
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 

«Капелани повинні стати носіями миру і спокою в 
часи страху і паніки», – Блаженніший Святослав на 

початок З’їзду капеланів 
 
8 грудня стартував 15-й З’їзд військових капеланів 
Української Греко-Католицької Церкви. 
 
Понад 70 капеланів взяли участь у Божественній Літургії 
у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Очолив Літургію 
владика Михайло Колтун, керівник Департаменту військового 
капеланства Патріаршої курії УГКЦ.Із вітальним словом 
до капеланів звернувся Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав. За його словами, сьогодні особливо важко шукати 
покликання військових капеланів. Церква входить у новий 
період інституціалізації капеланського служіння.За словами 
Блаженнішого Святослава, військовим капеланам доведеться 
пройти мобілізацію через військкомати. Це виклик та певною 
мірою втрата для Церкви. Тому сьогодні військовим капеланам 
доведеться постати перед вибором. Їх мало і ще може 
зменшитися, бо не кожен готовий покинути парафію і бути 
мобілізованим в армію. Вже сьогодні є багато вакансій для 
служіння. Тому новий закон дає відповідь на багато запитань 
Церкви, але відкриває нові.Глава УГКЦ наголосив, що Церква 
може підтримати українське військо. Її інструментом є отці-
капелани. Вони мають стати носіями миру і спокою у часи страху 
і паніки. «Ми не маємо права допустити, щоб наші серця 
затривожилися, а повинні бути носіями впевненості, що Бог 
з нами. Маємо бути з тими, хто боронить Батьківщину, бути для 
них так званим стабілізатором. Що робити, коли ворог на порозі? 
Нехай не тривожитися серце ваше – довіртеся Богові, навчає нас 
пророк Ісая», – зазначив Блаженніший Святослав.  
                                                           Деп інф.УГКЦ 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Еф. 13, 17-21. Єв.Лк. 6, 17-22. 
 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      

УВАГА!! 
Вулиця Queen закрита від Niagara до Gorevale 
i від Strachan до Ossington.  Від Gorevale до 
Strachan (westbound) відкрито. 

 
     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!  
 

         МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоoxрещенoму Романові Гарванко, його 
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! 
Mихайло Муренюк         100. 
Ігор Кусела           250. 
Михайло і Квітка Кондрацькі      400. 
Марта Ващук           100. 
Богдан і Стефанія Кінащук      130. 
Богдан і Христина Колос       100. 
Христина Дикун          100. 
Володимир і Ольга Семенюк      100. 
Станіслав і Марія Купибіда      200. 
  (в пам’ять батьків Катерини і Миколи Вапляк 
                 і Анни і Дмитра Купибіди) 
Орест і Леся Теплі         500. 
                ( в пам’ять Марії Теплої – 5р.) 
Лариса Тепла           500.  
             (в пам’ять мами Марії Теплої- 5р.)     

Пожертви PAY-PAL за місяць листопад 
Петро Вовк           400. 
Іванна Мандюк          100. 
Зірка Кудла           100. 
Ігор Мельник           200. 
Василь Ганкевич          200. 
Мирон Джулинський        100. 
о. Александер Лящук        100. 
Любомира Вапляк         300. 
   (з нагоди хрещення доні Зої Александри) 
Нестор Микитин          250. 
Лев Мужилівський         500. 
Пожертви PAD за місць листопад 
Зоя Трофименко          100. 
Соня Соломон           150. 
Марко Стадник          100. 
Василь Жила           100. 
Надя Борис            100. 

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

  13    ХІІ     10:00 ранку бл. п. Василя і Анну 
                                                               Зінь 
  15    ХІІ   9:00 ранку   бл. п. Антона Сестана 
  18    ХІІ  10:00 ранку бл. п. о. Павла 
                     Джулинського, Стефанію і Богдана 
 

Пилип Ґілберт – американець з 
Каліфорнії, який став дияконом УГКЦ 

 
Незбагненні постанови Господні і недосліджені 
дороги Його – казав апостол Павло в посланні до 
Римлян 11, 33. Дивовижними і неймовірними 
бувають долі людей, які йдуть за своїм 
покликанням. Яскравий приклад цього тут і зараз – 
Пилип Ґілберт, диякон Чиказької єпархії, який уже три 
роки живе у Львові, вивчив 
українську…………..ст.3…………………. 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Вечірні в суботу служать 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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

Повідомляємо, що починаючи від неділі  
5 грудня при вході парохіяльного будинку 
можна буде вирівняти членські внески ($40.), 
відібрати конверти і календар на 2022 р.,  і при 
цій нагоді відібрати напис на шибу (синього 
кольору)   – це дозвіл на паркування на 
парафіяльній площі і на вулицях біля парафії. Написи 
будуть видаватися тільки членам нашої парохії! 
Це можна буде полагодити під час 
канцелярійних годин від понеділка до п’ятниці 
від год. 9-1 і від год. 2-4 як рівнож в неділю 
після Святої Літургії. 
 
 
 
 
 
 



мову і одружився з українкою. Пилип не має 
українського коріння – в УГКЦ і в Україну його привели 
саме ті незбагненні Господні дороги. 
 
10 жовтня цього року відбулося рукоположення Пилипа Ґілберта на 
диякона у Львівській духовній семінарії Святого Духа. Святителем був  
владика Венедикт Алексійчук, єпископ Чиказької 
єпархії, який у той час перебував в Україні. Зараз Пилип 
продовжує навчання в УКУ, здобуваючи ліценціат з 
Літургіки, і служить дияконом у соборі Святого Юра у 
Львові. Українською розмовляє вільно. 
Про родину, духовний пошук батьків і виховання 
дітей 
Як так склалося, що англомовний американець став 
вірним УГКЦ і обрав покликання до священства? На це 
вплинуло багато речей, розповідає диякон. В першу 

чергу, родина. Його батьки ще у молодому віці свідомо прийняли для   себе рішення бути 
практикуючими християнами: мама у хрещенні була римо-католичкою, тато – протестантом, проте 
батьківські сім’ї обох були швидше номінальними християнами, до церкви ходили не часто. 
«Мої батьки вирішили, кожен для себе, бути у Церкві. Тато, через приклад менторів, за власною волею 
став католиком. Мама перейняла глибоку віру своєї бабці, дуже побожної жінки – португалки з 
Азорських островів, – каже отець-диякон. – Тато і мама вчилися в одній школі, але знайшли одне 
одного у Церкві і одружилися. Мої старші сестра і брати виростали у Римо-Католицькій Церкві». 
Родина Пилипа – цікавий приклад на тлі особливостей релігійного життя у Сполучених Штатах, у 
більшості – протестантської країни, де Католицька Церква – в меншості. Після Другого Ватиканського 
собору 1960-х, який проголосив відкритість Церкви до світу, ці процеси у деяких випадках призвели 
до розмивання літургійної традиції, до посилення секуляризації. Пилип розповідає, що у 80-х роках у 
Римо-Католицькій Церкві в Каліфорнії панував певний хаос, не було стабільного церковного 
середовища. Батьки ж прагнули для себе і дітей спокійного церковного життя з богослужінням і 
молитвою, і шукали його. Згодом, завдяки бажанню батька до пошуку, дослідження, родина почала 
їздити на служби в різні греко-католицькі церкви і також до монастиря Преображення Господнього 
Чиказької єпархії. 
«Мої старші брати і сестра захотіли їздити до того монастиря, так їм там подобалося – а це півтори чи 
дві години дороги від нашого дому. Через таке їх бажання і батьки офіційно стали греко-католиками: 
ми всі повністю прийняли східну традицію як свою, – розповідає Пилип, наймолодший із п’яти дітей 
Ґілбертів. – Я – охрещений греко-католик від народження, виріс у цьому церковному середовищі». 
 
Думка про покликання 
Коли Пилипові було десь 4-5 років, у його рідному містечку Юкая, штат Каліфорнія невеличка греко-
католицька громада, до якої належала і його родина, заснувала парафію – чи місію – УГКЦ. 
«Там не було жодного українця, лише наш священник мав коріння із Закарпаття, його бабуся була 
звідти, – згадує диякон Пилип. – Отець Давид служив дуже ревно: було видно, як він ставиться до 
Таїнств, до Богослужіння. У нашому храмі було чутно Бога, відчувалося, що ця церква – не просто 
будинок, а Царство Боже… І я ще зовсім малим, років у 6-7, почав прислуговувати на богослужіннях, 
навчився любити престол, любити святе. Коли я вже закінчував школу, відчував якесь глибоке, але 
ще невиразне бажання служити при престолі, хоча й не дуже тоді розумів, що це означає». 
Пилип згадує одне зі завдань на здобуття скаутського релігійного значка – зробити доповідь про 
історію покликань трьох священиків. «Я тоді помітив, що в кожній з історій, які я читав, про 
покликання до священства їм було сказано ще в дитинстві. Одного разу, мені тоді було десь 10-
12 років, після Літургії наш священик спитав мене: "Пилипе, чи ти колись думав про священство?" 
Я тоді відповів: "Ні". І лише через багато років зрозумів, що це і була думка, яку священник, як 
насіння, засіяв, і воно проросло». 
Рішення вступити до семінарії прийшло на третьому курсі коледжу, де Пилип закінчив бакалаврат 
з богослов’я. На останньому курсі коледжу написав тодішньому, нині покійному, єпископу 
Чиказької єпархії Річарду Семінаку, і дістав благословення владики і скерування до семінарії Святого 
Йосафата у Вашингтоні. Був на той час одним із шести семінаристів – греко-католиків: четверо 
було з Філадельфійської архиєпархії, двоє – з Чиказької. Для Америки це не мало – зокрема, 
зважаючи на нинішні часи, коли покликання до священства є рідкістю. 



«Ми ходили на лекції до Католицького університету, навколо якого є близько 30 семінарій та 
монаших спільнот, і всі навчаються разом. Цікаво було бути у класі, де 30 семінаристів, і лише ми 
двоє – зі Східних Католицьких Церков, а всі інші – римо-католики», – згадує Пилип. Вчився там 
два з половиною роки, потім мав пасторальний семестр. «І у 2018 році владика Венедикт (Венедикт 
Алексійчук, єпископ Чиказької єпархії з квітня 2017 року – Ред.) послав мене до України, щоб я отримав 
новий досвід Церкви». 
 
Про враження від України та вивчення мови 
Приїзд на навчання у Львівській духовній семінарії не був для Пилипа першим приїздом в Україну. В 
2016 році, після першого року семінарії у Вашингтоні, він уже приїжджав на шеститижневу Школу 
української мови в УКУ. 
«Це був мій перший досвід вивчення мови, і, пам’ятаю, було дуже важко: я не міг спілкуватися, 
потрібно було думати над кожним словом, відмінком і все таке. Це було дуже тяжко психологічно, 
я втомився і хотів додому. На другий рік я знову приїхав на Школу, і вже було легше: міг спокійно 
їздити в маршрутці, спитати щось чи відповісти», – згадує диякон. 
У Вашингтоні Пилип чув українську мову тільки на Літургіях тричі на тиждень: до кінця першого 
року навчання у семінарії Святого Йосафата міг і співати Літургію, але каже, що нічого не розумів. 
Тому пропозиція владики Венедикта – поїхати на рік на навчання до Львова, була, без 
перебільшення, викликом, навіть після двох курсів у Школі української мови. 
«Я тоді сказав владиці, що у перший рік не зможу вивчати предмети і вчитися богослов’я, бо не 
знаю мови. А владика сказав: "Будеш вчити богослов’я, щоб мати мотивацію вивчити мову". І я 
сидів на лекціях, слухав, писав кожне слово, яке зрозумів, – а розумів я ще не багато. Це було 
досить важко – не розуміти, про що йдеться і що відбувається. На початку того навчального року, 
думаю, я розумів 40-50% розмови. На лекції, якщо це був складний предмет, – можливо, 10-20%, 
але якщо це було щось з Літургіки або щось простіше, – десь 70%. До кінця року я розумів 
набагато більше, хоч і не все. Навчання допомогло з мовою», – розповідає Пилип. 
Він перевівся на магістерку з Вашингтона до УКУ, захистився і зараз продовжує навчання в УКУ 
на здобуття ліценціату з Літургіки. Каже, що в семінарії і у Львові йому найбільше припало до душі 
літургійне життя. 
«Бути в церкві, де 200 хлопців співають… Тепер храм має розписи, і це просто, як кажуть, небо 
на землі… У нашій маленькій каплиці у Вашингтоні, де троє співали й один прислуговував при 
престолі, було зовсім по-іншому, – зізнається Пилип. – Коли є більше ресурсів, можна й більше 
пропонувати. Тут – східне богослов’я, східна літургійна практика, гарне богослужіння. Таких 
речей мені бракувало», – зізнається він. 
 
Про отців-студитів і прощі до Унева, хор «Клірос» і майбутню дружину 
Вперше на пішу прощу до Унева Пилип пішов у перший рік навчання в семінарії, разом зі своїм 
другом-американцем, який приїхав до України. У часі цієї прощі познайомився з хором «Клірос» і 
майбутньою дружиною Христиною, яка співала в хорі. 
«Я бував в Уневі і раніше, він мені дуже подобався. Знав і студитів: з нами у семінарії у Вашингтоні 
був один студит, отець Рафаїл, то під час мого першого приїзду в Україну він показував нам Унів, 
вів екскурсію. Тобто я знав про Унів, але сприймав його ще як турист – так, гарне місце, гарне 
богослужіння, і все. А з "Кліросом", який має відношення до студитів і часто співав з ними в Уневі, 
все сприймалося інакше. Я долучився до цього хору з благословення владики Венедикта. І тепер 
чуюся в Уневі, як вдома». 
І хоча тепер, коли Пилип служить дияконом у соборі Святого Юра, у хорі випадає співати рідше, 
там продовжує співати його дружина, з якою вони зустрілися у «Кліросі» – можна сказати, у 
Церкві, як і його батьки. Пилип і Христина одружилися у травні цього року. 
«Коли я приїхав в Україну, мав різні думки про своє майбутнє – думав і про монаше життя, не 
відкидав і одруження. Я мав стосунки, коли був у Штатах. Але я приїхав сюди, щоб сповнити Божу 
волю, побачити, які плани Він має на мо 
є життя. Я не шукав дружини, але Бог дав – і ми знайшлися». 
 
 
 



 
Про дияконське служіння і літургійне життя 
Пилип має досить великий досвід служіння як піддиякон – у Львові й поза Львовом, з єпископами 
УГКЦ і на парафіях. Навіть у недовгому дияконському служінні в соборі Святого Юра каже, що, 
при позірній схожості, це дещо інше служіння. 
«Дияконство складніше, але й має більший простір. Я дуже цінував своє піддияконське служіння: 
благословення Церкви на будь-яке служіння – поважне, і його треба цінувати. Тому і магістерку я 
писав на цю тему – про нижчі чини і їхнє служіння. Служіння диякона складніше, але мені воно 
подобається. Найбільше подобається читання Євангелія: промовляти слова Христа до народу, 
який зібрався в Церкві, для мене дуже особливий момент», – ділиться враженнями диякон Пилип. 
Чому людині, яка вважає себе християнином, потрібно заглиблюватися у літургійне життя? Пилип 
Ґілберт, який обрав темою своїх богословських досліджень Літургіку, каже: 
«Не можна мати стосунків з людиною, з якою ти не спілкуєшся. Так само і з Богом: бути в храмі – 
означає бути в Божому домі. Храм є особливим місцем, присвяченим цьому перебуванню людини 
з Богом. І те, що відбувається там, – це присмак того, що буде в Царстві Небесному. Ми можемо 
прочитати у Святому Письмі – наприклад, в Одкровенні Івана Богослова, як все є у цьому Царстві: 
там ангели співають, там горять свічки… Тобто це – Божественне богослужіння, яке відбувається 
завжди, безконечно, поза часом. Те, що ми робимо на наших богослужіннях – лише передсмак, 
передчуття тієї Літургії у вічності. Ми перебуваємо у часі, але підключаємся до того, що 
відбувається поза часом, щоб бути з Богом у вічності. І якщо ми не можемо спокійно побути в 
храмі, якщо ми не можемо бути і молитись з Богом тут, у цьому житті, тоді що ми будемо робити у 
Царстві Небесному?..». 
Підготувала Оксана Козак ……………..     фото: Христина Кутнів,…………………       Департамент  УГКЦ 
 
 Від Парафіяльного Хорy: 
 
Дорогі Парафіяни! 
 
Напередодні храмового празника, Парафіяльний Хор має приємність повідомити, що внедовзі наш 
новий вебсайт стане чинним і загально доступним.  Tам буде виложенa майже чотиро-декаднa 
історія нашого ансамблю від початків до сьогодення.  Довідаєтеся про унікальність нашого хору, 
про досягнення дириґентів і про перипетії хору, який побачив світ, і хористiв, котрі були свідками 
важливих подій в історії Української Католицької Церкви. 
Хористи підняли свої голоси y пісні і молитві на чотирьох континентах: y Північнiй Америці в 
Європi, в Азії та в Африці. На новому вебсайті, прочитаєте про пригоди хористів в Ізраїлу і Єгипті 
(1988) з нагоди Тисячоліття Хрещення України; в Римі і в Україні (1992) з нагоди перевезення 
тлінних останків Патріярха Йосифа Сліпого; в Оттаві (2011) з нагоди відкриття пам'ятника 
відзначаючи 150-річчя смерти Тараса Шевченка; і останню подорож в січні 2020 де Парафіяльний 
Хор взяв участь у трьох фестивалях: 21-oму щорічному міжнародному фестивалю “Велика Коляда” 
у Львові; 10-ому щорічному міжнародному фестивалю “Коляда на Майзлях” в Івано-Франківську; 
і першому щорічному фестивалю в Українському Католицькому Університеті у Львові, “Днесь 
Рождається Від Діви”. Вперше на будь-якому з цих фестивалів запрошено канадський ансамбль. 
 

   
Дякуємо нашим спонзорам якими є: Шевченківська Фундація, Фундація Будучність, Фундація 
СУС, Українська Кредитова Спілка 
 
 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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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 
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