
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 

«Наша Церква завжди була державницькою і 
підтримувала національно-визвольні прагнення 

українського народу», – Глава УГКЦ на урочистостях у 
Стрию 

 
У Стрию відзначають 120-річчя заснування Народного 
дому – просвітницького центру, навколо якого 
гуртувалася українська громада на початку ХХ століття. У 
четвер, 16 вересня 2021 року, закладено наріжний камінь 
пам’ятника отцеві Остапу Нижанківському – уродженцю 
Стрийщини, священнику УГКЦ, українському композитору 
і громадському діячеві. Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав очолив Архиєрейську Літургію, освятив 
наріжний камінь пам’ятника і виголосив промову в 
Народному домі про те, наскільки важливо пам’ятати своє 
коріння – те, хто ми є, і які духовно потужні люди стоять 
за нами в нашій історії. 
Дар Святого Духа Стрию 
«Сьогодні ми приїхали сюди, до славного мі 
ста Стрия, щоб подякувати Господу Богу за особливі дари, які 
отримала стрийська громада, – сказав у проповіді на 
Архиєрейській Божественній Літургії в катедральному храмі 
Блаженніший Святослав. – Хочемо урочисто відсвяткувати 
120-ту річницю спорудження Народного дому у Стрию. Коли 
вслухаємося в історію цього Народного дому, розуміємо, що 
йдеться не лише про будинок, цеглу, якісь матеріальні речі. 
Сьогодні, у рік 30-ї річниці відновлення Незалежності нашої 
держави, ми спогадуємо 120 років будівництва 
державницької свідомості українців у місті Стрию. Бо знаємо, 
як багато часу, як багато століть на своїй рідній землі ми 
прожили в чужих державах. І навіть у Стрию серед багатьох 
будинків ми так тяжко будували простір, дім для українського 
народу.Згадуємо сьогодні ще один особливий дар, який 
отримала Стрийщина і стрийська громада, – великого 
праведника і мученика за Церкву і Україну отця Остапа 
Нижанківського. Здійснилася мрія цілих поколінь стриян і моя 
особиста: ми посвячуємо наріжний камінь для його 
пам’ятника. Як священник, композитор і музикант……ст. 2 

 Ап.  Koр. 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 БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Гал.6, 11-18.  Єв. Йо.3, 13-17. 
 6:30 – Утреня 
Божественні Літургії-8:00,10:00 ранку, 
12:00 пол.  
8:00 – Св. Літургія  - жива трансляція 
               

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія -  жива 
трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія     
                 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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                    ОГОЛОШЕННЯ     

Понеділок 20 вересня – Навечір’я Свята 
Різдва Пресвятої Богородиці– Вечірня з 
Литією – о год. 6:00 вечора. 
 
Вівторок 21 вересня – Свято Різдво 
Пресвятої Богородиці. – Утреня о год. 7:00 
ранку,  Свята Літургія о год. 8:00 i 10:00 
ранку.  

 
Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати             
смачні ручно зроблені вареники  
(з бараболею і сиром, капустою і з м’ясом), 
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 
год., як рівнож в неділю від 10-2 год. Увесь 
дохід призначений на потреби церкви!  

 
Надходить День Подяки. ЛУКЖК знову, так як 
минулими роками, підготовляє скринки на 
збирання харчів для потребуючих осіб. 
Покажімо, що наші серця та кишені відкриті тим, 
хто має велику потребу. Цього року, може більше 
як минулими роками є більше потребуючих. Тож , 
будьмо щедрі. Скринки будуть розміщені при вході 
до Церкви. Просимо складати сухі харчі  
(макарони, цукор, риж, крупи) і консерви.   
 
Національна  Управа ЛУКЖК повідомляє про 
дві стипендії для студентів 
університетського рівня по $1000. кожна. 
Вимоги: Стипендія ім. Марії Дими (Mary Dyma 
Scholarship) для членкині Української Католицької 
Церкви, котра записана на акредитовані курси 
релігії. 
Стипендія Українських Студій ім. Віри Бучинської 

(Vera Buczynsky Ukrainian Studies Scholarship) 
доступна студентові або студентці, членові 
Української Католицької Церкви в Канаді записані 
на вищі курси Українських студій. 

 Зголошуватися на будь-котру стипендію до  
30 вересня 2021. За подальшими інформаціями   
просимо звертатися на веб сторінку  
https://www.ucwlc.ca.   

 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Дарія Зачка           200. 
Михайло і Галина Кондарцькі     300. 
Юрій і Дарія Даревич       200. 
Марко Царинник і Марта Горбань   100. 
           (в пам’ять Євгенії Сташинської) 
Володимир і Ольга Семенюк     100. 
Марія Підзамецька        100. 
 

             МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним Joеаnn Tonna i Lionel Jordan,     
бажаємо мирного подружнього життя на    
Многії  і Благії Літа! 

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

  22   ІХ   5:00 поп.   бл. п. Євгенію 
                                              Сташинську (40д.)  
  2    X     10:00 ранку  бл. п. Євфросину Ґеш 
                                                                (40д.) 
                       (Продовження) 
ім’я якого присвоєно Стрийській дитячій музичній школі, 
він є прикладом людини, що горіла Духом Святим. Усі 
дари, які мав отець Остап, він намагався не просто 
зберегти, а поставити на служіння своєму народові. 
Його музика і слово так глибоко втілені в історію і 
культуру нашого народу, що ми навіть не 
усвідомлюємо, скільки сьогодні співаємо його пісень, не 
знаючи, що саме він є їх автором. Дехто навіть не знає, 
що такі популярні на Стрийщині колядки, як "Бог ся 
рождає" і "У Вифлеємі нині новина", – його авторства. І 
таких церковних пісень багато, – пісень, які нам 
залишив отець Остап Нижанківський і які ми співаємо у 
наших громадах і храмах, передаємо як великий скарб 
із покоління в покоління. 
Але він, будучи не тільки церковним, а й великим 
громадським діячем, в момент найтяжчих випробувань 
нашого народу став повітовим комісаром Стрийщини. 
Тому перед ним Стрийщина має великий борг. Відтак, у 
1919 році, він був розстріляний польським гарнізоном, 
який окупував Стрий. 
Ми дякуємо Господу Богу за всі ті щедрі дари, які Він 
нам дав, але вважаймо, не загубімо їх, не загубімо 
пам’яті нашої Церкви і нашого народу тут, на 
Стрийщині. Бо це – приклад і наслідування для різних 
околиць України». На Архиєрейській Божественній 
Літургії із Блаженнішим Святославом співслужили 
єпископи Львівської митрополії: владика Тарас Сеньків, 
єпарх Стрийський, владика Михайло Колтун, єпарх 
Сокальсько-Жовківський, владика Богдан Манишин, 
єпископ-помічник Стрийської єпархії, владика 
Володимир Груца, єпископ-помічник Львівської 
архиєпархії, та владика Григорій Комар, єпископ- 
помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії. На 
богослужінні були священники та парафіяни Стрийської 
єпархії……………..ст. 3…………… 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з днем 10-го вересня ми 
закінчили  літний (вакаційний) час. Вечірні в 
суботу будуть служити о год. 6:00 в. 
 
Повідомляємо, що з днем 13-го червня у 
нашому храмі служать три Божественні 
Літургії в неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 
12:00 пол. із присутністю обмеженою 
кількістю  вірних до 140 осіб (30%).  
 
 Утреня в неділю о год. 6:30 ранку.   
  
Вступ на всі богослуження зобов’язує 
відповідна процедура. 
 
Під час пандемії в неділі Божественна 
Літургія о год. 8:00 ранку транслюється 
живим ефіром. У свята Божественна Літургія 
о год. 8:00 ранку транслюється живим 
ефіром. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 
ранку   (транслюється живим ефіром) і 10:00 
ранку. Утреня о год. 7:00 ранку. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



«Виніс Україну на амвон, а Боже слово – у життя українців» (про о. Остапа Нижанківського) 
Під час освячення наріжного каменя пам’ятника о. Остапу Нижанківському на місці будівництва 
нового катедрального храму Стрийської єпархії УГКЦ Блаженніший Святослав говорив про постать 
цієї непересічної людини – священника УГКЦ, музиканта і композитора, політичного і громадського 
діяча, який крізь все своє життя проніс свій дар Святого Духа. 
«Сьогоднішня подія показує нам багато глибоких речей. Насамперед вона відкриває нам правду про 
те, чим для нас є наша Церква-мати і ким завжди в Українській Греко-Католицькій Церкві були її 
священники, – сказав у своєму слові Блаженніший Святослав. – Наша Церква завжди була 
державницькою, завжди підтримувала і допомагала втілювати національно-визвольні прагнення 
українського народу. Були історичні моменти, коли УГКЦ виконувала функції держави, коли українці 
жили в чужих державних утвореннях. І отець Остап Нижанківський так і діяв – він не закривався у 
церковних мурах, а виходив у реальне, злободенне життя свого народу. Він намагався виносити 
Україну на амвон, а Боже слово – у повсякденне життя українців, брався до праці, творив і був 
будівничим української свідомості та культури. Він був тим, хто намагався всім, чим міг, послужити 
Церкві та Україні». 
У моменти найскладніших випробувань та історичних зламів священники ставали і до державного 
керма – бо більше не було кому. Так вчинив і о. Остап Нижанківський: після Листопадового зриву 
1918 року став повітовим комісаром у Стрию і був тим, хто намагався всім, чим міг послужити Церкві 
і Україні. 
«Наша Церква ніколи не була державною Церквою в чужих державах, ніколи не хотіла бути 
гвинтиком чужого нашому народові механізму, але завжди була матір’ю і учителькою нашого народу, 
– підкреслив Глава УГКЦ. – Стрийщина пам’ятає отця Остапа Нижанківського як талановитого 
музиканта – Стрийська дитяча музична школа носить його ім’я. Він намагався допомогти селянам 
організувати їхнє господарське життя – через навчання передовим технологіям, через Маслосоюз як 
приклад кооперації і творення української економіки в чужій державі. Можна багато говорити про отця 
Остапа Нижанківського, але я б дуже хотів, щоб кожен мешканець Стрийщини знав про нього, а 
кожен наш священник сьогодні його наслідував. Ті, хто мав щастя мати отця Остапа як пароха, 
говорили про його святість: це була людина європейської культури, але й людина глибокого 
духовного життя. Він дбав про душі своїх вірних, молився за них, за них страждав. І люди пам’ятали 
про нього як про святого священника». 
Тому, на думку Блаженнішого Святослава, потрібно бодай почати процес беатифікації отця 
Нижанківського, збираючи по крихтах пам’ять про нього, щоб зберегти цей духовний скарб нашого 
народу. 
Академія на честь 120-ліття Народного дому у Стрию 
«Дозвольте мені від імені всієї Української Греко-Католицької Церкви – в Україні і на поселеннях, 
привітати місто Стрий і всю українську громаду з цим непересічним ювілеєм – 120-ю річницею з того 
часу, як ми маємо свій Дім у своєму місті, на своїй рідній землі, – сказав у вітальному слові у 
Народному домі Блаженніший Святослав. – Можливо нам, українцям третього тисячоліття, сьогодні 
важко збагнути, що означав Український дім для нашого народу 120 років тому, що означало для 
наших прадідів відвойовувати простір для своєї культури, мови і громади на своїй рідній землі, але 
в чужій державі. Можна сказати, що цей Народний дім справді ста інструментом державотворення». 



Блаженніший Святослав розповів історію, почуту колись в Аргентині від доктора Мирона Василика, 
одного із старійшин повоєнної української еміграції, про слово і поняття «наші люди» – історію про 
нативного індіанця, який говорив чистою галицькою мовою, якої, як він сам казав, навчився від 
«наших людей». Так називали себе українці-емігранти першої хвилі, не знали, як себе називати, але 
мали свою мову і віру. А коли почалася друга хвиля еміграція після Другої світової війни, люди, які 
уже мали 30 років досвіду «Просвіти», Народних домів, самоусвідомлення і боротьби за свою 
державність, казали: ми – українці. Незважаючи на те, що, як і раніше, держави України уже (чи ще) 
не було. 
«Можете собі уявити, який колосальний злам у свідомості наших селян стався завдяки тому, що по 
наших землях почали творитися ось ці простори народного, національного культурного буття? – каже 
Блаженніший Святослав. – І тому ми сьогодні хочемо пригадати великі постаті тих, хто доклався до 
цього, і подякувати за цей чудом вцілілий Народний дім». 
Народний дім у Стрию був збудований за проєктом Івана Левинського і урочисто відкритий і 
освячений 1 січня 1901 року: на відкритті Іван Франко читав зі сцени свою поему «Мойсей», а хор 
«Стрийський Боян» виконав кантату на музику о. Остапа Нижанківського, який був диригентом. І ось 
у стінах Народного дому завирувало українське життя. На його сцені концертували всесвітньовідомі 
співаки – Олександр Мишуга, Орест Менцинський, Соломія Крушельницька, Філарет Колесса, 
звучали хори Олександра Кошиця і Дмитра Коцка, виступали Марія Заньковецька, Микола 
Садовський, Амвросій Бучма, Лесь Курбас. Тут бували Микола Лисенко і Михайло Грушевський, 
виступали Євген Петрушевич і Симон Петлюра. У вересні 1909 року в приміщенні Народного дому 
відкрилася перша господарська виставка Галичини: за 18 днів її відвідало 32 тисячі чоловік. 
Хліборобські виставки у Стрию відвідували митрополит Андрей Шептицький та Михайло 
Грушевський. 
«Якщо ми замовкнемо, спогадуючи нашу історію, ті камені і стіни почнуть говорити. Тому нехай 
сьогоднішній ювілей буде для нас, як казав Блаженніший Любомир Гузар, доброю нагодою щось 
зробити, – сказав Блаженніший Святослав. – Не тільки пам’ятати про минуле – перед нами наступні 
небезпеки занедбання нашої пам’яті у глобалізованій, віртуальній і часом агресивній до всього 
національного і християнського сучасній культурі. І тому цей Народний дім має продовжувати бути 
скарбом будівництва нашої свідомості, нашого національного і культурного коріння». 
Фоторепортаж візиту Глави УГКЦ до Стрия –            Департамент  інформації УГКЦ, 
 

 

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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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 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 
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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 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 
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416-259-8533 

 

 

 


	Sept. 19 2021(1а)
	«Наша Церква завжди була державницькою і підтримувала національно-визвольні прагнення українського народу», – Глава УГКЦ на урочистостях у Стрию

	Sept. 19 2021(2а)
	Sept. 19  2021 (3)
	Visnyk new p. 4 ads 2021

