
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 

Українці мають тверду рішучість захищатися, щоб 
захистити свою свободу», – митрополит Борис Ґудзяк 

 
27 січня 2022 року архиєпископ і митрополит 
Філадельфійський владика Борис Ґудзяк поділився своїми 
думками про теперішню ситуацію загрози повномасштабного 
вторгнення Російської Федерації на суверенні українські 
землі для католицького інтернет-часопису «The National 
Catholic Register». 
 
Інтерв’ю для католицького інтернет-часопису «The National Catholic 
Register» підготував Роберт Клеско. Окреслюючи причини зростання 
напруги, митрополит Борис Ґудзяк зазначив: «Є одна 
фундаментальна причина, важливіша за всі інші, чому Росія посилює 
загрозу вторгнення: за останні 30 років Україна демонструє 
поступовий розвиток демократичного, інклюзивного суспільства. 
Було обрано шість різних президентів, є свобода преси та релігії». 
Темрява боїться світла; несвобода — свободи 
На такий розвиток українського суспільства, за словами владики 
Бориса, вказує відразу кілька факторів, а саме його інклюзивність у 
випадку прийняття кримських татар, осіб у владі єврейського 
походження, безліч громадських організацій, кількість яких тільки 
зростає, мирне існування близько 100 різних конфесій, свобода 
думки і ЗМІ, зростання прозорості влади і т. д. «Саме цього 
найбільше бояться автократії та тоталітарні режими — що їхній 
диктаторський контроль буде втрачено, що в суспільстві з’явиться 
занадто багато свободи», — продовжує єпископ. 
Натомість, російську форму правління можна окреслити як 
диктаторську клептократію без свободи преси, релігії чи політичної 
діяльності. «Темрява боїться світла. Люди, особливо молодь, в 
Україні хочуть йти вперед. Вони не хочуть повертатися до 
диктаторського правління, яке в ХХ столітті запровадила Росія і яке 
спричинило вбивство 15 мільйонів людей на українській землі. 
Українці плекають самовизначення, творчість, свої Богом дані 
гідність і свободу. Російські правителі бояться, що ця суспільна 
свідомість може поширитися через кордон. Вони вважають Україну 
небезпечним прецедентом і реальною загрозою перспективам 
відновлення авторитарної російської гегемонії всередині країни та 
поміж її сусідів», — підкреслює архиєпископ і митрополит 
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 Ап.  Тим. 4, 9-15     
 Єв. Лк.19, 1-10. 
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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. Тим. 3, 10-15. Єв. Лк.18, 10-14. 
 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        

П’ятниця, 11 лютого - Навечір'я Свята Трьох 
Святителів - Вечірня з Литією о год. 6:00 
вечора. 
Субота, 12 лютого - Свято Трьох Святителів. 
Утреня о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
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!  

 
Повідомляємо, що маємо ще один спосіб 
складати пожертви на церкву: to make a 
church donation, a parishioner / donor simply sends 
an email money transfer to: 
 donate@saintnicholas.ca 
In the notes field of the e-Transfer we need to 
inform the parishioners / donors that they must 
include the following information: 
1. Full Name 

2. Address 
3.Telephone # 
4.Envelope # (for members) 
5. Purpose of Donation and any other notes       
 
Увага батькам та студентам - Катехитичний 
ДЕННИЙ Табір Відпічнім з Христом 2022 
відбудеться під час березневих вакацій в укр. домі 
ім. Т. Шевченка на Горнер.  

                              
 Дo уваги молоді - запрошуємо учнів 10-12 
класів або старших податися як виховник/-ця на 
цьогорічний табір, який відбудеться 14-18 березня, 
що дня від 9-4 в Укр. Домі ім. Т. Шевченка при 482 
Horner Ave., Etobicoke, ON. Ласкаво просимо 
зробити це електронно на нашому сайті www.B4J.ca 
до 15-го лютого 2022.  

 
 Для дітей 3-8 класів! 14–18 березня, 2022. 
Щодня від 9 рано до 4 поп. в Укр. Домі ім Т. 
Шевченка, 482 Horner Ave., Etobicoke. ОНЛАЙН 
реєстрація починається в понеділок 7-го лютого. 
Зайдіть на сайт www.b4j.ca. Програма є двомовна. 
Реєстрація закривається, коли всі місця будуть 
заповнені. Не відкладайте. 

 
           МНОГАЯ  ЛІТА !  

Новоoхрещеній Софії Катерині Глушко, її 
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! 
Зенон і Реґіна Кравс        300. 
Роман Дикун          100. 
Марко Царинник і Марта Горбань   100. 
           (в пам’ять Олекси  Царинника) 
Леоніда Ґула          100. 
Олег і Анна Романишин       500. 
Роман і Марія Зелик        300. 
Василь і Марія Домарецькі      200. 
Марія Підзамецька        500. 
Марта Ващук          200.               
 
                В пам'ять Галини Дичок 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая     150. 
Володимир і Надія Луців      300. 
Тереса Стех          100. 
Роман Жаровський        100. 
Марта Ващук            50. 

              
              В пам’ять Сузанни Михалков    
  Володимир і Ірина Осадчук     100. 
  Віра Шевчук          100. 
  Роман Колос          100. 
  Lilly Czich             50. 
  Louise M. Buczynsky          50. 
  Орест і Леся Теплі        200. 
               
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
    9   ІІ    6:00 веч.  бл. п. Володимира Стасіва 
                                                                    (40д.) 
   10  ІІ   10:00 ранку  бл. п. о. митр. Петра 
                                                                 Стецюка 
   10  ІІ   11:00 ранку  бл. п. Богданну й Івана 
                                                              Стефанюк  
   11  ІІ    7:30 веч.  бл. п. Марту Левицьку (1р.)           

 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. 7:00 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, при вході парохіяльного 
будинку можна 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 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. 
 
 
 
 
 
 



Kир Браєн Байда промовляє молитву на підтримку України: 
https://vimeo.com/669681352 
                                                                   (Закінчення) 
Військова та молитовна мобілізація 
Відповідаючи на запитання про готовність українців до спротиву, владика Борис мовив: «Останні вісім років вони 
перебувають під хмарою постійної війни. Вони не панікують і не впадають у відчай. Вони моляться, надіються на 
Господа. Вони також готуються. Є понад 200 тис. діючих військовослужбовців, 400 тис. осіб, що брали участь у 
війні, і українці мають тверду рішучість захищатися, щоб захистити свою свободу». 
Однак, долучитися до відвернення великої війни, за словами митрополита, можуть не лише українці, але й 
християни по всьому світі. «Що можуть зробити християни? Як ми, українські католицькі єпископи в Сполучених 
Штатах, написали у своєму зверненні, усі католики та люди доброї волі можуть молитися і повинні бути добре 
поінформовані та шукати можливостей допомогти, оскільки гуманітарна ситуація в Україні складна і може 
погіршитися», — сказав він. І відтак закликав американських християн «продовжувати тримати Україну та 
українців у своїх молитвах і у фокусі уваги». 
Читайте повний текст інтерв'ю митрополита Бориса Ґудзяка: «Відповідаючи на покликання, яке ми отримали при 
Хрещенні, ми розділяємо страждання з українським народом» 

Ми потребуємо Вашої підтримки! 
«Може бути важко зрозуміти і співчувати проблемам країни, яка розташовний у іншій півкулі. У нас, американців, 
так багато власних проблем, стільки проблем і турбот. Нас об’єднує спільне Хрещення. Святий Павло говорить у 
Першому посланні до Коринтян: „Якщо страждає один член, страждають разом із ним усі; якщо один член 
шанується, то всі разом з ним радіють“. Україна вже давно страждає. Це земля, яку нищили і руйнували під час 
Другої світової війни. Вона пережила сталінський Голодомор. Вона мучилася під радянським ярмом. Свобода для 
України принесла зцілення. Без свободи процес зцілення зупиняється на невизначений термін. Вторгнення в 
Україну принесе ще більше людських страждань», — продовжив свій заклик до молитви владика Борис Ґудзяк. 
Наприкінці, архиєпископ і митрополит Філадельфійський зазначив: «Відповідаючи на покликання, яке ми 
отримали при Хрещенні, ми розділяємо страждання з українським народом. Молимося, щоб не відбулося ескалації 
насилля. Ми молимося за мир».                                     Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ 
 

Наша Церква була, є і буде голосом України у світі», – Глава УГКЦ 
 
Як Українська Греко-Католицька Церква, використовуючи свій потенціал і ресурси у світі, шукає 
підтримки для України у світової спільноти зараз, у часі загрози загострення війни Росії проти України, 
в інтерв’ю ZN.UA пояснив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. 
«Наша Церква завжди це робила, робить і буде робити, – підкреслив Глава УГКЦ. – Ми завжди сприймали себе як 
посланців України у світі. Наша Церква Божим провидінням пережила кілька етапів глобалізації – їхали по світах 
наші вірні, за ними йшли священники, ченці та черниці, єпископи. Одне із завдань наших громад – бути голосом 
України в місцях поселень. Це дуже систематична, рутинна праця, – і це вже далеко не новина. Добре знаю, бо 
особисто трудився на цій ниві, коли був єпископом в Аргентині. Було те в часи Януковича – пам'ятаєте "газові 
війни" та інші обставини. Аргентина ж – країна, в якій панує замилування Росією. Там важко пояснювати, чому 
українці мають іншу позицію. Але ми це робили». 
На сьогодні за межами України УГКЦ має чотири митрополії – у Польщі, Канаді, США та Бразилії, єпархії у Франції, 
Великій Британії, Аргентині, Австралії, екзархати в Німеччині та Італії. 
Читайте повний текст інтерв'ю Блаженнішого Святослава «Бог з нами навіть у такі драматичні часи» 

У часі нинішньої кризи і загрози воєнного вторгнення з боку Росії надзвичайно важливим є знову привернути увагу 
до України, інформувати про те, що відбувається, знайти підтримку цивілізованого світу. І УГКЦ зокрема, й 
Католицька Церква загалом роблять у це свій вклад. 
«Останнім часом маємо цілу низку звернень нашого єпископату, скерованих до світової спільноти, країн і 
політичного проводу в країнах, у яких вони живуть, – розповів Глава УГКЦ. – Почав цю ініціативу наш митрополит 
у Бразилії, звернувшись до Католицької Церкви та всього бразильського суспільства. Є цікавий текст звернення 
єпископату в Канаді, який здобув широкий відгук, – українська громада в Канаді має дуже потужний вплив. 
Наступна декларація – єпископату США, на яку ми отримали відгук від римо-католицької конференції у США. Заява 
Єпископських конференцій Європи за підписом архієпископа Вільнюса Ґінтараса Ґрушаса, – там уперше в 
церковних документах прямо йдеться про "військовий наступ Росії". Для вух католиків Європи це абсолютно нова 
річ. Окрім того, вийшла спільна заява українського та польського єпископатів, у якій сказано, що війна – це злочин 
проти Бога, поразка людства. Цими днями ми також отримали заяву Всесвітньої ради церков, – тобто це вже 
позиція не тільки католицького середовища, це спільна позиція світової релігійної спільноти». 

Департамент інформації 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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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 
olena@terralaw.ca 

 
   

                               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 

This Space Available. 
$375 Annually 
Contact - Myron Dylynsky 
416-670-4480 
 

 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 
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