicholasschool.ca


 
 "ВРЦ повинна зробити все, щоб ця війна 
закінчилася якнайшвидше", - Заява 11-ї 
Асамблеї у Карлсруе 

УКРАЇНА І СВІТ 

«Війна в Україні, мир і справедливість в 
європейському регіоні», - заяву під такою 
назвою прийняли 8 вересня  учасники 11-ї 
Асамблеї WCC у Карлсруе, Німеччина, яка 
відбувалася під гаслом "Любов Христа спонукає 
світ до примирення та єдності". 

Джерело: Oikoumene 

"Думки та молитви всіх учасників 11-ї Асамблеї 
ВРЦ зосереджені на народі та країні Україна, а 
також на трагічних наслідках російського 
вторгнення 24 лютого 2022 року, на тисячах 
жертвах цивільних осіб на сході країни та сотні 
тисяч біженців і переміщених осіб з 2014 року. 

За ці шість місяців загинуло понад 13 000 
українських цивільних, а такі міста, як 
Маріуполь, були покладені в руїни. На даний 
момент близько 14 мільйонів людей – майже 
третина всього населення України – були 
змушені покинути свої домівки (за даними УВКБ 
ООН). Крім того, є багато повідомлень про 
звірства, які можуть вважатися військовими 
злочинами та злочинами проти людяності, 
включаючи сексуальне та гендерне насильство, 
а також значно підвищену вразливість до 
торгівлі людьми. Крім того, ми дуже стурбовані 
ризиками катастрофічних наслідків унаслідок 
пошкодження Запорізької атомної 
електростанції внаслідок військових дій поблизу 
неї, а також захисту зони Чорнобильської 
катастрофи 1986 року", - йдеться у документі 
ВРЦ. 

Учасники Асамблеї рішуче засудили цю 
незаконну і невиправдану війну: 

"Ми знову закликаємо до негайного 
припинення вогню, щоб зупинити смерть і  

 

 

руйнування, а також до діалогу та переговорів 
для забезпечення стійкого миру. Ми закликаємо  

 

всі сторони конфлікту поважати принципи 
міжнародного гуманітарного права, зокрема 
щодо захисту цивільних осіб та цивільної 
інфраструктури, а також щодо гуманного 
поводження з військовополоненими. Війна ... 
суперечить нашим фундаментальним 
християнським та екуменічним принципам, і 
відповідно ми відкидаємо будь-яке 
зловживання релігійною мовою та авторитетом 
для виправдання збройної агресії та ненависті. 
Ми закликаємо всі сторони відійти та 
утриматися від військових дій поблизу 
Запорізької АЕС та інших подібних місць, які 
можуть створити немислимі загрози нинішнім і 
майбутнім поколінням". 

Учасники Асамблеї підтвердили обов’язок ВРЦ 
активізувати діалог з питань, які усіх розділяють, 
бо "питання, які піднімає цей конфлікт, справді є 
глибокими та фундаментальними як для 
екуменічного руху". 

У заяві звучить заклик до християн і до 
керівництва Церков у Росії, а також в Україні, 
підняти свій голос, щоб протистояти триваючим 
смертям, руйнуванню, переміщенню та 
позбавленню власності людей України. 

Учасники Асамблеї закликають ВРЦ забезпечити 
платформу для того, щоб ця війна закінчилася 
дуже скоро, бо, як наголошено в документі, 
війна сьогодні призводить до стрімкого 
зростання цін на продовольство та енергетичних 
криз до стрімкого зростання кількості біженців і 
рівня бідності. 

У документі також засуджено нелюдске 
поводження з українськими біженцями у Росії: 
допити, тортури та перевірки на вірність у 
фільтраційних таборах. "Це питання вимагає 
подальшого вивчення", - наголошують члени 
Асамблеї ВРЦ. 

09.09.2022 

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

https://risu.ua/ukrayina-i-svit_t45
https://www.oikoumene.org/resources/documents/war-in-ukraine-peace-and-justice-in-the-european-region
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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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