
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. 2, 16 - 20 
Єв. Мр. 8, 34-9, 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 БОГОСЛУЖІНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Кор. 6, 16-7, 1. 
Єв. Мт. 15,н 21-28, 
 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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BICNHÈÊtbn/NN”NNN 
CÂßÒÎ-ÌÈÊÎËÀ¿ÂÑÜÊÀ 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

«Свобода — це дар, вписаний глибоко в людську 
істоту нашим Творцем», — Глава УГКЦ у 217-й день 

війни 

Бути собою, бути людиною означає мати можливість і право чинити 

добро. Такого типу волелюбність і свідомість покликання до цієї 

свободи українського народу завжди була чимось страшним для 

всяких тиранів, окупантів, які приходили на українську землю. 

Свого часу мій великий попередник, Блаженніший Любомир, сказав 

таку фразу, що «диктатори менше бояться голодних бунтів у своїх 

країнах, аніж вільних людей, тому що голодного можна купити, 

а вільного тільки вбити». Про це сказав Отець і Глава Української 

Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у щоденному 

воєнному зверненні у 217-й день війни росії проти України. 

 

Предстоятель зазначив, що за останню добу ворог випустив 

по Україні більше 10 крилатих ракет, здійснив 17 авіаударів, понад 

105 ударів реактивними системами. Найбільше завдано було 

обстрілів по Харкову й Миколаєву, на Донбасі по Слов’янську 

і Краматорську, двічі було обстріляно Нікополь 

на Дніпропетровщині. «Кожний обстріл — це є людська кров, 

і не дай Бог нам стати нечутливими до людського страждання, коли 

чуємо ці начебто рутинні щоденні цифри». 

У цей день архиєрей розпочав роздуми над тим, що є джерелом 

нашої стійкості. «Весь світ дивується — Україна стоїть у нерівній 

борні уже 8-й місяць……………….ст. 3…………… 
 



                    ОГОЛОШЕННЯ             

  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.   

 СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ з нагоди 75-ліття Ліґи 
Українських Католицьких Жінок Канади Єпархія 
Торонто. Бенет відбудеться у рамках 33го З’їзду 
ЛУКЖК — Єпархія Торонто. Почесні гості ⬧ 
Мистецька програма ⬧ Відео «75-ліття діяльності 
ЛУКЖК Торонтської Єпархії» Субота, 22 жовтня 2022  

UNF Hall, 145 Evans Ave.Toronto, вечеря о год. 6:30 
веч. Квитки: $70.00, можна придбати у голів 
парафіяльних відділів ЛУКЖК або зателефонувавши 
до Стефи Шимко 416-658-4066 або Лариси 
Самборської 416-239-4103. 

Плануємо зустрічі християнської молоді  
9-12 клас! Повідомляємо що перша (планувальна) 
зустріч відбудеться в неділю, 16-го жовтня о годині 
11:30 після св. Літургії в 10:00 рано. Просимо за 
дальшими інформаціями зателефонувати до Наталі 
Штурин на число 416-951-3030. До зустрічі! 
 
 КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА 
ФУНДАЦІЯ  КУМФ представляє благодійну 
виставку з України “ОПІР”, презентацію 
сучасного українського мистецтва створеного в 
час війни. Благодійна виставка відбувається в рамках 
мистецького проекту  "МИ і СВІТ" за підтримкoю 
Благодійного Фонду Козицького, місія якого проводити і 
підтримувати культурну дипломатію України,та 
організовувати  виставки-промоції українського 
мистецтва у світі.  
Офіційне відкриття відбудеться в четвер   

 13 жовтня 2022 о год. 7:00 веч. в Ґалерії КУМФ, 
145 Evans.
                                                                                   

             
 
Почався Всесвітній пластовий марафон – 
благодійні пробіжки для підтримки пластунів у 
ЗСУ! За подальщими інформаціями 
звертайтеся на:communications.world@plast.org.ua 
 
          Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь благословить! 
Пожертви PAY-PAL –  за місяць серпень 
Мирон Джулинський       100. 
Василь Ганкевич          100. 
Євгенія Пастушок           160. 

 Пожертви PAD  -  за місяць серпень 
Зоя Трофименко          100. 
Соня Соломон             150. 
Марко і Наталія Стадник          100. 
Василь і Рома Жила          100. 
Надя Борис            100. 
e-mail Transfers 
Роман Ващук                                         300.  
  

 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  $455.00 
 

https://forms.gle/7FJryzKprXf5yUUMA
mailto:communications.world@plast.org.ua


 
 
              Ж Е Р Т В О Д А В Ц І   
Богдан і Христина Колос 100. 
               (в пам’ять Юлії і Теодора Колос) 
Станіслав і Марія Купибіда 200. 
               (в пам’ять Марії і Петра Кудлач) 
Роман і Марійка Дикун                                   1000. 
            (з нагоди вінчання дочки Христини) 
Христина Держко                                            100. 
Ігор Ґенґало                                                   100. 
Богдан і Орися Костів                                      200. 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
 15 Х 8:00 ранлу  бл. п. Ореста Гаврилюка (10р.) 
                                  Марію і Ярослава Щуків 
                                    
               Вічная Пам ’ять   
 Упокоїлaся у Бозі бл. п. Ярослава Мисакович 
 (90 р.). Душу покійної поручаємо молитвам 
наших  вірних. 

відки та сила? Звідки та непорушність? За час цієї 
війни, спілкуючись із нашими воїнами, з тими, хто 
побував у російському полоні, у російських катівнях, 
спілкуючись із нашими біженцями, переселенцями, 
з нашими монахами, монахинями, якось так 
відчувалося, що є певні принципи й певні 
фундаменти цієї стійкості. Можливо, до кінця 
ми ще всього сьогодні не можемо усвідомити. Але 
є й щось таке, що справді дає нам сили стояти. Точка 
опори, на яку можна опиратися». 
На думку Блаженнішого Святослава, першим 
принципом стійкості українців є всенародне відчуття 
свободи і воля до неї. «Відчуваємо щось таке, 
що відрізняє український характер від народів інших 
держав. І тут не йдеться про якусь одну етнічну 
групу — йдеться про всіх мешканців України. Це те, 
що у всіх нас є вроджене відчуття і прагнення бути 
вільними. Це є та свідомість, що ми є діти Божі, 
а не раби людських ілюзій. І ми розуміємо, 
що це є теж наше християнське покликання, шлях 
до справжньої, істинної, повної свободи. Тут 
не йдеться про якусь анархію, прагнення робити, 
що заманеться. Це глибоке всенародне розуміння, 
що свобода — це здатність і право чинити добро. 
Бути вільною для людини означає бути людиною. 
Коли хтось краде в людини свободу — то краде у неї 
людяність, а відтак нищить її людськість».«Багато 
з тих, хто побував у російському полоні, у російських 
катівнях, якось відчували, що навіть вони, будучи 
зі зв’язаними руками, закритими очима, були більш  
 
 
 
 

вільними, жили у вищому рівні свободи, аніж їхні 
кати. І звідти така ненависть російського окупанта 
до вільної української людини, бо цей  
окупант є рабом. Рабом людських ілюзій своїх 
диктаторів. Він у глибині серця це розуміє». 

Блаженніший Святослав наголосив, що свобода 
вимагає від нас відваги брати на себе відповідальність 
за спільне благо. «Свободу у людини ніхто не може  
  
забрати. Свободу, особисту свободу, людина може 
тільки сама віддати. Може її зректися, може від неї 
втекти. Втекти від відповідальності, не маючи відваги. 
Український народ продемонстрував, що ми маємо 
відвагу бути вільними». 

«У тих днях я пригадав собі фразу однієї монахині, 
з якою ми зналися вже багато років, ще з часів 
радянського переслідування, коли вільний світ 
на заході за тою залізною завісою ми так і вважали 
вільним світом. І коли вона почула, що сьогодні дехто 
зі світових політиків чи різних діячів того вільного 
світу є такий падкий на російські гроші, і ціна 
на російські енергоносії часами може бути ціннішою 
від свободи, та монахиня сказала: „Видно, так само 
і серед багатіїв на заході є більше голодних, яких 
купують, аніж вільних, які готові цінити і відстоювати 
свободу“». 
«Боже, Ти нам дарував нашу свободу як покликання 
до повноти здатності чинити добро. Поможи нам 
здійснити це покликання. Боже, поможи нам мати 
відвагу бути вільними. Боже, поможи Україні сьогодні 
встояти у цій нерівній борні. Боже, благослови наше 
українське військо. Боже, даруй нашій Україні свободу 
і Твій благословенний небесний мир», — попросив 
Блаженніший Святослав. 
 
Департамент інформації УГКЦ 
 
Блаженніший Святослав ШевчукВійнаЩоденні воєнні 
звернення Глави УГКЦ 
 
 
 
 
 

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

https://ugcc.ua./data/tag/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA/
https://ugcc.ua./data/tag/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0/
https://ugcc.ua./data/tag/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6/
https://ugcc.ua./data/tag/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6/
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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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