
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 

«Нехай Пресвята Богородиця сьогодні нам 
допоможе створити у наших сім’ях гідний простір 

Божественної любові», — Блаженніший 
Святослав 

 
Сьогоднішнє свято показує нам, як ми повинні 
виховувати нашу молодь і самих себе. Ми маємо 
усвідомити, що тим простором, де можна збудувати 
храм Святого Духа в особі кожної дитини, є святий 
простір Божої любові. На цьому наголосив Отець і 
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у своїй проповіді 
до вірних під час Архиєрейської Божественної Літургії 
у Патріаршому соборі Воскресіння Христового на свято 
Введення в храм Пресвятої Богородиці у п’ятницю, 4 
грудня 2020 року. 
«Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших свят у 
літургійному році, що робить нас учасниками дивної події, про 
яку зберегла пам'ять християнська громада раннього 
Єрусалиму. Це подія, яка справді відкриває глибоку істину 
про дуже важливу сторінку нашого сучасного життя: 
безплідне подружжя Йоакима і Анни, отримавши здійснення 
своєї надії, щоб виконати свою обітницю, приводять трирічну 
Марію до храму», — зазначив Предстоятель. 
«Запитаймо себе сьогодні: чим був храм, куди входить Діва 
Марія, а відтак ким Вона є?» — попросив проповідник. 
За його словами, Єрусалимський храм хоч був величним, бо 
його щойно відбудував Ірод Великий, проте він був порожнім, 
позаяк з його святая святих пропав кивот Завіту, який був 
знаком Божої присутності під час вавилонського знищення. 
«На той момент, коли приходить Діва Марія, Єрусалимський 
храм був храмом очікування, храмом, який був неначе криком 
людини до Бога. Він собою символізував момент очікування 
на прихід Божого Сина. І саме туди, у найбільш сокровенне 
місце, сьогодні Захарія впроваджує Пречисту Діву Марію, бо 
Вона є справжнім храмом і тим новозавітним кивотом, над 
яким спочиває Божественна благодать. Вона є та, яка прийме 
у своє лоно воплоченого Бога і дасть Йому свою (ст. 2….) 

 

 Ап. Еф. 5, 9-19. 
 Єв.  Лк. 12, 16-21.  

 

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. ЕФ. 6, 10-17.    Єв. Лк. 13, 10-17. 
 8:00 – Утреня- жива трансляція 
10:00 –  Св. Літургія – жива трансляція 
 
 
             

                         Свята 
8:00р. – Утреня – жива трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія- жива 
трансляція     
                    
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією- жива 
трансляція 
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                  ОГОЛОШЕННЯ   

 
 Повідомляємо, що передано на церкву 

прихід з вареників $400, прихід з кави 
(приготовленою нашою молодю) $200 і прихід з 
продажі масок $50. 

        
 

 
      Ми закінчили капітальний ремонт 

головних сходів та встановлення довгої ринви 
біля сходів, яка є прикріплена до нашого Свято-
Миколаївського храму. Ласкаво просимо тих, хто 
бажає, зложити пожертву на цю ціль. Дякуємо за 
Ваше зрозуміння. 

  
 

 
 
 

 
 
 Повідомляємо, що вже можна зареєструватися 

на онлайн курси при Інституті Mитрополита 
Андрея Шептицького (University of St. Michael’s 
College in the University of Toronto. 
Просимо зайти на веб сторінку: 
https://sheptytskyinstitute. 

 
 Інститут Щептицького запрошує на перші  

Різдвяні Реколекції (Nativity Retreat) в суботу 
5 грудня. Зустріч відбудеться через “zoom”. Про 
дальші інформації і реєстрацію , просимо звертатися 
на емейл masif@utoronto.ca 

              
               
                     МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещеним Мeлетію Гавриїлові Мойсеєві 
Лящук і Диланові Михайлові Величко  їхнім 
рідним і хресним батькам бажаємо Многії  і 
Благії Літа! 
 
 
              Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Xристина Новаківська        1000. 
           (в пам’ять батька Андрія Небесьо) 
Ірина Гошуляк-Осадчук        500. 
           (в пам’ять батьків Григорія і Тетяни) 
Ірина Пальчук           100. 
Дарія Зачка            200. 
Люба Байса            100. 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з огляду на нове зарядження 
уряду (обмежена кількість присутніх до 10 осіб), 
у нашому храмі служать одну Божественну 
Літургію в неділю– о год. 10:00 ранку  і Утреню 
 о год. 8:00 ранку БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ПАРОХІЯН.  
 
 Під час пандемії в неділі Утреня о год. 8:00  і 
Божественна Літургія о год. 10:00 ранку  
транслюється живим ефіром. Також Вечірні в 
суботу служать о год. 6:00 веч. 
  
Підчас тижня в будні дні (від понеділка до суботи) 
служать Божественну Літургію о год. 8:00 ранку з 
обмеженою кількістю присутніх до 8 осіб. 
Просимо зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії щоб зарезервувати місце  
(416-504-4774). 
Можна також зголошувати намірення на Святі 
Літургії через парохіяльну канцелярію. Участь  
присутніх обмежена до 8 осіб. 
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на  всі   богослуження 
зобов’язує відповідна процедура. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 10:00 ранку.  
Божественна Літургія о год. 10:00  транслюється 
живим ефіром. Утреня о год. 8:00 ранку. 
 
Повідомляємо, що  є можливість приступити до 
 св. тайни сповіді ЗА ДОМОВЛЕННЯМ . 
 
 
 

Повідомляємо, що починаючи від понеділка 
30 листопада при вході парохіяльного 
будинку можна буде вирівняти членські 
внески ($40.), відібрати конверти і 
календар на 2021 р.,  і при цій нагоді 
відібрати напис на шибу (яскравого 
жовтого кольору)   – це дозвіл на паркування 
на парафіяльній площі і на вулицях біля парафії. 
Написи будуть видаватися тільки членам нашої 
парохії! 
Це можна буде полагодити підчас 
канцелярійних годин від понеділка до 
п’ятниці від год. 9-1 і від год. 2-4. 

https://sheptytskyinstitute/


Марія Бескідна           200. 
Роман Лижник           100. 
                          На Сходи 
Евгенія Швець           100. 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
8  ХІІ  10:00 ранку   бл. п. Анну і Андрія 
                                                         Стойко 
9  ХІІ    5:00 поп.    бл. п. Марію Теплу(4р.) 
12 ХІІ   9:00 ранку   бл. п. Володимира 
                                                      Сливку (9р.) 
16 ХІІ   9:00 ранку   бл. п. Марію Кінащук 
                                                                    (30р.) 
18 ХІІ   8:00 ранку   бл. п. Тетяну Бонса             
           
                      
                     ВІ Ч Н АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлися у Бозі бл. п. Роман Оленич (68р.) і 
Олена Леся Чернявська (51р.). Душі Покійних 
поручаємо молитвам наших вірних.  
            
 

                                    
    Оновлення Каплиці свв. 
Володимира і Ольги на оселі 
СУМ «Веселка» 
Kаплиця свв. Володимира і Ольги  
на оселі СУМ «Веселка»  біля 
Актону, Онтаріо оновлюється. 
Каплиця є однією з восьмеро 
сумівських каплиць розташовані в 
Північній Америці, Европі й 
Австралії. Вона була споруджена 
волонтерами у  1972 році і 

поблагословлена у 1973 році Блаженішим Патріярхом 
Української Католицької Церкви Йосифом Сліпим, 
єпископом Кир Ізидором Борецьким, отцем-капеляном 
д-р. Мироном Стасівем та мітратом П. Хомином. Від того 
часу у Каплиці служаться святі літургії вже майже пів 
сторіччя.  
Ласкаво звертаємося до парафіян допомогти зберегти 
архітектурну спадщину Спілки Української Молоді. 
Дотації можна вислати чеком на «UYA- Charitable 
Trust» на адресу 9 Plastics Avenue, Toronto, ON M8Z 
4B6 або електронно переслати на і-мейл 
 ky-canada@cym.org  або передати вживаючи 
кредитну картку через вебсторінку 
https://cym.org/viziia-na-majbutnie/skladit-vashu-
pozhertvu/, за що отримаєте посвідку на звільнення із 
податків. Заздалегідь щиро дякуємо за Вашу 
фінансову підтримку.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          (Закінчення) 
лоно воплоченого Бога і дасть Йому свою людську 
природу. Вона сьогодні входить у святая святих, 

щоб провістити здійснення того очікування, яке 
собою знаменував у той час Божий дім», — 
пояснив Отець і Глава УГКЦ, зауваживши, що 
недаремно ми святкуємо це свято на початку 
Різдвяного посту, коли ми всі очікуємо того 
великого дня воплочення і приходу нашого 
Господа і Спасителя. 
«Сьогоднішнє свято нам відкриває дуже велику 
правду про людину, а також є святом 
християнського виховання», — наголосив він. І 
пояснив, що всяка програма і модель виховання 
пов’язана з нашим уявленням про те, ким є 
людина.На переконання Блаженнішого 
Святослава, сьогоднішнє свято нам ще глибше 
свідчить про людину. Ми чуємо слово про храм як 
про особливе місце і простір спілкування людини 
і Бога. Ми бачимо Пречисту Діву Марію, яку 
сьогодні урочисті піснеспіви називають 
справжнім храмом Господнім, тому що людина у 
задумі свого Творця є створена, щоб самою бути 
храмом Святого Духа, ба більше, Богоносною 
істотою. 
«Як Пречиста Діва Марія у храмі зростала, 
кормлячись Божим словом, його силою і 
благодаттю, так само і дитина, і кожна людина 
може до кінця розвинути весь свій потенціал 
лише тоді, коли знайде свою дорогу до храму, 
навіть більше, коли знайде дорогу до храму, який 
міститься в її серці, коли ввійде в це святая святих 
своєї особи, де Бог перебуває», — переконаний 
Глава Церкви.«Сьогодні просімо Пречисту Діву 
Марію, щоб Вона взяла нас за руку, ввела в наш 
храм і відкрила нам у глибині нашого серця 
святая святих, де мешкає наш Господь і 
Спаситель. Молімося сьогодні за наших батьків, 
яким Бог доручив будувати храм Святого Духа, 
що ним є дитяча душа, а відтак дбати про 
виховання своїх дітей. Молімося про вихователів, 
про тих, які сьогодні мають особливе завдання в 
умовах коронавірусної пандемії закласти ще одну 
цеглину, щоб храм Святого Духа в наших дітях міг 
повноцінно жити і розвиватися», — закликав 
Блаженніший Святослав. 
Предстоятель Церкви також пригадав, що цими 
днями в Україні проводиться акція протидії 
домашньому насильству, до якої долучаються всі 
Церкви і релігійні організації України, бо, на 
жаль, під час карантину в наших сім’ях ми бачимо 
сплеск домашнього насильства. 
«Доручімо Пречистій Діві Марії наші християнські 
родини і наших християнських дітей, щоб наші 
сім’ї, як домашня Церква, були гідним простором 
Божественної любові, яку свідчать родичі і 
батьки, щоб будівництво храмів Святого Духа ми 
всі разом, як Христова Церква, могли гідно 
виконати. Нехай Пресвята Богородиця сьогодні 
нам у цьому допоможе», — додав на завершення 
Отець і Глава УГКЦ. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

 

mailto:ky-canada@cym.org
https://cym.org/viziia-na-majbutnie/skladit-vashu-pozhertvu/
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Звернення Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій 
про необхідність протидії домашньому 
насильству в Україні 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій із сумом констатує, що в Україні 
існує проблема домашнього насильства, яка 
стосується також і релігійних спільнот та 
віруючих родин. Під насильством мається на 
увазі навмисне застосування фізичної сили або 
влади, фактичне або у вигляді погрози, 
спрямоване проти себе, проти іншої особи, 
групи осіб або громади, результатом якого є 
тілесні ушкодження, смерть, психологічна 
травма, відхилення в розвитку або різного роду 
збиток. 
Окремим різновидом є домашнє насильство, яке 
є особливо небезпечним, адже скоюється по 
відношенню до найближчих людей та рідних. 
Церкви і релігійні організації однодушні щодо 
необхідності протидії домашньому насильству 
для всіх громадян, а особливо щодо жінок і 
дітей, хоча і чоловіки теж часто страждають від 
нього. 
Важливим є визнання наявності цієї проблеми та 
наміру комплексної профілактики та протидії. 
Саме тому ми пропонуємо звернути увагу на 
пріоритетні наступні кроки для подолання 
цієї проблеми, а саме: 

• теологічне та практичне осмислення 
причин поширення домашнього 
насильства; 

• публічне обговорення шляхів 
профілактики та протидії; 

• акцентування цієї проблематики в 
рамках релігійного служіння та 
соціальних практик; 

• психологічна та духовна підтримка як 
жертв насильства, так і тих, хто його 
коїть; 

• продовження практичної роботи через 
інформування, створення мапи шелтерів, 
обміну досвідом; 

• сприяння розвитку національного 
законодавства. 

Релігійні лідери різних конфесій розуміють, що 
сьогодні існує потреба розвивати нормативно-
правову базу України задля спільної безпеки та 
розвитку культури ненасильницького 
співжиття, особливо в родинах. Від імені 
релігійних спільнот, які ми представляємо, 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій заохочує парламент та уряд 
розвивати національне законодавство на 
засадах загальної безпеки, моралі та 
доцільності, для чого готові надати практичні 
рекомендації та делегувати фахових 

представників до міжвідомчої робочої групи у 
разі її створення. 
Позиції церков і релігійних організацій України 
мають спільний фундамент, а саме розуміння, 
що кожна людина створена на образ і подобу 
Божу та має право на життя від моменту свого 
зачаття до моменту природної смерті. А тому 
життя та гідність людської особи є непорушною 
цінністю, яка має бути захищена на найвищому 
законодавчому рівні. 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій визнає, що здоров’я є дорогоцінним 
Божим даром для кожної людини, і ми усі маємо 
відповідально дбати про його збереження. Свою 
роль у протидії домашньому насильству ми 
бачимо в просвітництві людей, профілактиці, 
вихованні дітей і молоді, наданні турботливої 
опіки потребуючим. Саме тому пропонуємо як 
представникам держави, так і просто 
небайдужим громадянам долучатись до нашої 
ініціативи Зупини насильство! (family.org.ua), 
щоб разом допомагати долати нову епідемію 
насильства. 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
 

Глава УГКЦ до владики Діонісія 
Ляховича: «Утверджуйте віру та 

віддано працюйте для наших вірних і 
спасіння їхніх душ» 

 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав, відповідно 
до кан. 81 і кан. 86, § 2 Кодексу канонів 
Східних Церков, проголосив владику Діонісія 
Ляховича екзархом Апостольського 
екзархату для українців-католиків 
візантійського обряду, що проживають в 
Італії. 
«Згідно з поученням Апостола народів, закликаю 
вас бути бездоганним, гостинним, добролюбивим, 
мудрим, справедливим, благочестивим, 
стриманим, який дотримується правдивої науки 
згідно з навчанням… Здійснюйте архиєрейське 
служіння відповідно до Кодексу канонів Східних 
Церков та Канонів партикулярного права 
Української Греко-Католицької Церкви. Будьте 
вірним членом Синоду Єпископів УГКЦ і на кожний 
заклик Отця і Глави Церкви беріть у ньому 
участь», – мовиться у Декреті. 
Предстоятель просить екзарха берегти й 
утверджувати віру та віддано працювати для 
наших вірних і спасіння їхніх душ. 
«Разом з єпископами нашої Церкви вимолюємо в 
Господа для вас, дорогий наш співбрате, Божих 
благодатей, потрібних для належного виконання 
покладених на вас обов’язків», – запевнив 
Блаженніший Святослав. 
Пригадуємо, що 1 грудня 2020 у катедральному 
храмі Святих Сергія і Вакха в Римі відбулася  
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інтронізація першого екзарха для українців-
католиків візантійського обряду, які проживають в 
Італії, владики Діонісія Ляховича. 
Довідка 
Історія Української Греко-Католицької Церкви в 
Італії розпочалася одразу після підписання в 1596 
році Берестейської унії, якою було відновлено 
єдність Київської Церкви із Римським 
Апостольським престолом, разом із потребою мати 
свого постійного представника при Апостольській 
столиці. 
У 1626 році київський митрополит Йосиф Велямин 
Рутський відправив до Рима свого першого 
прокуратора – священника Миколу Новака. Після 
його смерті прокуратором у Вічному місті став 
єпископ Рафаїл Корсак, який, за дорученням 
митрополита Велямина Рутського, від імені всього 
народу просив Святішого Отця надати українцям 
храм, який би став осідком прокураторів і 
гостинним домом для паломників. У 1641 році папа 
Урбан VIII (1623–1644) своїм декретом передав 
церкву Святих Сергія та Вакха київським 
митрополитам. 
Від 18 грудня 1897-го до 1932 року при храмі 
Святих Сергія і Вакха діяла Руська колегія (тепер 
Українська папська колегія святого 
священномученика Йосафата). Упродовж 1932–
1961 років церква і прилеглі до неї будівлі 
належали Василіанському чину святого Йосафата. 
У 1960 році ченці-василіани перенесли свій осідок 
у нове приміщення монастиря на Авентині. Тоді ж 
храм Святих Сергія і Вакха та будинок перейшли у 
власність Папської латиноамериканської колегії, 
яка відтак перепродала храм разом із прилеглими 
будівлями світській компанії «Флоріо–Тонеллі». 
Після звільнення із сибірського ГУЛАГу і приїзду до 
Рима в 1963 році митрополит Йосиф Сліпий відразу 
взявся за справу повернення церковного 
комплексу та його відновлення. Із 1970 року храм 
і прилеглі будівлі знову стали власністю 
Української Греко-Католицької Церкви. Того ж 
року завдяки старанням патріарха Йосифа 
кардинал Анжело Делл’Аква (9 грудня 1903 року – 
27 серпня 1972 року), вікарій папи для єпархії 
міста Рима, декретом «Pastoris vigilantis» («Пастир, 
що чуває») від 8 вересня утворив персональну 
парафію для українців-католиків візантійського 
обряду, «щоб Христові вірні, які походять з 
українського народу і проживають в різних 
куточках Рима, духовно єдналися і отримували 
належну опіку». 
На зламі XX–XXІ cт., коли до Італії почати масово 
прибувати українці в пошуках заробітку, 
Українська Греко-Католицька Церква, 
усвідомлюючи обов’язок забезпечити духовну 
опіку своїм дітям, старалася про створення в 
більших містах церковних громад, яким 
італійський єпископат надавав можливість 
служіння у своїх храмах. Передумови для таких дій 
Церкви були доволі добрі, позаяк у Римі  
 
 

працювали дві українські папські колегії, у якій 
навчалися семінаристи і священники, котрі радо 
підтримали ідею духовного проводу своїх 
земляків. 
16 жовтня 2001 року, за угодою світлої пам’яті 
Блаженнішого Любомира Гузара і Конференції 
католицьких єпископів Італії, було призначено 
першого пасторального координатора для 
українців в Італії – о. Василя Поточняка, який 
повинен був налагодити зв'язок із місцевими 
єпископами та духовенством, відшукати 
українських вірних та організувати пасторальне 
життя в тих місцевостях, де в цьому була потреба. 
Завдяки його наполегливій праці та участі отців-
капеланів станом на 30 січня 2002 року на 
території Італії вже діяли 32 греко-католицькі 
громади. Щомісяця створювалися нові громади, 
приходили нові люди. 
14 січня 2003 року, на прохання Блаженнішого 
Любомира та Синоду Єпископів УГКЦ, папа Іван 
Павло ІІ іменував владику Гліба Лончину 
апостольським візитатором для українців-греко-
католиків в Італії. Результатом співпраці 
апостольського візитатора, пасторального 
координатора та Єпископської конференції Італії 
стало те, що душпастирські осередки Української 
Греко-Католицької Церкви в Італії були 
організовані майже в усіх найбільших центрах 
проживання українців. 
У той час душпастирі з різних регіонів Італії почали 
регулярно збиратися на спільні збори під 
проводом єпископа. З 2005 по 2020 роки кількість 
громад УГКЦ в Італії сягнула теперішньої кількості 
– 152. 
7 січня 2009 року папа Венедикт ХVІ іменував 
апостольським візитатором для українців-греко-
католиків в Італії та Іспанії владику Діонісія 
Ляховича. Українська Греко-Католицька Церква в 
Італії розпочала свій шлях до структуризації. 
Зокрема, у Римі запрацювала канцелярія 
апостольського візитатора. 
Завдяки наполегливій праці священнослужителів, 
апостольського візитатора, Синоду Єпископів 
УГКЦ та його Голови, Блаженнішого Святослава, 
Святіший Отець Франциск 4 грудня 2017 створив 
Апостольський екзархат для українців-католиків 
візантійського обряду, які проживають в Італії. 
Водночас Римський Архиєрей іменував 
апостольським адміністратором новоствореного 
екзархату кардинала Анджело де Донатіса, 
генерального вікарія Його Святості для Римської 
дієцезії, а владику Діонісія Ляховича – делегатом 
апостольського адміністратора екзархату. 
2 жовтня 2020 року Божого Папа Франциск 
іменував владику Діонісія на уряд апостольського 
екзарха для українців-католиків візантійського 
обряду, які проживають в Італії. 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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