
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. 1, 11-19; Євр. 2, 11-18 
Єв. Мт. 2, 13-23. 
 

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 Тим. 4, 5-8 
Єв.   Мр. 1, 1-8. 
 
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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Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ВЛАДИКИ 
БРАЄНА (БАЙДИ) З НАГОДИ ПРАЗНИКА РІЗДВА 

ГОСПОДНЬОГО 2022-2023 
 

Христос Рождається! Славімо Його! 
 

Дорогі в Христі! 
«Многая літа» -- це пісня, яку ми часто співаємо. Я щороку 

відзначаю свій день народження, і я певний, що ви відзначаєте ваш 
день народження так само. Але, якщо хтось із нас, або якщо я 
запитую себе: «Для чого я народився?», я мушу зізнатися, що ні я, 
ні ніхто з нас не мав якогось плану перед тим, як ми народилися. 
Але Ісус мав план. «Бог Предвічний народився!» ми співаємо у 
відомій колядці. І Церква у Своїй мудрості допомагає нам цінувати 
цю істину кожного року, коли ми святкуємо воплочення 
Божественного Сина, Ісуса Христа! 

Бог є любов, і Він вирішив висловити Свою любов до нас, 
даруючи нам вічне життя з Пресвятою Тройцею. Для цього Він 
вирішив померти за нас, щоб перемогти гріх і смерть. Потім Він 
воскрес із мертвих, щоб дарувати нам вічне життя. Для цього Він 
народився. Ми запрошені відкрити сенс нашого життя в Ньому. 

Ясно, що трагедією є жити життям, яке не має сенсу, та 
страждати від смерті, яка не має сенсу. Однак, з’єднані з 
народженням, життям, смертю та воскресінням Христа, ми 
відкриваємо сенс власного народження, життя, смерті та 
воскресіння. Тільки тоді ми зможемо зрозуміти як аборти, евтаназія, 
залежність і насильство, спрямоване проти себе чи проти інших, 
безглузда агресія та жадібність є шляхами, де ми не з’єднуємося з 
Христом. 

Чи людство заблукало? Ну, не зовсім. Серед усіх цих 
трагедій є промінь світла в темряві; є людина, яка світить і повертає 
нам надію на людську гідність. По всьому світу, в Україні чи в наших 
власних домівках у Канаді, Дух Святий чекає, щоб прорватися до 
інших із доброю новиною, і хоче зробити це через вас. Кожному з 
нас було б добре поставити Богові таке запитання: «Господи, як Ти 
хочеш використати мене, щоб ділитися з іншими цим сенсом та 
надією у світлі такої кількості людей, які шукають сенс свого 
життя?» (продовження на ст. 2). 



ОГОЛОШЕННЯ 

 Повідомляємо, що від неділю 4 грудня у 
церковній залі можна вирівняти членські внески 
($40.), відібрати конверти на 2023 р. і при цій нагоді 
відібрати напис на шибу (яскравого зеленого кольору)  
– це дозвіл на паркування на парафіяльній площі і на 
вулицях біля парафії.  Податкові посвідки за церковні 
пожертви готуються на другу половину лютого 2023. 

 
«Відпiчнім з Христом» Катехитичний Табір 
 2023: Для дітей 3-8 класів, 12–18 березня, 2023 на Горі 
Марії в Анкастері. ОНЛАЙН реєстрація починається в 
неділю 11-го грудня о год. 2-ій поп. Зайдіть на сайт 
www.b4j.ca. та введіть код B4J2023. Програма є 
двомовна. Реєстрація закривається, коли всі місця 
будуть заповнені. Місця дуже обмежені - не відкладайте! 

 
Парохіяльний хор під дириґентурою маєстро 
Жанни Зінченко запрошує на урочисте 
відспівування  коляд,  в суботу 28-го січня 2023 
 о год. 6:45 веч. після вечірньої літургії . Підчас кави і 
солодкого у церковній залі можна буде зложити пожертви 
на  реабілітаційний центр Джерело. 

 
Хор «Веснівка» запрошує на концерт:  
Разом Колядуймо - Перше Різдво далеко від 
Батьківщини - 22 січня 2023 - 2:15 поп. в St. Michael's 
Cathedral Basilica - 65 Bond Street - Toронто 
 Участь беруть: Українська Капеля Бандуристів     Америки 
ім. Тараса Шевченка і St. Michael's Choir  School. Вступ 
вільний - Добровільні датки - Частина датків буде 
передана на гуманітарну допомогу.  
Квитки:  
https://UkrainianChristmasConcert.eventbrite.ca 
 

Хори «Левада» і «Оріон» (УМА) Торонто під мист. 
кер.  др. Світлани Лисогор щиросердечно запрошують 
усіх на унікальний УКРАЇНСЬКИЙ РІЗДВЯНИЙ 
КОНЦЕРТ із гостями, який влаштовують в неділю,  
15 січня 2023р. о год. 3:30 поп. в приміщенні Humber 
Valley United Church, 76 Anglesey Blvd. (Islington & 
Anglesey). Після концерту зустріч при каві і солодким в 
Arthur Steed Hall. Квитки: $25.00 (хористи -416-419-8278, 
416-233-9700), або $30.00 при дверях. Молодь до 16 
років безплатно. На підтримку нашої Батьківщини 
відбудеться збірка на ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ. 

 
 

(Закінчення. Початок на ст. 1) 
 

Ми повинні увійти в таємницю народження, 
життя, смерті та воскресіння Ісуса. Ми повинні 
молитися вдома, постити, молитися в церкві і часто 
звершувати Таїнства Сповіді та Євхаристії. Ми повинні 
йти шляхом зцілення ран і травм, та бути уважними до 
бідних і нужденних. Ми повинні формувати наші 
домашні церкви, щоб інші могли зустріти Ісуса Христа. 
Ми повинні молитися з іншими всюди. Тоді ми краще 
будемо розуміти, для чого народився Ісус, і зможемо 
справді святкувати Його Різдво, Його народження. 

Тому, наше святкування народження Христа, 
Різдва, проллє світло на запитання, яке ми щойно 
поставили: «Для чого я народився?» Бог дає нам 
життя, і з Його сенсом ми знаємо, для чого і як жити, 
тобто жити для Бога. Ми знаємо, як померти, тобто з 
наміром виконати волю Божу. Ми можемо прийняти 
факт, що ми воскреснемо для того, щоб жити вічно, 
але це залежить від нашого сьогоднішнього вибору та 
Божого милосердя де це буде. 

Молитвами пречистої Своєї Матері, нехай Ісус 
народиться у яслах вашого серця! Залучайте інших до 
цього як справжні учні-місіонери, відповідно до вашої 
зустрічі з Ісусом Христом. Тоді, з радістю і миром у 
наших серцях, ми зможемо стати тією зміною, яку Бог 
хоче бачити у світі, та тією зміною, яку ми хочемо 
бачити. Потім ми справді зможемо заспівати для інших 
і для Христа «Многая літа…» 

 
З нами Бог! Христос Рождається! 

 
Щиро відданий в Христі, 

 
+ Браєн Байда, ЧНІ  

Єпархіальний Єпископ Єпархії Торонта і Східної 
Канади 

 
 
 
 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
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 25 грудня  становить 
 $357.00 
 
 
 
 

П’ятниця 13 січня – віддання празника Різдва 
Христового. У цей день спогадуємо також пам’ять 
преподобної Меланії Римлянки.  
Вечірня з Литією – о 6. 00 вечора 
 
Субота 14 січня – Найменування Господнє, св. 
Василія Великого: 7:00 ранку Утреня, 8:00 і 10:00 
ранку – Божественна Літургія св. Василія Великого 
 
 
 

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР 
Будемо святкувати у середу, 18 січня 2023 о 6 годині 
вечора. 
Квитки на цілий стіл або на індивідуальні місця можна 
купити в парафіяльній залі, у Віри Гомонко 416-240-
9048 або в канцелярії 416-504-4774. 
Для новоприбулих українців квитки безкоштовні. 
Просимо обов`язково зголоситися до канцелярії, якщо 
Ви плануєте брати участь. 

http://www.b4j.ca/
https://ukrainianchristmasconcert.eventbrite.ca/


 
 

Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай 

Предобрий Господь благословить! 
 
Стефан Вербовий і Христина Калба 1500  
Данута Вархол 150.  
Наталка Гузар 200. 
Марія Колос 300. 
Стефа Немелівська 200. 
Олесь Пальчук                                                100.  
Маруся Тивонюк 200 
Ярослав Мартинюк                                       100. 
Елія і Дарія Долбан 100. 
Леся Даниляк                                                 100. 
Тарас Соколовський 200. 
Славко і Марійка Мушкета 200. 
              (в пам’ять Михайла і Катерини Соколовських) 
Ярина Цибулська  200 
Мирон Цибулський і Марія Гоголь           2000 
Анонімно                                                         400 
 

 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 

 
13/ І - 7:30 вечора бл. п. Сузанa Михалков 
28/ І - 8:00 ранку бл. п. Марію і Григорія 
Реплянських 
4/ ІІ - 5:00 вечора бл. п. Йосифа Теплого (43 
річниця)  

В І Ч Н А Я  П АМ ’ Я Т Ь  
 

 
 
Із Проповіді Блаженнішого Святослава в день 
похорону папи Венедикта XVI в Патріаршому 

соборі Воскресіння Христового в Києві  
 

Буквально в ці хвилини у Ватикані, у соборі 
Святого Петра, відбуваються жалобні, похоронні 
богослужіння. Сьогодні Вселенська Церква 
прощається з папою-емеритом Венедиктом ХVI 
і передає його в руки Небесного Отця. Ми єднаємося 
з усіх катедральних соборів нашої Церкви в Україні 
та світі вселенською прощальною молитвою із цим 
великим приятелем нашої Церкви та українського 
народу, супроводжуючи його до небесних осель 
нашого Господа. 

Під час заупокійної молитви ми, з одного 
боку, сумуємо через розлуку з померлою особою, але 
з іншого — дякуємо Господу Богу за дар її життя, 
намагаємося пригадати особисті моменти 
спілкування з нею, збагнути весь дар Божої 
благодаті, який через неї отримали. Думаю, 
за деякий час Вселенська Церква вповні осмислить 
значення феномену папи Венедикта ХVI для 
Католицької Церкви другої половини ХХ — початку 
ХХІ століття. А ми вже можемо сказати, що мали 
особливу благодать бачити великого Учителя і Отця 
Церкви наших часів, одного із найглибших 
богословів, яким втішалася Церква в непростих 
обставинах сучасності. […] 

Папа Венедикт ХVI мав особливе довір’я 
до молодих людей. Можливо, це було пов’язано 
з тим, що, як професор, викладач, він довгі роки 

працював із студентством. Папа іменував мене 
єпископом, коли мені було лише 38 років. Він 
повірив, що я дам собі раду. Ще перед виїздом 
до Аргентини я потрапив разом з аргентинським 
єпископатом на візит «Ad limina apostolorum» 
(«До апостольських порогів»). Яким лагідним 
батьківським поглядом він на мене дивився! Майже 
рік я був наймолодшим єпископом Католицької 
Церкви. Мені давало відвагу і силу йти вперед оте 
довір’я, яке Святіший Отець мені висловив. 

Цю довіру до молоді він виявив і тоді, коли 
потвердив рішення Синоду нашої Церкви, який 
вибрав наймолодшого з-поміж себе єпископа 
на Главу Церкви. У неділю відбулася моя інтронізація 
тут, у Патріаршому соборі, а в середу ми [українська 
делегація] вже були в Римі на загальній аудієнції. 
Папа привітав нас українською мовою, і після цього 
вітання весь «український Рим», присутній на площі 
Петра, почав співати «Многая літа!». Святіший Отець, 
почувши це, перервав промову і підвівся. Ми всі 
пережили дуже зворушливий момент вияву великої 
поваги до нашої Церкви, яка воскресала, починала 
говорити молодим голосом до світу. 

Коли почалася війна, папа-емерит був одним 
із перших, хто написав мені листа, хоча попросив 
не розголошувати цього. Це був лист із словами 
глибокої підтримки. З першого моменту йому було 
чітко зрозуміло, хто — злочинець, а хто — його 
жертва. Папа в особистих молитвах був на боці 
України і всі ці місяці невпинно за нас молився. 
Так покерувала історія, що я був одним з останніх, 
кого він прийняв на аудієнції у своєму домі «Mater 
Ecclesiae» («Матір Церкви») у Ватикані. Добре 
пам’ятаю цю зустріч у середині листопада минулого 
року. Вже немічний, він пів години розпитував деталі 
про страждання українського народу. Розповідав, 
звідки дізнався про Україну і чого ще не знає. 
На завершення сказав: «Я, можливо, вже не можу 
багато робити, але практикую молитву. Будьте певні, 
що я молюся за Україну». Ці його слова і сьогодні 
звучать у моїх вухах. 
Наша Церква мала в особі папи-емерита доброго 
батька, великого приятеля, який вмів радіти нашими 
радощами і боліти нашими болями. Якщо він був 
молільником за нашу Церкву і Батьківщину тут, 
на землі, то ми отримуємо потужного заступника 
на небесах. Я впевнений, що невдовзі Церква 
проголосить його Учителем Церкви, який, властиво, 
став мучеником за правду, свідком Христової істини 
у світі постправди.  […] 
  Ми сьогодні прощаємося з тобою, наш 
дорогий батьку, віддаємо тебе в руки нашого 
Небесного Отця і кажемо: «Вічная тобі пам’ять!». 
 

 † СВЯТОСЛАВ 
 

5 січня 2023 
Джерело: https://ugcc.ua/data/propovid-blazhennishogo-

svyatoslava-v-den-pohoronu-papy-venedykta-xvi-v-
patriarshomu-sobori-voskresinnya-hrystovogo-v-kyevi-1814/ 
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