
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 

Блаженніший Святослав на Воздвиження: 
«Відкриймо для себе книгу Божого об’явлення у 

хресті Господньому» 
 
Розп’ятий Бог, якого ми сьогодні споглядаємо і якому 
поклоняємося, відкриває нам правду про нас. Бог 
показує нам, що з Ним зробила грішна людина: 
обдерла, зневажила, бичувала, вінчала терням, 
розп’яла, вбила. Але і це не кінець. Хрест є проповіддю 
про те, що навіть із найгіршого упадку є вихід. Про це 
сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під 
час проповіді у свято Воздвиження чесного й 
животворного хреста Господнього. 
 
«Сьогодні ми святкуємо одне з найбільших свят у літургійному 
році – Воздвиження чесного і животворного хреста. Ми 
особливо почитаємо чесний хрест Господній, виносимо його 
на привселюдне поклоніння. Його возносимо і ним 
благословляємо чотири сторони світу. Сьогодні Церква являє 
нам всесвітній вимір хреста. І ми йому поклоняємося 
доземними поклонами», – зазначив Предстоятель. 
Проповідник пояснив, що означає поклоніння хрестові і яке 
місце воно повинне зайняти в нашому житті та в 
християнській свідомості сучасності. «На хресті є повне 
об’явлення таїнства Бога людині», – сказав вінСлово про 
хрест, пригадав Блаженніший, було найбільшою проблемою 
для тогочасного світу в усьому християнському 
віровченні.«Хрест був глупотою для юдеїв, скандалом для 
поган, а християни бачили в ньому глибоку силу і мудрість, 
тому що вони проповідували в ньому розп’ятого Бога», – 
додав Глава УГКЦ. На хресті, зауважив проповідник, ми не 
тільки отримуємо повноту одкровення про таїнство Пресвятої 
Тройці, єдиного Бога у трьох особах – на ньому вповні 
відкривається також таїнство і зміст людського життя. 
Архиєрей пояснив, у чому полягає мудрість хреста, про яку 
сьогодні нам говорить апостол Павло. На його переконання, 
слово про хрест говорить нам про те, що людськe життя…ст.2  
 

 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 БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Кор. 6, 1-10.  Єв. Mт. 25, 14-30. 
 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     

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.   
 

У неділю, 17 жовтня о год. 1:00, Українсько-
Канадський Дослідчо-Документаційний Центр та 
Наукове товариство ім. Шевченка у Канаді 
організовують презентацію ЖІНКУ 
РАВЕНСБРЮКУ:ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 
ДОКУМЕНТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖЕРТВ 
КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО ТАБОРУ РАВЕНСБРЮК. 
Після розповіді та короткої відеопрезентації про 
концтабір Равенсбрюк, будуть висвітлені проблеми 
ідентифікації та класифікації українських в’язнів. 
Опісля, нащадки колишніх в’язнів розповідатимуть 
особисті історії про ув’язнення їхніх матерів у 
таборі. Посилання на презентацію: 
https://us02web.zoom.us/1/84750859543.  
 

           
         МНОГАЯ  ЛІТА !  

 

Новоохрещеній Вікторії Могильницькій, її 
батькам 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. 
Юрій Лучків           250. 
          (в пам’ять Володимири Лучків -40д.) 
Марія Субтельна          250. 
          (в пам’ять Володимири Лучків -40д.) 
Віра Микитиин           200. 
   (в пам'ять родичів о. Юліяна і Марії Микитин) 
Володимир і Ольга  Семенюк      500. 
Роман і Марія Мужилівські       100. 
Володимир і Анна Покрищак      100. 
Микола і Галина Гарванко       100. 
              
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 

  4    X     5:00 ранку   бл. п. Пелагію Варій 
  9    Х     9:00 ранку   бл. п. Наталку Чирську 
                                                                      (4р.) 
11    Х     6:00 веч.   бл. п. Катерину 
                                        Яців-Жураківську 
13    Х    10:00 ранку  бл. п. Володимиру 
                                                     Лучків (40д.) 
15    Х     7:00 веч.   бл. п. Тересу Стадник 
 

                     (Продовження) 
 складається не лише з радості, вдачі чи сили. 
Досвід людського життя складається як із сили, 
так і з безсилля, як із величі, так і з ницості, як із 
відкриття в людині високих талантів і сил, так 
само досвід людського життя є досвідом безсилля, 
а досвід величі є так само досвідом зневаги. 
«Хрест Господній є для нас силою в безсиллі, 
пересторогою в наших радощах, розрадою в 
наших сльозах і смутку. У цьому є мудрість 
хреста, яку сьогодні християни хочуть передати 
сучасному світові, що не хоче бачити людських 
страждань, а живе в ілюзії якості людського 
життя, самозакоханості і творить культуру 
споживання, яка остаточно нищить саму 
людину», – сказав Глава Церкви. 
Блаженніший Святослав пригадав слова 
Святішого Отця Франциска про хрест як книгу. За 
словами Папи, хрест, як і книгу, важливо не лише 
мати і тримати на полиці, а варто заглибитися у 
зміст, який він нам сьогодні відкриває. 
«Сьогодні ми черпаємо силу, поклоняючись 
хрестові. Ми вчимося мудрості для нашого 
сучасного життя, вчимося оптимізму навіть тоді, 
коли сучасний світ захоплює розчарування, 
втома. Сила нашого життя випливає з таїнства 
хреста Господнього… Відкриймо сьогодні для себе 
цю книгу Божого об’явлення в хресті 
Господньому! Відкриймо книгу правди про те, 
яким є наше людське життя, повноту досвіду 
життя людини! Навчившись із цього досвіду, ми 
станемо мудрішими і кращими. Нас притягне не 
якась речі, а сам Христос, який відтак відкриє нам 
джерело життя», – запевнив Блаженніший 
Святослав. 
Департамент інформації УГКЦ, 

 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



КОМУНІКАТ Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви   
2021 року 
 
Цього року Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви відбувався у форматі 
онлайн шістьма етапами: чотири синодальні сесії та два етапи регіональних зустрічей. 
 

КОМУНІКАТ 
Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 2021 року 

30 вересня 2021 року 

Цього року Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви відбувався у форматі онлайн 

шістьма етапами: чотири синодальні сесії та два етапи регіональних зустрічей. 

Цей спосіб синодального діяння був обраний та погоджений з Апостольською столицею з огляду на 

запроваджені урядами різних країн карантинні обмеження у зв’язку з пандемією Covid-19. У 

синодальних зустрічах взяли участь владики – члени Синоду Єпископів УГКЦ з України та інших 

країн: Канади, США, Польщі, Бразилії, Аргентини, Австралії, Великобританії, Франції, Німеччини та 

Італії. 

Відкриття Синоду Єпископів 2021 року. Перша сесія 

Відкриття Синоду Єпископів УГКЦ відбулося 30 березня 2021 року у форматі онлайн. У засіданні 

взяли участь 45 владик з України та поселень. Після вступної молитви та привітання, яке виголосив 

Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, найстарший за архиєрейською хіротонією владика 

Василь Лостен прочитав від імені всіх синодальних отців присягу про збереження таємниці. Відтак 

Синод розпочав своє діяння. На першу сесію Синоду Єпископів було винесено кілька важливих 

питань, зокрема про синодальне діяння в умовах карантину та про душпастирське планування в 

Церкві на ближчу і дальшу перспективи. 

Блаженніший Святослав, аналізуючи синодальне діяння минулого року, зазначив, що цей досвід 

був успішним, про що свідчать, зокрема, схвальні відгуки з Апостольської столиці. Утім, зважаючи 

на продовження пандемії та пов’язаних з нею карантинних обмежень, Глава УГКЦ запропонував 

змінити часовий формат синодального діяння, провівши цьогорічний Синод Єпископів впродовж 

кількох окремих онлайн-сесій. 

Окрему увагу перша сесія Синоду Єпископів УГКЦ присвятила питанню душпастирського 

планування на період до 2030 року. Підсумки праці робочої групи, яка впродовж останніх двох 

років підготовляла це питання, представив її голова високопреосвященний владика Борис Ґудзяк, 

митрополит Філадельфійський. Синодальні отці погодилися з доповідачем щодо необхідності 

розвивати культуру християнської близькості в межах церковної спільноти, забезпечувати 

духовний супровід, відкритість і прозорість як характерні ознаки цієї близькості, а також витривало 

працювати над зціленням духовних ран і травм народу. Владики підкреслили, що подальші зміни в 

УГКЦ слід здійснювати в ключі «душпастирського навернення», яке має охопити всіх членів 

церковної спільноти: єпископів, духовенство, богопосвячених осіб і мирян. 

 

 



 

Перший етап регіональних зустрічей 

Беручи до уваги минулорічний досвід синодальної діяльності, цього року владики також були 

поділені на чотири групи для регіональних зустрічей: 

1. Північна Америка – США і Канада; 

2. Південна Америка та Австралія – Бразилія, Аргентина, Австралія; 

3. Західна та Центральна Європа – Франція, Великобританія, Італія, Німеччина, Польща; 

4. Україна. 

Зустріч перших трьох груп синодальних отців тривала 11-13 травня, а єпископів з України відбулася 

26 травня. 

В ході цієї регіональної зустрічі кожен правлячий єпископ мав нагоду представити свій досвід 

душпастирства в період пандемії, а також вказати на особливі виклики, які постають у його єпархії 

чи екзархаті. Завдяки цьому учасники Синоду могли докладніше розглянути локальний рівень 

душпастирського служіння, що допоможе в опрацюванні душпастирського плану для всієї УГКЦ на 

ближчу і дальшу перспективи. 

Друга сесія 

Друге сесія Синоду Єпископів УГКЦ відбулася 30 червня. Насамперед її учасники проаналізували 

програму цьогорічного синодального діяння та стан реалізації попередніх напрацювань і рішень. 

Основними темами цього засідання стали подальший розвиток Української Греко-Католицької 

Церкви та продовження опрацювання проєкту загальноцерковного душпастирського плану. 

Зокрема, члени Синоду Єпископів УГКЦ наголосили на тому, що новий душпастирський план 

повинен враховувати обставини всесвітньої кризи, спричиненої пандемією Covid-19 та специфіку 

пасторального життя кожної єпархії/кожного екзархату УГКЦ в Україні та в усьому світі. На думку 

синодальних отців, це стосується передусім згуртування парафіяльних спільнот, запрошення 

вірних повертатися до храмів, переходу від онлайн-зустрічей до живого спілкування та участі у 

Святих Таїнствах, а також всебічного оновлення душпастирства в сучасних умовах. Окрім того, 

владики зауважили про необхідність узгодження нового душпастирського плану з натхненням, яке 

подає Святіший Отець Франциск для всієї Католицької Церкви, а саме – із його закликом до 

душпастирського навернення. 

Другий етап регіональних зустрічей 

Упродовж 30 серпня – 2 вересня відбувся четвертий етап синодальної діяльності 2021 року – другий 

цикл регіональних зустрічей із єпископами з Північної Америки (30 серпня), із Південної Америки 

та Австралії (31 серпня), із Західної та Центральної Європи (1 вересня) та з України (2 вересня). 

Цього разу члени Синоду Єпископів УГКЦ дискутували над канонічними та літургійними питаннями, 

а також обговорили документи щодо формації кандидатів до священства та постійної формації 

священників. Окремими пунктами стали обговорення оновленої Концепції екуменічної позиції УГКЦ 

та подальше опрацювання душпастирської стратегії всієї Церкви на період до 2030 року. 

Єпископи також розглянули Звіт синодальної комісії про роботу над новим перекладом 

Божественної Літургії св. Івана Золотоустого. 

Третя і четверта сесії 



Третя і четверта сесії Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 2021 року відбулися 

впродовж двох днів, 28-29 вересня. Ці засідання стали підсумковими в цьогорічній діяльності 

Синоду. 

Під час розгляду блоку економічних питань члени Синоду Єпископів УГКЦ мали нагоду заслухати 

Звіт Патріаршої курії за 2020 рік, а відтак Звіти про діяльність Місійного фонду УГКЦ, 

Загальноцерковного фонду священничої солідарності, Патріаршої фундації, Загальноцерковного 

збору пожертв «Андріїв гріш» та звіти інших структур і фундацій, заснованих Синодом Єпископів 

УГКЦ. 

Серед нових документів синодальні отці затвердили Інструкцію про перебування 

священнослужителів поза межами своєї єпархії та в першому читанні чотири розділи Кодексу 

канонів УГКЦ: «Монахи та інші ченці і члени інших спільнот богопосвяченого життя», 

«Судочинство», «Дочасне майно Церкви» та «Ієрархічна структура УГКЦ», підготовлені 

Синодальною робочою групою. Відтак, з огляду на завершення терміну, передбаченого декретом 

та на зміну еклезіальної ситуації в Україні, було затверджено оновлену Концепцію екуменічної 

позиції УГКЦ. Окремо було прийнято документ, підготовлений Патріаршою комісією у справах 

духовенства, щодо напрямів підготовки кандидатів до священства. 

Одним із основних моментів підсумкового засідання стало те, що синодальні отці прийняли текст 

посинодального послання на тему душпастирського планування УГКЦ на період до 2030 року. Текст 

був опрацьований на основі резолюцій робочої синодальної групи з опрацювання душпастирського 

плану на період до 2030 року, яку очолював високопреосвященний владика Борис Ґудзяк. 

Крім того, було взято до уваги Звіт про стан суддівства в Українській Греко-Католицькій Церкві 

(представив архиєпископ і митрополит Львівський Ігор Возьняк), Звіт про діяльність 

Душпастирської ради (презентував голова Душпастирської ради владика Кеннет Новаківський) та 

підсумок звітів про діяльність комісій і відділів патріаршого рівня (представив отець Андрій Хім’як, 

який виконує обов'язки Секретаря Синоду Єпископів УГКЦ). 

Привітання цьогорічних ювілярів 

На закінчення синодального засідання Отець і Глава УГКЦ, дотримуючись усталеної синодальної 

традиції, привітав цьогорічних ювілярів з нагоди чергових річниць їхніх уродин, священничих 

свячень або єпископської хіротонії. Своєрідним подарунком для всіх ювілярів став відеоролик з 

їхніми світлинами і традиційним многоліттям. 

Завершився Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 2021 року спільною молитвою 

до Пресвятої Богородиці. У ній члени Синоду поручили один одного, своїх вірних, духовенство, 

монашество і весь український народ, під опіку Матері Божої та всіх святих і праведних української 

землі. 

Наступний Синод Єпископів УГКЦ було вирішено провести в липні 2022 року в м. Києві. Його 

головною темою буде «Синодальність і соборність: досвід Української Греко-Католицької Церкви». 

Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ 
 

 

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