
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.  1Кор. 6: 12-20; Євр.13: 7-16 
Єв. Лк. 15: 11-32; Мт. 5: 14-19. 
 

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. 1Кор. 8: 8-9:2. 
Єв. Мт. 25: 31-46. 
7:00 – Утреня 
             Божественні Літургії.  
8:00 – Св. Літургія (жива трансляція) 
10:00 ранку, 12:00 пол              

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

Субота 
6:00в. – Вечірня 
 
                 Навечір’я свят 
6:00в. – 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 

«Дякую за ваше милосердя і відкриті серця, 
що рятують українців сьогодні», — Блаженніший 

Святослав до делегації зі США 

8–9 лютого відбувався візит солідарності в Україну делегації зі 
США на чолі з архиєпископом і митрополитом Філадельфійським 
Борисом Ґудзяком. Разом із ним до Львова, а відтак Києва 
прибули ординарій дієцезії Роквіл Центр у Нью-Йорку Джон 
Баррес і президентка організації «Catholic Charities USA» 
(Католицькі благодійні організації США) с. Донна Маркхем. Вони 
відвідали також Ірпінь та Бучу. 
 
Представники Католицької Церква США моляться у храмі 
Святого Андрія Первозванного в Бучі за жертв російської агресії 
У столиці України релігійні діячі мали кілька важливих зустрічей. 
Зокрема, гості зустрілися з Отцем і Главою УГКЦ Блаженнішим 
Святославом, який в їхніх особах подякував Католицькій Церкві 
США за солідарність і підтримку українського народу: «Дякую 
не лише за вашу гуманітарну та матеріальну допомогу, 
а й за милосердя і відкриті серця, що рятують українців 
сьогодні». 
Глава УГКЦ наголосив на важливості таких візитів делегацій 
із різних куточків світу в тяжкий воєнний час. «Ми — не забуті, 
ми можемо вижити навіть у таких драматичних обставинах, 
бо не одні зі своїм болем», — сказав Предстоятель в ефірі 
«Живого телебачення». 
Єпископ Джон Баррес також подякував Блаженнішому 
Святославові за стійкість і єднання, особливо у воєнний час: 
«Українці зараз — дуже потужні. Особливо потужні й дуже 
важливі також Ваші щоденні звернення до людей». 
9 лютого митрополит Борис Ґудзяк, єпископ Джон Баррес і с. 
Донна Маркхем відвідали Бучу й Ірпінь, де, зокрема, завітали 
до храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, пошкодженого 
російською міною. Ставши свідками страшних воєнних злочинів 
росії проти українського народу, вони висловили слова 
підтримки та подяки за мужність.   Ст. 3…. 
 



2                                                                                       ОГОЛОШЕННЯ 
____ 

 

@4bellwoods

Вівторок, 14 лютого - Навечір'я свята Стрітення 
ГНІХ - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 
Середа 15 лютого - Свято Стрітення ГНІХ. Утреня  
о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії   
о год. 8:00 i 10:00 ранку. Після Божественної 
Літургії відбудеться посвячення свічок.    
 
Повідомляємо, що у парафіяльній канцелярії 
тепер 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.  
Податкові посвідки за церковні пожертви готуються 
на другу половину лютого 2023. 
 
Повідомляємо, що в неділю 19 лютого Лицарі 
Колюмба при нашій парохії (Knights of 
Columbus, Council 1388) спонсоруватимуть 
недільну каву у церковній залі після кожної 
Божественної Літургії. Цей жест це виявом вдячности 
за можливість провадити свою діяльність при Свято-
Миколаївській парохії. Запрошуємо численно прибути 
до церковною залі на смачні канапки та спілкування! 
Щиросердечна подяка Лицарям Колюмба за 
доброзичливість і щедрість! 
 
«Відпочиньмо 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 2 год 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! 
 
Кляси підготовки до Торжественного Святого 
Причастя, які буде провадити п. Олег Бих 
починатимуться в неділю 26 лютого 
о год. 10:00 ранку у парохіяльному будинку.  

Просимо зацікавлених зголоситися до парохіяльної 
канцелярії за чис. тел.. 416-504-4774 до 16 лютого. 

МАРШ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ відбудеться в 
п’ятницю 24 лютого о год. 6:30 веч. Початок маршу: 
Yonge and Dundas Square, кінець: Nathan Philips 
Square. Приєднуйтесь до #WalkforUkraine.  
 

Торонтонські відділи Ансамблів Спілки Української 
Молоді,  Ліги Українок Канади та Ліги Українців Канади  
запрошують на Шевченківський концерт в неділю, 19 
березня 2023, о год. 3:00 поп. в Old Mill - Brule Room. 
Квитки $25 через e-transfer 
ensembles.sum@gmail.com, $30 - при дверях. 
 
 
 

 

                       Жертводавці 
Складаємо щиросердечну подяку. Нехай 
Предобрий Господь благословить. 
Роман і Леся Зелик         100.  
             (в пам’ять Теклі Соломон) 
Марта Ващук           200. 
Олександр й Ірина Кордюк         350. 
Оля Гуль            250. 
Христина Вінтоняк         200. 
(в пам’ять Любови-34р. та Дмитра Вінтоняк-
55р.) і Лідії Романів – 40д. 
Ліда Коморовська        200. 

ДО УВАГИ ПАРАФІЯН 
 

У неділі Божественні Літургіії служатся о год. 8:00, 
10:00 ранку i 12:00 пол. 

Недільна Божественна Літургія о 8:00 год. ранку 
транслюється живим ефіром для хворих і немічних. 

Утреня в неділю о год. 7:00 ранку. 

Вечірня служиться в суботу о год. 6:00 веч. 

У свята Божественні Літургії служаться о год. 8:00 
ранку і 10:00 ранку. 

Повідомляємо, що присутність в церкві на Святій Літургії 
зобов’язує всіх парафіян. 
 

                      МНОГАЯ ЛІТА 
Новоохрещеним Михайлові й Олексієві Трокош, 
їхнім рідним і хресним батькам бажаємо многих і 
благих літ! 
 

Подаємо до відома: У нашій Свято-Миколаївській 
церкві ми розпочали проект “Допомога Україні” у 
формі недільної кави в церковній залі після кожної 
Святої Літургії. Заохочуємо наших парохіян 
підтримати це діло. Увесь прихід призначений на 
гуманітарну допомогу Українi. Прихід з кави 5 лютого 
становить $610. 

 

ПО М И Н А Є М О     †      П О М Е Р Л И Х 
13 лютого 
5:00 веч.    бл. п. Святослава Фуртак (3р.) 
6:00 веч.    бл. п. Оксану Веригу (1р.) 
 
17 лютого 
11:00 ранку бл. п. Олександру Костюк (40д) 
 
20 лютого 
6:00  веч.     бл. п. Оксану Кульченко (3р.)  
 
21 лютого 
5:00 веч.   бл. п. Кароліну Малецьку (1р.) 
 
22 лютого 
8:00 ранку  бл. п. Романа, Павлину, Іванну Лобай 
 

http://www.b4j.ca/
mailto:ensembles.sum@gmail.com
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____________________________________________________________________________________________________ 
Контакти: 

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

 

Буча сьогодні є символом російського імперіалізму, 
колоніалізму, а також диявольської здатності 
впливати на людину до таких невимовних злочинів, 
зазначив владика Борис Ґудзяк. 
Сестра Донна Маркхем мала нагоду розповісти про 
гуманітарну допомогу, яку надає українцям 
Католицька благодійна організація США. «Люди 
США — з вами, Церква — з вами… У цей час 
ми робимо все можливе, щоби зрозуміти, 
як допомогти людям. Допомагаємо близько 
20 тисячам українцям у США зараз.
 І продовжуємо», — наголосила с. Донна. 
У храмі Святого Андрія Первозванного в Бучі 
представники Католицької Церкви США помолилися 
за упокій невинно вбитих людей під час війни.    
Департамент інформації УГКЦ, 

 
Про календарну реформу УГКЦ: подробиці 

від Глави Церкви Блаженнішого 
Святослава 

Вчора ввечері Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 
оголосив, без перебільшення, історичне рішення 93-ї 
сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні щодо 
календарної реформи, яка набуває чинності з початку 
нового літургійного року — 1 вересня 2023 року. 
І йдеться не лише про святкування Різдва 25 грудня, 
про що давно точаться дискусії, які спалахують 
за місяць до свята і вщухають одразу після нього, 
а про перехід на григоріанський календар усіх 
нерухомих свят. Усіх, окрім Пасхалії. 
 Глава УГКЦ анонсував це рішення Синоду минулої 

п’ятниці на зустрічі з молоддю у Тернопільському 
медичному університеті. Про мету літургійної 
реформи, її сенс, нюанси і значення цих змін для всієї 
Церкви — у прямій мові Блаженнішого Святослава 
у програмі «Відкрита Церква». 

Синоди єпископів УГКЦ — механізм прийняття 
колегіальних рішень 

Рішення про літургійну реформу було прийняте 1–
2 лютого на 93-й сесії Архиєрейського Синоду 
єпископів УГКЦ в Україні. Це питання тривалий час 
вивчали, дискутували й обговорювали на сесіях 
Синоду, і ось — рішення прийнято. Що таке 
синодальні рішення Церкви і на яких рівнях Синодів 
вирішують які  питання? 
Наша Церква за природою синодальна: 
ми не є монархічною структурою, ми — колегіальне 
тіло. І коли вирішуємо якісь справи, що стосуються 
усіх і кожного, коли це кожен потім на своєму рівні 
повинен втілювати в життя, то хочемо це робити 
разом. 
У нас є, щонайменше, три рівні Синоду. Великий 
Синод Єпископів, коли сходяться усі владики зі всього 
світу і це відбувається раз у рік. Це — надзвичайно 
важливий світовий форум нашої Церкви, на якому 
ми вирішуємо питання, які стосуються кожного 

вірного у всіх куточках Земної кулі. 
Але Україна, як матірня територія нашої помісної 
Церкви, має свій Архиєрейський Синод, до складу 
якого входять усі греко-католицькі єпископи України, 
до них долучається владика Ніл із Закарпаття, 
єпископ Мукачівський. Тобто Архиєрейський Синод — 
це не маленька групка владик, а всі греко-католицькі 
єпископи України, зібрані разом. Коли йдеться про 
певні реформи, що стосуються літургійного життя, 
зокрема календарну, в Україні компетентним 
колегіальним органом для прийняття відповідних 
рішень є саме цей Синод. 

Такий Синод відбувся 1 лютого у Брюховичах, 
поблизу Львова, і на ньому були присутні всі греко-
католицькі єпископи України. До речі, центральною 
темою став не календар, а душпастирство і зцілення 
ран війни. Між нами була пані Ірина Микичак, 
заступник міністра охорони здоров’я, військові 
медики, які розповіли в чому полягає весь трагізм цих 
травм і ран, котрі війна наносить людям, українському 
народові. Ми прийняли певну стратегію, певний 
напрям душпастирства, щоб могти долучитися 
до зцілення ран війни. 
Одним з елементів дискусій було питання не так 
літургійної реформи, бо це, я би сказав, дуже широке 
розуміння, а реформи літургійного календаря саме 
для вірних нашої Церкви в Україні, бо в інших країнах 
світу це питання стоїть трохи по-іншому. 
Ми заслухали кожного єпископа, який перед тим 
провів певні консультації зі своїм духовенством. 
В Україні є чотири митрополії, і кожна з них вивчала 
це питання по-своєму. Наприклад, Львівська навіть 
провела окремий Митрополичий Синод, де єпископи 
обмінювалися думками і досвідом слухання вірних 
із цього питання у Львівській області. Івано-
Франківська митрополія, яка охоплює і Чернівецьку 
область, провела анкетування священників 
з конкретними питаннями, на які просила дати 
конкретні відповіді. Тернопільська — консультації 
з духовенством і була підготовлена до того, щоб 
показати результати цієї праці. Ну і Київська 
митрополія: я особисто просив кожного владику, 
кожного екзарха провести зустріч зі своїм 
духовенством і в такий спосіб бути голосом своєї 
єпархії, свого екзархату — вірних, монашества, 
духовенства, на Архиєрейському Синоді, який 
ми провели минулого тижня.Є ще Постійний Синод — 
це мале коло єпископів. Згідно з канонічним правом, 
їх обирає Великий Синод Єпископів зі всього світу: 
трьох — прямим таємним голосуванням, одного 
призначає Глава Церкви. Так, ці чотири єпископи 
збираються на заклик і під керівництвом Глави 
Церкви. Кодекс канонів Східних Церков визначає 
певні питання, які Глава Церкви не може вирішувати 
без поради Синоду. Тобто Постійний Синод — 
це колегіальний орган, який допомагає Патріархові 
управляти Церквою в міжсинодальний період……. 

https://ugcc.ua./data/u-ponedilok-blazhennishyy-svyatoslav-oprylyudnyt-rishennya-arhyereyskogo-synodu-shchodo-kalendarnoy-reformy-2045/
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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 

            
Space available. 

375.00 
Call Myron at 416-670-4480 

 

 

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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