
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 

Проповідь Блаженнішого Святослава у день Святого 
апостола Андрія Первозваного та з нагоди 10-річчя 

Івано-Франківської митрополії 
 
Учителю, де перебуваєш? На це запитання сьогодні повинні 
знайти відповідь усі вірні, не тільки священники, єпископи чи 
богопосвячені особи. Ми з вами виконаємо наше 
християнське свідчення лише тоді, коли будемо знати, де 
перебуває Господь, ба більше, коли зможемо познайомити із 
Богом тих, до кого Він нас посилає: мама і тато – своїх дітей, 
ми, як віруючий Божий, – людину в сучасному непростому 
світі. 

Дорогі в Христі брати і сестри, гості та учасники сьогоднішнього 

торжества! 
Слава Ісусу Христу! 
Сьогодні Христова Церква святкує пам'ять одного з апостолів – 
святого Андрія Первозваного. Ім'я Андрій означає «чоловік», 
«мужній», «сміливий». Але, як кажуть дослідники, ми не багато 
знаємо про цього апостола. Нам відоме лише його грецьке ім'я, 
натомість ми не відаємо, як називала його рання Церква. 
Інформація, яку можна отримати про Андрія в Новому Завіті, досить 
скупа.Ми знаємо, що він народився у Витсаїді разом зі своїм братом 
апостолом Симоном-Петром, а відтак вирушив на Йордан. Був учнем 
святого пророка, предтечі Івана Хрестителя, який збирав довкола 
себе народ  і готував людей до приходу Месії. І там, над Йорданом, 
як каже нам сьогодні Боже слово в Євангелії від Івана, Андрій 
знайшов Бажаного (так співає цього дня Христова Церква). Із вуст 
Івана Хрестителя він почув, ким є Христос. Предтеча вказав на 
Господа, який прийшов хреститися: «Ось Агнець Божий, який бере 
на себе гріхи світу» (пор. Ів. 1, 36). Правдоподібно, Андрій був 
свідком цього найбільшого Богоявлення Нового Завіту над 
Йорданом. Можливо, тим своїм найближчим учням Іван переказав 
своє видіння, що, хрестячи Ісуса, чув голос Отця, який говорив про 
свого Сина, котрий стояв у Йордані, і що бачив Духа Божого, який 
сходив на нашого Спасителя. Ось Агнець Божий, що бере на себе 
гріхи світу. І тоді все життя Андрія змінюється. Він покидає Івана 
Хрестителя і йде за Христом. Опис цього покликання до 
християнського життя і апостольського служіння звучить дуже 
повчально для сучасної людини. Предтеча, вказуючи на Господа, 
відпускає свого учня. І ось два……ст, 2……… 
 

 Ап.  Еф.  13, 17-21.    
 Єв.  Лк. 6, 17-22. 
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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. Кол.3, 4-11. Єв.Лк. 14, 16-24. 
 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      

Вівторок 21 грудня - Навечір'я Свята Зачаття Пресвятої 
Богородиці св. Анною - Вечірня з Литією о год. 6:00
 вечора. 
Середа 22 грудня - Свято Зачаття Пресвятої Богородиці 
св. Анною. Утреня о год. 7:00 ранку Божественнi 
Літургі` о год. 8:00 i 10:00 ранку  

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!  

 
ПОДЯКА: 
Складаємо щиросердечну подяку о. др. 
Олександрові Лящукові за справлення нових 
надпрестольних обрусів до каплиці нашої Свято-
Миколалаївської парохії. Всесвітліший і дорогий  
Отче! Нехай Всещедрий і Предобрий Господь 
благословить Вашу родину і Вас кріпким здоров’м, 
незмірними ласками і дарами. Це насправді від Вас 
благородний жест і дуже цінний дар для каплиці, 
яку встановив з великою любов’ю і духовною 
роздумою перший парох нашої парохії о. др. Богдан 
Липський. Знову уклінно Вам дякуємо. 

             
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить! 
Стефанія Кісик-Драбик        700. 
               (в пам’ять Василя Драбика) 
Ольга Гуль             250. 
Андрій Дзюбак           100. 
Володимир і Надія Луців        250. 
Володимир і Ядвига Сливка       400. 
Ігор Скотар і Орися Свищ        500. 
Стефан і Анна Чорний         300. 
Роман і Марія Дикун         200. 
Христина Новаківська           2000. 
           (в пам’ять батька Андрія Небесьо) 
Богдан і Христина Колос        100. 
Ілля і Дарія Долбан          100. 
Марта Горбань           100. 
Александра Ґула           500. 
The Cakesmith-Bloor St. W        300.
       

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
  21  ХІІ  9:00 ранку бл. п. Марію (25р.) і 
                        Ярослва Щуків, Ореста Гаврилюка 
  27  ХІІ 9:00 ранку     бл. Василь Турчмановича  
                              (17р.) і Марію Чоргомаз (18р.) 
  27  ХІІ 10:00 ранку  бл. п. Богдана Стасину 
  28  ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Романа Голода (56р.) 
  30  ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Анну Бурій 
                      
                 В ІЧ Н АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлася у Бозі  бл. п. Анна Міґус (96р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних.  
 

            ( Пр од ов же ння )  
Іванові учні йдуть за Христом. Бачачи їх, Спаситель 
ставить глибоке для кожної людини питання: чого 
шукаєш? А у відповідь чує питання: Учителю, де 
перебуваєш? Очевидно, що в останніх словах йдеться 
не про цікавість, у якому будинку Він мешкає, де 
зупинився. Це крик людини до Бога: де Ти є?! Це 
вічний пошук творіння за своїм Творцем, який є для 
людини кінцевою і вічною метою її існування. Сучасною 
мовою, це вічний пошук людини за повнотою життя, 
щастя, за Божим обличчям, з якого виходить усе те, що 
ми називаємо добром, правдою, істиною і всіма іншими 
прикметами, котрі описують щасливу людину. 
Євангеліє продовжується. Учні пішли і побачили, де 
перебуває Учитель і того дня лишилися в Нього. А потім 
починається біганина. Андрій шукає за іншими людьми, 
щоб поділитися з ними своєю знахідкою.  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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
. Насамперед біжить до свого брата і каже: «Ми знайшли, ми знайшли Месію!» (Ів. 1, 41). Можливо, та ніч, яку він 
провів тоді з Христом, те, що він тоді побачив і пережив, дало йому усвідомлення, що той, про кого говорив Іван і 
до зустрічі з ким готував людей, хрестячи їх на Йордані, ось прийшов і це саме Він. Ми знайшли! 
Чого шукаєте? Ми знайшли! 
Є ще інше місце в Євангелії, де згадується апостол Андрій у подібній функції і в особливій прикметі його характеру 
та апостольського служіння... Пригадуєте, як Христос серед пустелі навчав п'ять тисяч людей, як вони зголодніли 
і не мали що їсти? Відбулася розмова учнів із Христом: «Учителю, відпусти їх, хай підуть куплять собі їжі». – «Ні-
ні, ви дайте їм їсти». – «Та звідки ми наберемо стільки харчів?». Тут виходить Андрій і каже: «Я знаю одного 
хлопчика, який має п'ять хлібин і дві рибини» (пор. Ів. 6, 8-9). Тоді Христос помножує хліб і рибу, благословляє 
їх, ламає хліб, дає своїм учням, а ті роздають людям. 
Тож місія, яку виконує Андрій, відрізняє його від інших апостолів. Він, як учень Христовий, є посередником зустрічі. 
Можливо, тому він і не з’являється на сторінках Євангелія як визначна постать, а намагається бути начебто на 
задньому плані, хоче, щоб усі знайшли того єдиного і бажаного, кого знайшов він. Апостол Андрій приводить інших 
до Христа, не до себе, не до власного досвіду. Він не розповідає людям про власні враження, натомість прагне, 
щоб вони самі знайшли того, кого знайшов і побачив він. Він виступає в ролі служителя зустрічі між людиною і 
живим Богом. Хоче, щоб кожен християнин зміг сказати так, як він братові: «Я знайшов того, задля кого був 
створений, – знайшов, де Він перебуває». 
Дорогі в Христі брати і сестри! Ця особлива історія покликання апостола Андрія красномовна для християн усіх 
часів і народів. Навіть більше, вона накреслює суттєву рису місії Христової Церкви. Кожен, хто покликаний 
проповідувати Христове Євангеліє, має бути апостолом і посередником зустрічі людини з живим Богом. Бо сучасна 
людина потребує відповіді на запитання не так про те, що ми знаємо про Бога, як про те, де можна Його зустріти, 
побачити. 
Учителю, де перебуваєш? На це запитання сьогодні повинні знайти відповідь усі вірні, не тільки священники, 
єпископи чи богопосвячені особи. Ми з вами виконаємо наше християнське свідчення лише тоді, коли будемо 
знати, де перебуває Господь, ба більше, коли зможемо познайомити із Богом тих, до кого Він нас посилає: мама і 
тато – своїх дітей, ми, як віруючий Божий, – людину в сучасному непростому світі. 
Апостол Андрій особливим чином пов'язаний з історією нашої Київської Церкви. Ми знаємо, що після виходу 
апостолів на проповідь по всьому світу саме цей апостол здійснював свою місію на берегах Чорного моря. З Галилеї 
він пішов у Синоп, який тоді було найбільшим містом на чорноморському узбережжі. Заснував громаду Христових 
учнів у не знаному тоді маленькому містечку Візантія, яке потім стало, однак, столицею цілої імперії. 
Обійшов південний Кавказ, проповідував Христове Євангеліє в Криму. «Повість временних літ», наш найстарший 
літопис, каже, що Андрій прийшов на Київські гори, на український Йордан і побачив там Божу славу, яка засяє 
на тому святому місці. 
Глибокою є історія завершення його земного шляху. Акти мучеництва апостола Андрія розповідають, що він помер 
у місті Патра в Греції. Був розп'ятий на хресті, але не прибитий, а прив'язаний. Умирав три дні на очах у всього 
міста, не припиняючи проповідувати. Його остання перед смертю проповідь навернула до Христа дві тисячі людей, 
тих, хто бачив таїнство пасхи учня, який входив у смерть, але з хреста проповідував воскресіння. 
Ми сьогодні зібралися в цьому особливому катедральному соборі, щоб відсвяткувати ще малу, але водночас 
знаменну дату. Дякуємо Господу Богу за перше десятиліття служіння молодої в нашій Церкві Івано-Франківської 
митрополії. 
Ті десять років були періодом церковного будівництва, розвитку, великих Божих благословень. І ми нині дякуємо 
Господу Богу за те, що місія Христової Церкви – познайомити з Богом кожну сучасну людину, за прикладом Андрія 
Первозваного, успішно з Божою допомогою звершується тепер на цих землях. Апостол Андрій по-особливому 
полюбив Івано-Франківськ. Той, який бачив славу Христову на Київських горах, за Божим промислом, став 
покровителем Івано-Франківської митрополії.                   + СВЯТОСЛАВ 
 

Від Парафі8яльного Хору: 
Дорогі Парафіяни! 
  
З нагоди празника нашого храму, Парафіяльний Хор представляє Вам новий 
вебсайт: st.nicholas.ukrainianchoir.com.  Тут виложено 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. 
Нам цікаво почути Ваші враження нового вебсайту. Якщо бажаєте, пишіть за 
адресою: st.nicholas.ukrainianchoir@gmail.com. 
 Надіємося, що Вам буде цікаво довідатися про початки нашого “молодечого” церковного хору і як цей хор 
розвивався через декади! 
 
 
 
 

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 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 
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