
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.  Гал. 6, 11-18. 
Єв. Йо.3, 13-17. 
 

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. Гал. 2, 16 - 20 
Єв. Мр. 8, 34-9, 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     
 

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. 
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Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

Глава УГКЦ у 212-й день війни: «Тепло наших 
сердець і наших домівок зігріє кожного, хто має 

небезпеку страждати від холоду» 

Прошу всіх вас підготувати домівки до холодного періоду року. 
Перевірте вікна, двері, інші елементи будівлі — чи надійно вони 
зберігають тепло. Це допоможе нам вистояти, пережити непростий 
холодний період року, який є перед нами. Навіть більше, допоможе 
нам зігріти не тільки себе, а й одне одного. Про це сказав Отець 
і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав у щоденному зверненні у 212-й день війни росії проти 
України. 
Предстоятель зазначив, що за останню добу ворог наніс чотири 
ракетні удари по території України, 27 авіаударів та 75 ударів 
реактивними системами залпового вогню. Масовано обстріляв 
Сумщину — понад 130 обстрілів з різного виду зброї. Другу добу 
поспіль потужно обстрілює ракетами місто Запоріжжя та руйнує 
елементи критичної інфраструктури. На окупованих територіях 
ворог посилює свою жорстокість, зокрема активно веде примусову 
мобілізацію. Однак Україна стоїть, Україна бореться, Україна 
молиться.Архиєрей закликав українців бути мудрими та правильно 
підготуватися до прийдешньої зими. Відтак нагадав ще один 
принцип пошани до Бога-Творця і до Його створіння. «Цей спосіб, 
як шанувати Бога Творця каже таке: підвищуй енергоефективність 
повсякденного життя, заощаджуй енергію та ресурси, 
використовуй відновні джерела енергії. Ми бачимо, як російський 
окупант перетворює навіть постачання газу і нафти на зброю. 
Ми бачимо, як ворог робить усе для того, щоб цієї зими українці 
мали якнайменше цих енергоресурсів. Але це правило — 
підвищення енергоефективності — запрошує нас зменшувати 
споживання газу, нафти та їхніх похідних»…..ст.3…. 

 
 



                    ОГОЛОШЕННЯ            

 Понеділок 26 вересня – Навечір’я Свята 
Воздвиження Чесного  Христа – Вечірня з Литією – 
о год.  6:00 вечора. 
 
Вівторок 27 вересня – Свято Воздвиження Чесного 
Христа. – Утреня о год. 7:00 ранку, Святі Літургії о 
год. 8:00, 10:00 ранку. 

 
  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.  
 
Так як минулими років, під час осені ЛУКЖК при 
нашій парафії організує захід збирання харчів 
до Daily Bread Food Bank  для потребуючих в 
Торонті. Просимо парафіян доброї волі приносити 
харчі в банках або картонах (риж, фрукти, зупи, 
пасти, макарани, фасоля, оріхове масло, дитячі 
харчі). Спеціяльні картони знаходяться в церковній 
залі  Минулими роками наша акція увінчалася 

великим успіхом. Всі хто користуються Банками Їжі 
(Daily Bread Food Bank) Вам вдячні.                                                          

   УВАГА! Новоназначений мистецький керівник!  
Др. Світлана (Лана) Лисогор, мист. керівник  
хорів Левада і Оріон (УМА) Торонто щиро 
запрошує нових членів записуватися на 2022-23 
музичний рік! 
Проби відбуваються щовівтірка від год. 8:00-10:00 веч. 
у церковній залі Катедри св. Йосафата, 100 Franklin 
Ave., Toronto ON M6P 3Y8. За подальшими інформаціями 
просимо звертатися до Богданки Пагути 416-527-7252 і 
на www.levadaorion.com. 
Др. Лана Лисогор отримала  докторат музики в 
університеті McGill у Монреалі і дипломи бакалавра і 
маґістра в Estonian Academy of Music & Theatre, Tallinn, 
Estonia. Впродовж останніх 20 років, др. Лана Лисогор 
працювала  професором, хоровим майстром опери, 
керівником церковної музики, вчителькою, дириґенткою 
(Edmonton Male Choir, Milton Choristers). Вітаємо др. 
Лану Лисогор і бажаємо  успіхів і плідної праці у музичній 
ділянці!! 
 

 Запрошуємо  вірних нашої Єпархії до спільної 
молитви ‘’Україна під Покровом Богородиці ” за мир 
в Україні, котра відбудеться в суботу  1 жовтня 
2022 року в національному відпустовому центрі Martyr’s 
Shrine, 16163 Highway 12 West, Midland, Ontario  L4R 4K6. 
Програма відпусту: 11:00  - вервиця і сповідь, 12:00  - 
Божественна Літургія,  1.30 – 2.30 – перерва,   2.30  - 
молебень до Пресвятої Богородиці. 
Оплата при в'їзді до відпустового центру - $10 від особи, 
для дітей до 12 років вхід вільний. На території є місце з 
накриттям  для пікніку. 
Заохочуйте рідних, друзів та знайомих до спільної 
молитви за нашу Неньку Україну! 
                     
                     МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним Христині Дикун і Ryan Murdoch 
бажаємо мирного подружнього життя на  
Многії  і Благії Літа.  
 
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь благословить! 
Ярослав Форись          90. 
             (в пам’ять Стефанії Сибидло) 
Любомир Лагодинський       100. 
Марко Михалков         100. 
 

    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
 1 Х 8:00 ранку бл. п. Марію і Ярослава Щуків 
                                   Ореста Гаврилюка 
  
               Вічная Пам ’ять    
Упокоїлся у Бозі бл. п. Катерина Климців (95р.) 

і Славомир Кренца (79р.). Душі покійних 
поручаємо молитвам наших  вірних. 

 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  
11 вересня становить  $622. 50 
 

https://forms.gle/7FJryzKprXf5yUUMA
http://www.levadaorion.com/


                                   (Закінчення) 
Блаженніший Святослав порадив звернути 
увагу на відновні джерела енергії. «Бачимо, 
як дахи українських домів покриваються 
сонячними батареями, які виробляють 
електроенергію. Бачимо, як сьогодні можна 
обігріти будинки навіть теплом нашої землі і не 
купувати дорогий російський газ. Тільки 
на це потрібно звернути увагу. Потрібно мати 
відповідну культуру використання для 
задоволення наших потреб з так званих 
відновних джерел енергії». 
Патріарх подякував усім науковцям, фахівцям 
різних інституцій, які допомагають творити 
ефективні способи, як ми можемо 
використовувати відновні джерела 
енергії.«Боже, благослови нашу Батьківщину! 
Боже, зігрій нас теплом Твого сотвореного світу! 
Боже, дай нам мудрість для того, щоб 
ми справді краще могли користати з того, 
що Ти нам даруєш. Боже, дай, щоб сучасна 
цивілізація справді рухалася в напрямку 
енергозбереження, щоб ми менше 
використовували вугілля, нафту і газ, які потім 
забруднюють атмосферу. Боже, дай нам 
мудрість для того, щоб правильно 
розпоряджатися тим даром створеного світу, 
який Ти нам даєш! Боже, благослови Україну, 
українське військо, яке захищає нашу 
Батьківщину, і даруй нам, Твоїм дітям, Твій 
благословенний, справжній, справедливий 
мир!» — попросив Блаженніший Святослав. 
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Папа Франциск: «Єднаймося з народом 
України, настільки благородним 

і мученицьким» 

Під час середової зустрічі з вірними Папа Франциск 

прокоментував свідчення, отримане від Кардинала 

Краєвського, який у понеділок був присутній в Ізюмі  

 

 

під час ексгумації масових поховань.  

Вчетверте відвідуючи Україну з доручення 

Святішого Отця, кардинал Конрад Краєвський 

інформує його про перебіг цієї місії близькості 

та солідарності. Після відвідин Ізюма, де папський 

посланець помолився над тілами людей, яких 

дістають із братських могил, та побував у катівні, 

облаштованій у місцевому відділку поліції, він 

розповів по телефону про цей досвід Папі 

Францискові, який поділився цим із учасниками 

загальної аудієнції в середу, 21 вересня 

2022 року. Промовляючи наприкінці зустрічі 

до прочан, Святіший Отець сказав кілька слів 

експромтом, без заздалегідь підготованого тексту: 

«Я б хотів також згадати про жахливу ситуацію 

в багатостраждальній Україні. Кардинал 

Краєвський поїхав туди вчетверте. Вчора він 

зателефонував мені. Він перебуває там, 

допомагаючи в околицях Одеси, засвідчуючи 

близькість… Він розповів мені про біль цього 

народу, пр о звірства та жахіття, про тіла 

закатованих людей, які знаходять. Єднаймося 

з цим народом настільки благородним 

і мученицьким». 
 

 

 

 

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 
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	Sep. 25 2022 (1)
	Глава УГКЦ у 212-й день війни: «Тепло наших сердець і наших домівок зігріє кожного, хто має небезпеку страждати від холоду»
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	Sep. 25 2022 (3)
	Папа Франциск: «Єднаймося з народом України, настільки благородним і мученицьким»
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