
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 

Мт. 14, 22-34. «І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і 
підійшов до Ісуса».  
Приклад про апостола Петра, який ішов по воді, відкриває нам 
дуже велику правду християнського життя. Попередньо коли 
апостоли побачили особу, яка йде по воді, то злякалися. Коли ж 
вони впізнали Ісуса Христа, то Петро після Ісусових слів почав 
іти до Нього по воді. Доки Петро дивився на Спасителя – він 
ішов, але тільки-но почав усвідомлювати, що він людина і що йде 
по воді, а людині не властиво ходити по воді, – почав тонути.  
Так буває і в нашому житті. З історії Церкви знаємо, що взірцем 
християн є мученики, які завжди, незважаючи на обставини, жили 
вірою. І доки ми живемо вірою, не оглядаючись на будь-що, ми 
наче можемо «йти» через усілякі обставини нашого життя. Коли 
намагаємося якось реально, по-людськи дивитися на обставини, 
то відразу починаємо «тонути». У християнстві не тільки 
песимізм, а й навіть реалізм, як також ідеалізм не є можливі – у 
християнстві можливо жити лише вірою. Лише віра дає нам змогу 
йти всупереч будь-яким обставинам – віра і вдивляння в особу 
Ісуса Христа. Тому наша віра – це те, що дає нам фундамент, 
основу, щоб, попри будь-які життєві бурі й незгоди, будь-які 
ситуації, іти понад усім і через усе у відповідь на те, що нас 
покликав йти через ті реальності життя наш Господь. 
 
1 Кр. 3, 9–17. «Ми бо співробітники Божі»  
Бог, створюючи людину на свій образ і подобу, не тільки 
запланував людину, щоб вона жила сама, але створив її, щоб 
вона володіла землею, пильнувала все довкола. Бог створив 
людину зі своєї любові, бо не хотів тішитись життям і буттям сам 
в собі і дав людині велику місію, щоб вона була Його 
співробітником.  
Людина також має творити, співтворити з Богом. Тому ми ніколи 
не можемо бути творцями самі в собі. Маємо в Бозі відкривати 
для себе і все більше пізнавати цю місію, чого Господь очікує і 
сподівається від нас. І кожен із нас, яким би він не був, 
молодим чи старим, більше освіченим чи менше, більше 
духовним чи менше, кожен із нас покликаний співпрацювати 
та співтворити з Богом. 
 
Розважання Кир Венедикта Алексійчука, Єпарха Чікаґо 

ST. NICHOLAS 
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 БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
 7:00р. -    Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –   Св. Літургія – o. Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур  
 6:00в. – Св. Літургію не служать.   
 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп. після вакаційної перерви 
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Koр. 3,9-17.  
 Єв. Мт.14,22-34. 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.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 

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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                Радо вітаємо нових парафіян! 
Хто бажає стати офіційними 
парафіянами нашої церкви просимо 
виповнити анкету в канцелярії і 
заплатити річну вкладку $25.00. Тоді 
отримаєте зелену виказку для 
паркування, конверти на пожертви - за 
які канцелярія випише Вам посвідку 
для податку (income tax), і церковний 
календар на 2017 рік. 

 
¾       Молитовна Група зустрічається щосереди  

о год. 6:00 вечора.  Наступна зустріч буде  
після вакаційної  перерви.  
  

¾ Клюб Духовних Дискусій (колишній 
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч  буде після вакаційної 
перерви.     

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

    Василь і Марія Домарецькі     $200.00 
   Ігор Томків                                                 $100.00 
   Володимир і Анна Покрищак                       $100.00 
   Люба Ройко (в пам’ять Павла і Олекси)       $400.00 
   Юрій Дашко           $100.00 
   Катерина Бонза          $100.00 
   о. Александер і доб. Оленка Лящук   $100.00 
 
 

 
 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
   
09    VIII  7:00 веч.     бл. п. Теклю, Володимира й Івана 
          Семенюк                                                     
10    VIII  7:00 веч.     бл. п. Луку Ружицького 
22    VIII  6:00 веч.     бл. п. Марію Микитин (12 р.) 
24    VIII  7:00 веч.     бл. п. Марію (30р.),  
                                           Теодора (1р.), Стефана Чобіт 
 
Як Святополк окаянний убив ще третього князя 

Святослава, як почалася через це війна, як Ярослав 
покарав братовбивцю і як Святополк, тиняючись світом 
(цілком як Каїн), загинув десь у пущі між Чехією і 
Польщею – все це належить до історії, яку кожен 
вірний син своєї вітчизни повинен знати. Коли князь 
Ярослав сів на Київський престол, він з великими 
почестями переніс мощі святого Гліба до Києва, де їх 
поклали поряд з гробом святого Бориса. Як пише 
літописець Нестор, мощі святих князів “подають 
цілительні дари всім, хто приходить до них з 
вірою:криві – ходять, сліпі – бачать, хворі – стають 
здоровими, в’язні виходять на свободу – святі князі є 
заступниками Руської землі”.  
Коли згоріла церква святого Василія, князь Ярослав 

наказав побудувати нову церкву. При її освяченні 
митрополит Йоан I (1008-1033) відкрив домовини 
святих князів і тіла їх знайдено цілі, не зіпсовані, а 
церкву наповнив чудесний аромат. Тоді 24 липня (6 
серпня) став днем поминання і почитання святих 
Бориса і Гліба. За сина Ярослава, Ізяслава, в їх честь 
було побудовано нову церкву і туди, при великому 
здвизі народу і в присутності багатьох князів, 
перенесли мощі святих, і знову церква наповнилася 
предивним ароматом. Відбувалося це за митрополита 
Георгія І. При перенесенні був присутній також 
преподобний Теодосій Печерський. Відтоді 2 (15) 
травня став днем почитання святих Бориса і Гліба. У 
цей день 1072 р. відбулося перше перенесення мощей 
святих. Друге перенесення до великої кам’яної церкви, 
яку звів князь Чернігова Олег, відбулося також 2 (15) 
травня 1115 р. На цьому перенесенні був присутній 
великий і славний князь Києва Володимир Мономах.  
Князь Володимир Мономах, коли відчув, що 

наближається година його смерти, виїхав з Києва 
(1125 р.) поклонитися тому місцю, де помер 
мученицькою смертю князь святий Борис, і там у 
церкві, зведеній на березі ріки Алти, віддав Богу свого 
духа. Його тіло згодом перевезли до Києва. 
Бог прославив мощі святих Бориса і Гліба багатьма 

чудами. Пам’ять їх на Русі завжди свята. А їх молитви 
нехай подадуть нещасливому і невільному народові 
нашому повернутися до давньої святости, а через 
святість і до давньої слави. 
 
Секуляризація: світ на гойдалці 
 Люди прагнуть добробуту, ми не одному його зичимо. 

Однак добробут має погану рису: якщо людина не 
намагається плекати свою гідність, то матеріяльний статок 
робить її слабшою, вона піддається звабам легкого життя. 
 Блаженіший Любомир Гузар 

Повідомляємо, що з днем 12-го червня 
ми перейшли на літній (вакаційний) час, 
який триває до 10 вересня, 2017 року 
включно. Божественні Літургії  в неділі  
служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку. 
Вечірні в суботу не будуть служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літний сезон. Просимо Вас 
дотримуватися цього порядку. 

 

УВАГА! З огляду на це, що від довшого 
часу ми зауважили, що не парохіяни 
ставлять машини на місцях призначених 
для вжитку наших парохіян, щоб навести 
порядок що до цього питання, парохіяльна 
рада вирішила поставити лічники (meters) 
на ставлення машин. Пригадуємо, що 
церква платить місту вже роками за місця 
на ставлення машин. 
Наші парохіяни, які є офіційно 
членами і які мають виставлену 
виказку/дозвіл (цього року зеленого 
кольору) є звільнені від оплати 
паркування підчас відвідування 
парохії.  



Святих мучеників Бориса і Гліба, у святому 
хрещенні Романа і Давида  
Чорна хмара нависла над Руською землею. Помер 
великий і святий князь верховний Володимир (пам’ять 
його вшановуємо 28 липня), той, хто охрестив і 
просвітив святу Русь. З плачем і зойком збіглися до 
Десятинної церкви натовп народу. Для них зайшло 
“красне сонечко”, як також зайшло воно і для Руси, 
покрилося хмарою страшної, нечуваної і до нині 
прокляттям над нами навислої братовбивчої 
боротьби.  
Святий Володимир залишив 11 синів і дванадцятого 
братанича Святополка, сина убитого Ярополка. Серед 
його синів були двоє:Борис, в хрещенні названий 
Роман, і Гліб, в хрещенні названий Давид. Борис 
княжив у Ростові, а Гліб – у Муромі. Обоє вони так 
ревно дбали про святу віру, так вірно служили Богові, і 
при цьому були справедливими і боговгодними 
князями, що святістю життя, відданого цілковито 
молитві і добрим ділам, возсіяли вони, за словами 
літописця Нестора, як дві ясні зірки серед братів своїх. 
Бориса було призначено спадкоємцем великокняжого 
престолу в Києві. Перед смертю св. Володимира 
Борис пішов походом на печенігів (1015 р.) і розбив їх 
ущент, а повертаючись додому, став табором при ріці 
Алті, і тут дійшла його вістка про смерть батька. 
Гарячими сльозами залився св. князь;це ж помер 
найліпший батько, той, який навчав їх тільки добра, 
якого так любив увесь народ, а волю якого сини 
повинні шанувати як щось найсвятіше. А водночас 
прийшли й інші тривожні вісті. Щойно помер святий 
Володимир, як Святополк, князь Турівський, що на той 
час був у Києві, силою захопив великий княжий 
престол, потоптав волю свого найліпшого опікуна і 
добродія, переманив на свій бік частину продажних 
бояр і задумав наступний злочин – убити всіх синів 
Володимира і стати на Русі самодержавним 
володарем.  

Бояри радили Борисові, щоб чимскоріше ішов 
з дружиною на Київ, прогнав напасника і сів на своєму 
престолі, таж за ним стоїть весь народ, який поможе 
йому провчити зухвалого Святополка. Але святий 
Борис не хотів братовбивчої війни, не хотів руською 
кров’ю залити домовину свого батька;він відпустив 
своє військо, а сам вирішив іти до Ростова. Та не так 
думав Святополк, який підіслав новоявлених юдів-
іскаріотів, бояр Вишгородських (Вишгород – місто 
поблизу Києва), що звалися Пушта, Талець, Єлович і 
Ляшко, щоб убили святого Бориса.  
Вірні слуги перестерігали князя, що Святополк зазіхає 
на його життя, та святий Борис віддався волі 
небесного Отця і молив Його, щоб удостоїв його, якщо 
на те Його воля, постраждати за правду.  
Настала ніч, поснули вірні слуги князя. 
Але він сам не спить. Своїм звичаєм припав на коліна 
і молиться, довго молить за щастя Руси, за добро 
князів, за благо цілого народу, щоб він був сильний 
вірою, великий єдністю, багатий правдою, 
миролюбний, згідний, і щоби на честь інших народів 
заробив собі шляхетністю духа, ревністю у вірі й 
трудом задля власного блага.  
 

Коли ж уже стало світати, князь бив земні поклони і 
став читати утреню. А там, за шатром, убивці слухали 
кожне слова, чули, як князь святий читав слова 
псалма: 
“О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало 
проти мене.  
Багато тих, що мені кажуть:«Нема йому спасіння в 
Бозі!»  
Але Ти, Господи, щит мій навколо мене, Ти моя слава, 
підносиш голову мою вгору.  
Я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з 
гори святої своєї.  
Я ліг собі й заснув, і пробудився, – бо Господь мене 
зберігає.  
Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли.  
Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! По щелепах 
вдарив ти всіх ворогів моїх, розторощив зуби злих.  
У Господа спасіння;на Твій народ – Твоє 
благословення” (Пс. 3).  

Закінчивши молитву, князь положився до сну. 
Тоді вдерлися до шатра вбивці і списом убили святого 
Бориса. Припав до тіла убитого вірний слуга Юрій, 
але його також вбили і відтяли голову, щоб легше 
було зняти з шиї його дорогий ланцюг, подарунок 
святого князя. Ще живого, святого Бориса обгорнули 
полотном зі шатра, кинули на віз, та тут два варяги, 
послані на поміч катам, добили вмираючого мечем. 
Так постраждав мученицькою смертю святий князь 
Борис, сталося це 24 липня (6 серпня) 1015 р. Тіло 
його потай поховали в церкві святого Василія у 
Вишгороді.  

Та на цьому не закінчилася каїнова злоба 
Святополка. Він послав до князя Гліба листа, щоб той 
приїжджав до Києва, бо святий Володимир, батько 
його, дуже хворий, і кличе його до себе. Гліб, 
слухняний кожному наказові батька, пустився в 
дорогу, а біля Смоленська сів на човен, щоб рікою 
Смядиною дістатися до Дніпра. Тут наздогнала його 
вістка від брата Ярослава, що Володимир, їх батько, 
помер, і що Святополк убив Бориса. Припав на 
молитву святий Гліб, сльозами освятив пам’ять 
батька і брата-мученика, й просив у Господа, щоб і 
йому подав щасливої смерти, бо вже знав князь Гліб, 
що не врятуватися йому від руки Святополка. І 
справді, вбивці не дали на себе чекати. Князь, бачачи, 
що йому не здолати супостатів, і не бажаючи 
кровопролиття, наказав своїй дружині, яка хотіла його 
боронити, щоби спасалась сама, а сам посеред 
молитви помер від ножа власного кухаря, якого до 
вбивства приневолив ватажок убивців Горясір. 
Сталося це 5 (18) вересня 1015 р. Тіло святого Гліба 
залишили в лісі, на березі ріки, і прикрили хмизом. На 
тому місці люди бачили вогненний стовп, було чути 
ангельські співи, та ніхто не знав, що означають ці 
чуда. Аж якось мисливці знайшли святе тіло, що не 
розклалося, дали знати до Смоленська і тоді мощі 
святого було перенесено до того міста і поховано у 
церкві.  
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