
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 

Ап.  Кол. 3, 4-11. 
Єв. Лк. 14, 16-24. 
 

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 БОГОСЛУЖІНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Євр. 11, 9-10, 17-23, 32-40. 
Єв.   Мт. 1: 1-25. 
 
 7:00 – Утреня 
             Божественні Літургії.  
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція) 
10:00 ранку, 12:00 пол              

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія  
10:00р. –  Св. Літургія     
 

Субота 
6:00 – Вечірня 
 
                 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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Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

 Глава УГКЦ до молоді у 302-й день війни: «Будьте 
мудрі, будьте  

Будуйте своє життя, ідіть тією дорогою життя, якою є Божі 
заповіді — правила справжнього, повноцінного, вільного людського 
буття! Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 
у щоденному зверненні у 302-й день війни. Предстоятель зазначив, 
що вчора потужних ударів зазнала Харківщина, як біля 
прикордоння з росією, так і на нещодавно звільнених територіях 
поблизу Куп’янська. Ворог невпинно обстрілює Запорізьку область 
і Дніпропетровщину. Міста Оріхів і Гуляйполе перетворилися 
на осердя великого болю та мучеництва. Вся Україна потерпає від 
браку світла й тепла. Однак особливо це відчувається 
у центральній частині, зокрема в Києві. Проте вкотре хочемо 
наголосили на весь світ, що Україна стоїть! Україна бореться! 
Україна  молиться!У цей день Блаженніший Святослав сказав: 
«У нас часом створюється враження, що молоді люди буцімто 
випробовують межі, певні стандарти життя і поведінки, правила, 
встановлені суспільством, державою. І ми деколи це засуджуємо. 
Та насправді молодь шукає життєвих орієнтирів, чогось 
справжнього, — шукає точки опори, на яку можна було б опертися 
в житті, зрозуміти, куди рухатися в цьому широкому, безмежному 
світі».Патріарх запросив молодь послухати Боже слово про шлях 
до свободи. «Свого часу, коли старозавітній Божий люд виходив 
із єгипетського рабства, коли прямував до обітованої землі, коли 
рухався від рабства до свободи серед пустелі, Господь Бог дав йому 
компас, дороговказ для того,  щоб зорієнтувати його в пустині. Цим 
орієнтиром у бурхливому морі життя є Десять Божих заповідей. 
Тому закликаю сьогодні наших молодих людей: рухайтеся тією 
дорогою і знайдете справжню свободу. ……ст, 3…….. 
 



                    ОГОЛОШЕННЯ       

 
Повідомляємо, що від неділю 4 грудня у 

церковній залі можна вирівняти членські 
внески ($40.), відібрати конверти на 2023 р. 
і при цій нагоді відібрати напис на шибу 
(яскравого зеленого кольору)  – це дозвіл на 
паркування на парафіяльній площі і на вулицях 
біля парафії.   
 
УВАГА! В нас відбуваються курси англійської  
мови   для    новоприбулих по неділях. 
Перша наука відбулася в неділю 26 червня. Уроки   
триватимуть від 9:30 до 1:00 поп. За подальшими 
інформаціями просимо звертатися до парохіяльної 
канцелярії за чис. тел. 416-504-4774. 
 
Повідомляємо, що в неділю 1 січня 2023  не будуть 
подавати недільної кави;  продовжуватимуть в 
неділю 8 січня 2023. 
 
Щиросердечна подяка членам БУКК за успішне 
переведення  Свято-Миколаївського Празника  
з участю наших суботніх і цілоденних шкіл. 
Нехай Бог благословить діло Ваших рук! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято-  
 Миколаївській парохії  можна придбати             
смачні ручно зроблені вареники (з бараболею і 
сиром, та з капустою), голубці (з м’ясом і без м’яса). 
Це можна полагодити під час канцелярійних годин.  
 Увесь дохід призначений на потреби церкви!  

 
 

Увага! У Торонті є криза щодо житла для 
новоприбулих з України. Просимо наших парохіян, 
які мають можливість, прийняти на тимчасовий побут 
біженців. Інакше ці новоприбулі  будуть витрачати свої 
обмежені фонди на готель, або перебуватимуть на 
летовищі чи в державних приміщеннях. Можна 
зголошуватися до парохіяльної канцелярії за чис. тел. 
416-504-4774 і також заглянути на запитник  на 
посиланні: https://forms.gle/7FJryzKprXf5yUUMA.  

 
 

Центр Розвитку Театр Живих Емоцій під. кер. Алли 
Куриленко запрошує тих, хто хоче зробити своє 
життя кращим, хто хоче пізнати себе, хто готовий до 
змін, хто потребує підтримки і т.д. – кожної неділі в 
нашій церковній залі від 1:30 до 3:00 поп. Контакти: 
647-703-9018,  veselca9@gmail.com,  
viber+ 38 097 809 1433. 
 
 
«Відпiчнім з Христом» Катехитичний Табір 
 2023 : Для дітей 3-8 класів, 12–18 березня, 2023 на 
Горі Марії в Анкастері. ОНЛАЙН реєстрація 
починається в неділю 11-го грудня о год. 2-ій поп. 
Зайдіть на сайт www.b4j.ca. та введіть код B4J2023. 
Програма є двомовна. Реєстрація закривається, коли 
всі місця будуть заповнені. Місця дуже обмежені - не 
відкладайте! 
 
 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з днем 4-го вересня  
закінчився  літній (вакаційний) час. Божественні 
Літургії  в неділі  служать   о год. 8:00, 10:00 
ранку i  12:00 пол.   
Вечірні в суботу  будуть  служити о год. 6:00 веч.  
Утреня в неділю о год. 7:00 ранку.   
 
В неділі  Божественна Літургія  о год. 8:00 ранку 
транслюється живим ефіром для хворих і 
немічних. 
 
Повідомляємо, що присутність в церкві на Святі 
Літургії зобов’язує всіх парафіян. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 ранку    і 
10:00 ранку. Утреня о год. 7:00 ранку. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 
 

 Щиросердечно дякуємо всім, які 
причинилися до надзвичайно успішного 
переведення РІЗДВЯНОГО ЯРМАРКА. 
Особлива подяка ЛУКЖК, БУКК, членам 
церковного хору, парохіянам і прихожанам, 
які долучилися до різних ділянок підготовки.  
Рівнож подяка усім, які підтримали наш 
Ярмарок своєю присутністю і закупами, 
включно з нашими неукраїномовним 
сусідами, які насолоджуються українською 
кухнею. Нехай Предобрий Господь 
благословить діло Ваших рук! 
 
Ми раді Вас повідомити, що увесь дохід  
$10,465. призначений потребуючим в 
Україні, a саме Збройним Силам України – 
Вогнометному Батальйону Полку 
Радіаційного, Хімічного і Біологічного 
Захисту ЗСУ. Виручені кошти підуть на 
придбання автомобілю, зимового одягу і 
дрона! 
 
 

https://forms.gle/7FJryzKprXf5yUUMA
mailto:veselca9@gmail.com
http://www.b4j.ca/


                         
 
         Ж Е Р Т В О Д А В Ц І      
 Складаємо щиросердечну подяку. Нехай   
Предобрий Господь благословить! 

 
  Юрій і Марія Микитин  500 
         (в пам’ть Андрія і Розалії Приймич) 
Стефанія Кісик-Драбик  500 
Юрій Мусій і Віра Гомонко  300 
Оксана Соколик з родиною  600 
 (в річницю відходу у вічність 
                                  Ярослава Соколика) 
Марта Тихоліс  500 
Марта Винницька  1,500 
Марія Субтельна  1,000 
Віктор і Марія Кошарні  500 
Богдан Дубняк і Gail Lindsау  300 
Андрій і Катерина Дзюбак  2,150 
Богдан і Христина Рожанець  1,000 
Ілля і Дарія Долбан  300 
Роман Федина  100 
Богдан і Христина Колос  500 
Александра Ковалик  1,000 
Омелян й Ілона Лашків  100 
Іван Муренюк  600 
Марія Кузан  100 
АНОНІМНО  500 
Марія Небесьо     500 
Христина Новаківська         500 
            (в пам’ять Андрія Небесьо) 
 
 
За місяць  листопад    PAY-PAL  
Василь Ганкевич  100 
Мирон Джулиньский  100 
Андрій і Оксана Бошко  300 
 
За місяць  листопад    PAD  
Зоя Трофименко  100 
Марко і Наталія Стадник  100 
Василь і Рома Жила  100 
Надя Борис  100 
 
За місяць  листопад    E-MAIL TRANSFER  
Вікторія Палиґа  100 
Віталій Мартинюк  100 
 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И Х 
 
26 ХІІ  9:00 ранку  бл. п. Романа Голода (56р.) 
26 ХІІ  7:00 веч.    бл. п. Стефанію Шевців  
                                                         (17р.) 
31 ХІІ 10:00 ранку бл. п. Марію Никируй (10р.) 
2    І     9:00 ранку бл. п. Григорія Ґолдія (10р.) 
2    І     5:00 поп.   бл. п. Володимира Стасів, 
                                     Дмитра і Анну Стасів 
 
           В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
Упокоїлася у Бозі бл. п. Марія Шацька (96р.). Душу 
Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 
 
 
 
 

  ,  

                         

                       (Закінчення) 

Опирайтеся на Божу мудрість, Його підказку, заклик, 

світло — і ви ніколи не помилитеся», — наголосив 

архиєрей.Він зауважив, що коли ми купуємо нову 

техніку, то виробник завжди вкладає у коробку 

інструкцію, як правильно її використовувати. Якщо 

ми правильно послуговуємося цією річчю, то вона 

довго нам  служитиме, якщо ж починаємо своїм 

гаджетом забивати цвяхи, то знищимо його. Щось 

подібне і з правилами християнської моралі. Це наче 

інструкція для правильного використання наданих 

Богом життєвих сил, умінь і здатностей.Патріарх 

закликав молодих людей відкрити для себе правила 

мудрого життя, бо християнська мораль, Божі 

заповіді — це не про заборони й обмеження. Це — 

мудрість, яка є справжнім орієнтиром, 

компасом.«Нехай ці головні елементи людяності, 

здорової та повноцінної поведінки допоможуть вам 

пройти цю дорогу від буття людиною з маленької 

букви до буття людиною з великої букви. Нехай ці 

життєво важливі правила поведінки стануть для вас 

орієнтиром на особистій дорозі навіть серед темені, 

розбурханого життєвого моря цієї воєнної трагедії, 

яку ми тепер переживаємо», — побажав 

БлаженнішийСвятослав. 

                     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 Cardinal 

CARDINAL FUNERAL HOMES 
92 Annette St. 416-762-8141 

366 Bathurst St. 416-603-1444 
cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 

   
   

                               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 

 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 
304,Etobicoke, ON  M9C2Y3 

Tel: 416-233-4631  
Ext. 500,  

Fax: 416-233-0432 

olena@terralaw.ca 
 

mailto:olena@terralaw.ca
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