
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 

Кров святого Януарія розрідла в руках 
Блаженнішого Святослава. Відоме 
«неапольське чудо» повторилося 

 
У неділю, 18 листопада, українська спільнота в Італії 
вшанувала 85-ті роковини Голодомору. З цієї нагоди 
кардинал Кришенціо Сепе, Архиєпископ Неаполя, 
виставив для почитання найголовнішу реліквію своєї 
єпархії – ампулу з кров’ю місцевого святого, мученика 
Януарія. У завершальний момент покладання реліквії до 
сховища згусток крові святого Януарія розрідився в 
руках Глави УГКЦ. 
Кожного року в Неаполі, на святого Cвященномученика 
Януарія, 19 вересня, його кров з густої форми перетворюється 
на рідку. Таке чудо зазвичай відбувається тричі на рік: 19 
вересня, 16 травня та в суботу перед першою неділею травня. 
Останній раз це чудо сталося під час відвідин архиєпархії 
Святішим Отцем Франциском: кров розрідилася наполовину. 
З нагоди історичного візиту Глави УГКЦ до архиєпархії Неаполя 
в рамках вшанування 85-ї річниці Голодомору кардинал Сепе 
особисто виставив для почитання мощі св. Януарія. «Ви не 
лише відчинили нам двері свого дому і цього прекрасного 
катедрального собору, а й забажали особисто виставити 
найбільший скарб вашої архиєпархії – мощі св. Януарія», – 

сказав Блаженніший Святослав у своєму подячному слові до 
Архиєпископа Неаполя. На завершення Божественної Літургії 
Предстоятель УГКЦ благословив вірних реліквією, а відтак 
процесійно переніс її до місця зберігання – спеціального 
сховища бічної каплиці собору. У момент покладання 
реліквіарію до сховища кров св. Януарія миттєво стала рідкою. 
Оберігач реліквії повернувся до вірних з оголошенням: «Я маю 
сказати вам важливе повідомлення. Сталося чудо: (ст.2) 

 
 

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 

 6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 11:30 – Св. Літургія – о.н Р. Лобай   
  6:00в. – Св. Літургія – о. О. Лящук  
 
              

                         Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р.–  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап. Євр. 4, 14 – 5, 10. 
 Єв. Йо. 10, 9 - 16. 
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РІЗДВЯНИЙ БАЗАР 
ЛУКЖК при нашій парафії запрошує всіх на Різдвяний 
Базар у церковній залі в неділю 9 грудня ц.р., від год. 
8:00 ранку до 2:00 пoп. Можна набути смачні гарячі 
обіди, печиво, святвечірні страви, пшеницю, мак, вушка і 
подарунки на свята. 
Просимо парафіян хто може подарувати щось на 
тиху ліцитацію/аукціон будемо вдячні. 
Зголошуватися до Тані Когут на 416-231-2687 або до 
канцелярії 416-504-4774. 

 
¾ Просимо членкинь ЛУКЖК , парохіян і 

зацікавлених нашої парохії помогти ліпити 
вареники на базар в суботу 8 грудня о год. 10:00 
ранку! 

 
«Відпiчнім з Христом» 2019 Катехитичний Табір: 
10–16 березня, 2019. Для дітей 3-8 класів! НОВА 
онлайн реєстрація починається в неділю 11-го 
листопада о год. 2:00 поп. Зайдіть на сайт 
www.b4j.ca/register або на реєстраційну вкладку вгорі 
домашньої сторінки b4j.ca. Потрібнo код B4J2019 
(регістрозалежний). Програма є двомовна. Реєстрація 
закривається, коли всі місця будуть заповнені. Не 
відкладайте. 
 

¾ Катехетична наука для батьків i 
зацікавлених відбувається кожної п’ятниці  
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків, 516 
The  Kingsway. Всіх запрошуємо! 
 

¾ Дискусійний Клюб розпочав свою 
діяльність. Слідуюча зустріч буде у вівторок 4 
грудня о год. 11:00 ранку у парохіяльному 
будинку. Запрошуємо парохіян, прихожан і гостей 
до численної участи! 
 

¾ Посвячення нових церковних    
обрусіб для нашої парохії відбудеться в неділю 
 9 грудня після Святої Літургії о год. 9:30 ранку 

¾ Повідомляємо, що ЛУКЖК, відділ св. о. 
Миколая запрошує на засідання сьогодні о год. 
11:30 поп. у парафіяльному будинку. Тема 
засідання ГОЛОДОМОР. Гостям раді!  
 
¾ Український З’єднаний Харитативний 
Фонд при філії ССУК в Торонто починає свою  
45-ту збіркову кампанію. Особливу увагу 
звертається на навчання та культурне виховання 
нашої молоді в українському дусі. У притворі 
церкви знаходяться конверти із закликом УЗХФ для 

бажаючих зложити пожертви на цю ціль! 
 
¾ КУМФ запрошує на презентацію книги та 
відео “Все моє мистецтво-це молитва” про Карла 
Звіринського, мистця і вчителя в неділю 25 
листопада о год. 2:00 поп. в Ґалерії КУМФ, 145 Еvans
 Ave.                                                

                         Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку   парохіянам.   
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
                  в пам’ять Іванни Лобай 
Орест і Леся Теплі       100. 
Андрій і Лідія Лебедь      100. 
____________________________________ 
Ірена Коморовська       150. 
Лідія Коморовська       150. 
Галина Микитин        110. 
Сузан Саміла-Мороз       200. 
Андрій Дзюбак         100. 
Родина Пастушак        100. 
            (в пам’ять Василя Пастушак) 
Родина Білак         100. 
            (в пам’ять Василя Пастушак) 
Орест і Леся Теплі       100. 
          (в пам’ять Дмитра Семчишина) 
Susan Ungard         225. 
          (в пам’ять Дмитра Семчишина) 
Ярослав і Уляна Крет      100. 
         (в пам’ять Марії Крет – 2р.) 
                  

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 26 XI   6:00 веч.   бл. п. Надію Карп’як 
 28 ХІ  10:00 ранку   бл. п. добр. Ірину Івахів 
                                                                       (40д.) 
  1 ХІІ 8:00 ранку  бл. п. Василя і Галю Соломон 
  1 ХІІ 11:00 ранку бл. п. Дмитра Семчишина (40д.) 
  3 ХІІ  8:00 ранку        бл. п. Григорія і Марію 
                                                          Реплянських 
  3 ХІІ  7:00 веч.    бл. п. Параскевію Лесів 
                                                                 (35р.) 
  5 ХІІ  6:00 веч.    бл. п. Марію, Володимира, 
                                        Мирославу Кудлів 
                         (Продовження) 
 
кров св. Януарія стала рідкою в руках Блаженнішого 
Святослава», – демонструючи капсулу з повністю 
розрідженою кров’ю. Після цього Глава УГКЦ знову 
благословив вірних мощами святого.«Під час 
процесійної ходи, коли я з трепетом ніс мощі св. 
Януарія, я просив у нього про заступництво за 
український народ та припинення війни в Україні», – 
розповів Блаженніший Святослав. Додамо, що «чудо 
крові св. Януарія» є викликом для сучасної науки. 
Кров святого застигла ще у IV столітті і декілька разів 
у рік переходить у рідкий стан. Неаполітанського 
святого почитає як Католицька, так і Православна 
Церкви. Януарій – італійський священномученик, був 
єпископом, мученицьку смерть прийняв близько 305 
року (йому відрубали голову). Християни Неаполя 
взяли тіло святого, а його засохлу кров зібрали із 
землі в посудину. На його могилі впродовж століть 
відбувається багато чуд. Місцеве населення вірить, 
що чудо розрідження крові св. Януарія є знаком того, 
що він опікується їхнім містом та вислуховує їхні 
молитви.            Секретаріат Глави УГКЦ в Римі 

Храмовий Празник будемо святкувати в неділю, 
16 грудня:  Архиєрейська Божественна Літургія 
 о год. 11:30 ранку, Празничний Обід о год. 1:15 
поп. у церковній залі. Квитки можна придбати  у 
парохіяльній залі в кіоску БУКК при недільній каві і  в 
парохіяльній канцелярії (416-504-4774). Просимо  до  
численної  участи!  
 

 

http://www.b4j.ca/register


«Ми є жертвами військової агресії 
Російської Федерації», – Глава УГКЦ в 

інтерв’ю для «Републіка» 
 

Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви, який у 

жовтні брав участь у Папському Синоді 
Єпископів, автор книги «Скажи мені правду» 

видавництва «Cantagalli», поспілкувався з 
представниками італійського видання 

«Републіка». 
«У 2014 році Російська Федерація напала на Україну: 
спершу через анексію Криму, а пізніше через 
військове вторгнення у східну частину України, в 
регіон, що називається Донбас. Протягом п’яти років 
не бачимо ніякого припинення вогню, незважаючи 
на численні дипломатичні зусилля, починаючи із 
підписання відомих Мінських угод, а продовжуючи 
угодами, підписаними у форматі дипломатичних 
контактів. На жаль, щодня до нас доходять новини 
про нові жертви, як серед українських воїнів, так і 
серед цивільного населення. 
Цей регіон, згідно із офіційними висновками 
міжнародних організацій, на сьогодні є найбільш 
насиченим вибухонебезпечними матеріалами у світі. 
Сотні тисяч дітей щоденно перебувають у зоні 
небезпеки. Жодного разу не вдалося досягнути 
перемир’я і припинення вогню.Україна втратила вісім 
відсотків своєї території і чверть свого економічного 
та промислового потенціалу. У регіоні відчувається 
велика гуманітарна катастрофа, тому що майже 
чотири мільйони жителів цих територій знаходяться в 
полі бойових дій. Гуманітарні організації не можуть 
дістатися до цих територій, щоб передати допомогу 
цивільному населенню, яке страждає. Навіть більше, 
зараз стоїмо перед загрозою екологічної кризи, тому 
що в регіоні Донбасу знаходиться багато вугільних 
шахт, які були затоплені підземними водами і 
закриті. Унаслідок цього весь хімічний матеріал 
проникає і забруднює питну воду.Поза сумнівом, 
можна ствердити, що Україна є справжньою жертвою 
агресії і переживає найбільшу гуманітарну кризу в 
Європі після Другої світової війни. Але те, що 
найбільше нас болить, це те, що ця війна, на жаль, 
вважається забутою, тому що більше не говориться 
про гуманітарну ситуацію в цьому регіоні і новини з 
України не долітають до Західної Європи».Ось так 
пояснив ситуацію для «Републіки» Блаженніший 
Святослав, який брав участь у недавньому Синоді 
Єпископів, автор книги «Скажи мені правду», що 
щойно вийшла у видавництві «Cantagalli», текст до 
якої написаний у співавторстві з Паоло Асоланом. 
Декілька днів тому відбулася історична схизма 
між Москвою та Константинопольським 
Патріархатом. На вашу думку, хто має рацію в 
цій ситуації? 
Так, це правда. Україна сьогодні не лише країна, де 
після падіння Радянського Союзу зіштовхнулися два 
проекти соціального розвитку: один – повернення до 
радянського минулого, або ж інший – розвиток 
відповідно до європейських демократичних 
стандартів. Помітне також зіткнення між  
 
 
 

Московським та Константинопольським 
Патріархатами.Хто має рацію? Я не вважаю, що маю 
право ставати на будь-чию сторону, тому що кожна з 
них має свої міркування. Як представник Української 
Греко-Католицької Церкви, можу лише ствердити, що 
православний світ поділений і дуже потребує вищого 
арбітра в християнстві, на кшталт того, як ми, 
католики, бачимо в особі Папи, Наступника Петра, 
котрий не лише є представником найвищої церковної 
влади, а й вселенським арбітром, який допомагає 
помісним Церквам досягнути згоди і перебувати в 
єдності Церкви. Це правда, що кожна сторона 
представляє свої аргументи: історичні, канонічні, 
пасторальні тощо. Ми, греко-католики, не беремо 
участі в цих дискусіях, ми не можемо бути втягнуті в 
цей процес, який вважаємо внутрішньою справою 
православного світу. Як Церква, ми молимося за 
єдність, за єдність християн, як також за єдність між 
нашими православними братами. Ми відчуваємо, що 
наше покликання в сучасному контексті – бути 
свідками єдності Церкви, а також нести конкретну 
місію щодо цієї єдності, а саме – свідчити про 
особливе служіння Наступника Петра. 
Роками очікується можлива подорож Папи до 
Москви. Чому вона ще не відбулася? 
Пояснення цьому недавно дали представники самого 
Московського Патріархату. Пояснюється, що в 
Православній Церкві Московського Патріархату існує 
негативний образ Католицької Церкви, незважаючи 
на контакти, що існують між очільниками цих 
Церков. Можливий візит може викликати протести. 
Крім того, в Росії немає багато католиків чи 
Православною Церквою Московського Патріархату. 
Натомість ми чекаємо на Папу в Україні. Очікуємо на 
візит Наступника Петра, який міг би справді стати 
посланцем миру. Ба більше, можу ствердити, що 
православні всіх конфесій, католики і протестанти, і 
навіть невіруючі в Україні бачать в особі Папи не 
лише посланця, а й будівничого миру. Існує духовне 
бачення: якщо Папа Франциск відвідає Україну, то 
війна припиниться. Політики сьогодні можуть 
розпочати війни, але потім стають заручниками цих 
воєн і не можуть їх зупинити. Натомість Папа є 
посланцем і будівничим миру. Тож говорять, що 
можливий візит Папи до України зможе допомогти 
політикам і дипломатам сьогодення покласти кінець 
збройному конфлікту в нашій країні. 
Гадаєте, що після історичної угоди між 
Ватиканом та Китаєм щось може змінитися і в 
стосунках між Москвою та Римом? 
Не думаю. Гадаю, що ці два виміри церковних 
відносин відбуваються на різних рівнях. Відносини, 
контакти між Римом і Москвою є в площині відносин 
екуменічних між двома різними між собою Церквами. 
Натомість контакт між Ватиканом і Китаєм є 
контактом між самими католиками. Він випливає з 
батьківського піклування Папи Франциска допомогти 
найперше зупинити переслідування підпільної 
Церкви і групи католиків в Китаї…………………………… 
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