
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 

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 УГКЦ 
 

 Ап.  Koр. 9, 2-12. 
 Єв. Мт. 18, 23-35.   

 

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. Кор. 15, 1-11.  Єв. Мт. 19, 16-26. 
 
 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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http://www.esarcato-apostolico-ucraino.it/uk/%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8/2800-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.html


                    ОГОЛОШЕННЯ     

П’ятниця 10 вересня – Навечір’я Свята 
Усікновення чесної і славної голови Івана 
Хрестителя – Вечірня з Литією – о год. 6:00 
вечора. 
 
Субота 11 вересня – Свято Усікновення 
чесної і славної голови Івана Хрестителя. –
Утреня о год. 7:00 ранку, Свята Літургія  
о год.8:00 ранку. В цей день зобов’язує 
строгий піст. 

 
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!  
 

Повідомляємо, що членкині ЛУКЖК можуть 
відібрати літний примірник журналу Нашa 
Дорогa  у парохіяльному будинку під час 
канцелярійних годин. 
 
 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. 
 
Ігор Ґенґало          100. 
Ольга Михайлюк         200. 
Мирон Пеняк і Софія Березовська   100. 
Андрій Ткаченко         100.  
Данута Вархоль         120. 
Оксана Соколик і Константин Соколик  200.   
 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

 
   7   IX  7:00  веч.   бл. п. Андрія Костіва 
                                                                    (8р.) 
 14   ІХ     9:00 ранку  бл. п. Семена 
                                                          Медицького 
 16   ІХ   8:00 ранку  бл. п. Олександру і 
                                                       Миколу Зіняк 
 16   ІХ   5:00 поп.   бл. п. Дмитра і Марію 
                                                                Неґрич 
                                                              
 

Глава УГКЦ в Уневі: «Незалежність є 
сьогодні нашим особистим завданням, і 

ми повинні повірити, що цього варте 
наше діло» 

 
Саме свято життя є змістом празника 
Успіння Пречистої Діви Марії. Тому ми 
співаємо в сьогоднішньому тропарі: 
«Молитвами Твоїми ізбавляєш від смерті 
душі наші». Про це сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав під час щорічної 
прощі до Унева. 
Глава УГКЦ на прощі в Уневі, 28 серпня 2021 
року, фото: Христина Кутнів 
Сьогодні Христова Церква святкує Успіння 
Пречистої Діви Марії. Предстоятель відзначив, що 
воно є особливим святом, яке начебто підсумовує 
богородичні свята року. 
У події Успіння Богородиці ми вбачаємо 
соборність, яка зберігається в давній пам’яті 
Христової Церкви. Подібно, як у кожній родині, 
коли відходить у вічність тато чи мама, усі родичі 
збираються, щоб у цей останній момент бути 
разом, втішатися присутністю того, кого ми 
проводжаємо у вічність……………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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



«Друга глибока риса, – каже проповідник, – яка випливає з цього свята, – те, що Успіння 
Пречистої Діви Марії є радісним святом. Сьогодні Пречиста Діва Марія, яка народжується 
до вічності, переходить від життя до життя, бувши Матір’ю життя, відкриває нам 
таємницю, правду про блаженну кончину кожної віруючої людини. Адже, як каже 
Христос, хто вірує в Мене, той на суд не приходить, бо від смерті перейшов до життя». 
У день Успіння Богородиці у Свято-Успенській Унівській лаврі святкуємо престольний 
храмовий празник цієї древньої обителі. «Не даремно, – відзначає проповідник, – усі 
древні святині, зокрема Свято-Успенська Київська, Почаївська та Унівська лаври, як 
головне свято святкують Успіння Божої Матері. Бо, властиво, монаша традиція вбачає в 
події Успіння зміст, суть і навіть певне завдання монашого подвигу в житті Христової 
Церкви». 
Саме монаша спільнота, переконує Блаженніший Святослав, показує всім нам, що Церква 
Христова за своєю суттю є соборною Церквою. Вона збирає всіх для того, щоб широко 
відкрити людям усіх часів, народів, культур і обрядів двері життя вічного. 
За словами Глави Церкви, у цій прощі ми хочемо урочисто подякувати Пречистій Діві Марії 
за ювілей 425-річчя Берестейської унії, який святкує наша Церква цього року. 
«Сьогодні також особливо молимося за здоров’я, за те, щоб Господь Бог відняв від 
сучасного людства болючий бич новітньої коронавірусної хвороби, який шмагає наш 
народ, наші родини, сучасне людство. У нашій молитві ми віримо, що наш Бог є Богом 
життя, що Він надихає людину, подає їй мудрість, допомагає перебороти всі виклики, на 
які вона натрапляє у своєму житті. Ми віримо, що Господь Бог, який є джерелом життя, 
мудрості та втіхи, допоможе сучасному людству віднайти необхідний захист перед цією 
хворобою», – сказав духовний лідер. 
Блаженніший Святослав поручив Пречистій Діві Марії життя і здоров’я наших родин, 
рідних і близьких. 
Також Глава Церкви в цій прощі особливо молився за нашу Україну. «Кілька днів тому ми 
всі разом урочисто соборно відсвяткували 30-ту річницю Незалежності нашої 
Батьківщини. Ця Незалежність сьогодні дається нам великими зусиллями, потом і кров’ю. 
Водночас вона є нашим особистим завданням. Ми повинні передусім повірити, що цього 
варте наше діло. І з допомогою нашої небесної заступниці зможемо залишитися віруючим 
вільним народом на своїй вільній землі», – сказав Предстоятель. 
«Нехай Пречиста Діва Марія, – попросив проповідник, – прийме сьогодні наші молитви. 
Хай дасть нам радість у цьому святі Її Успіння, – радість того, що кожен із нас покликаний 
до життя, що жодні перешкоди, жодні хвороби, ніяка смерть не є сильнішими від 
материнської любові, яку Вона сьогодні восходить від землі до небес. Жоден людський 
гріх не є сильніший від любові Бога до людини, який похиляється над нами і кличе нас 
до життя вічного». 
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 

 
   

                               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 

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 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 
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