
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 

«Сім’я – це Євангеліє, добра новина для 

сучасного розгубленого людства», – 
Блаженніший Святослав 

 
Сучасна пандемія дозволяє нам по-новому оцінити 
роль і місце сім’ї у Церкві. Ми сьогодні наново 
усвідомили родину як домашню Церкву, в якій батько 
виконує функцію священника, а мати – особливої ікони 
Церкви, як матері, що пригортає і чуває над життям і 
служить здоров’ю. Таку думку висловив Блаженніший 
Святослав, Отець і Глава УГКЦ, у своєму відеозверненні 
з нагоди Міжнародного дня сім’ї. 
 
«Цими днями вся світова спільнота звертає свою увагу, 
думає, молиться за сім’ю. Всесвітній день сім’ї є особливою 
нагодою, щоб ще раз ми відкрили для себе великий дар, який 
Бог Отець зробив для людини, створивши її», – зауважив 
Глава УГКЦ. 
За його словами, з усіх видів людських спільнот саме сім’ю 
особисто створив Господь. Християни проголошують сім’ю 
Євангелієм, доброю новиною для того, щоб допомогти людині 
в сучасних обставинах, у цьому бурхливому світі, бути 
щасливою. Щоб допомогти їй не загубитися і не зневіритися. 
«Сім’я, як спільнота любові, нерозривний і плідний союз між 
чоловіком і жінкою, у сучасних обставинах, зокрема в умовах 
сучасної світової пандемії, справді представляється нам, як 
оазис порятунку людини», – сказав він. 
Глава УГКЦ вважає, що чимало людей в обставинах пандемії 
має можливість врятуватися від цієї хвороби саме в лоні своєї 
родини……….ст. 2 
 

 Ап. Ді. 11, 19-26, 29-30..   
 Єв. Йо. 4, 5-42. 

 

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:  
Ап. Ді. 16, 16-34. Єв. Йо.9, 1-38. 
8:00 – Утреня –  
9:30 –  Св. Літургія –   
7:00в. – Aкафіст –  
 
             

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

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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 Загальні Збори нашої Свято-

Миколаївської парохії відложені з огляду на
 поширення короновірусу! 
 

 Загальні Збори відділу ЛУКЖК , 
відділ св. о. Миколая відложені з огляду на 
поширення короновірусу. 
 

 Недільна кава і гарячі обіди 
заходом ЛУКЖК відложені на неозначений час з 
огляду на поширення короновірусу. 
    

 Загальні Збори БУКК, відділ св. о.  
Миколая відложені з огляду на поширення 
короновірусу. 
 

  Хор Веснівка і Чоловічий Камерний 
Хор -  Концерт вшанування 180 річниці видання 
Кобзаря відложений на неозначений час з огляду 
на поширення короновірусу. 
 

             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай 
Господь    благословить  і винагородить! 
 
Катерина Кузан         100. 
(в пам’ять бабці і діда Параски і Романа Дубняк)     
Марія Кузан          100.  
  ( в пам’ять родичів  Параски і Романа Дубняк) 
Марта Ващук         100. 
Марія Перс          100. 
Володимир і Леся Бучко      200. 
Марія Крамарчук        150. 
Віктор і Марія Кошарні      100. 
Александер і Роксоляна Сливинські   500. 

Наталя Мигаль         1000. 
        (в пам’ять мами Галини Мигаль) 
Ігор Кусела          100. 
Володимир і Люба Оленич     1000. 
 
Пожертви жерез PayPal до кінця квітня 2020 
Роман Борис          1000. 
Галина Лижник         500. 
Анна Барабаш         250. 
Анна Антонишин        200. 
Андрій і Оксана Бошко      250. 
 

             (Закінчення)       
«Сім’я – це особливий оазис плекання людських 
стосунків між людьми різних генерацій, різних 
поколінь. Це простір передавання досвіду від 
старших до молодших. Ми всі шукаємо захисту в 
колі своєї родини. Сім’я – спільнота любові. Вона 
нас сьогодні рятує і дає нам можливість віднайти 
зміст всього того, що ми переживаємо», – додав 
Отець і Глава УГКЦ. 
«Спостереженням сучасного світу є те, що 
проблеми ізоляції висвітлили дуже велику 
проблему домашнього насильства. Тому сьогодні 
Христова Церква хоче бути поруч», – наголосив 
Глава УГКЦ. 
«Навіть тоді, коли ми не можемо фізично 
зібратися разом у наших парафіях і громадах, – 
каже він, – дозвольте сьогодні Церкві завітати до 
ваших родин за допомогою сучасних засобів 
зв’язку». 
А після цього усіх закликав до спільної молитви, 
щоб наша родина була школою любові. 
«Саме силою любові можна все здолати, 
перебороти і оздоровити. Лише оазис любові дає 
можливість пережити навіть глобальні виклики, 
які стоять сьогодні перед людством. Саме сила 
любові, яку ми можемо пережити в нашій сім’ї є 
сьогодні ліками проти страху. Не боятися в 
сучасних обставинах можна лише тоді, коли ми 
відчуваємо силу солідарності, любові, взаємної 
підтримки в наших родинах. Нехай сім’я – плідний 
союз любові між чоловіком і жінкою, буде цим 
маяком, який дасть світло для розбурханого 
людства в сучасних обставинах», – переконаний 
Предстоятель УГКЦ. 
«Щиро вітаю всі наші родини з цим днем. Щиро 
вітаю і молюся за наших наречених, які готуються 
укласти подружжя і, можливо, роздумують, як це 
зробити в умовах карантину. Я сьогодні хочу 
звернутися до дівчат і хлопців, які роздумують 
над тим, чи вступати в подружжя. Нехай 
Євангеліє любові і сім’ї буде для вас закликом не 
боятися. Хай буде закликом іти вперед у 
людських стосунках і вчитися любити», – сказав 
він. 
«Нехай всемилостивий Господь благословить 
українську родину, що є Доброю новиною для 
нашого народу, держави і для нашого 
суспільства», – на завершення побажав 
Блаженнніший Святослав.   
Департамент інформації УГКЦ 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!! Богослуження 
транслюються живим ефіром на веб 
сторінці нашої парохії www.saintnicholas.ca 
  
 

Щоб доповнити список емейл адресів 
наших парохіян і прихожан ласкаво 
просимо надсилати Ваше ім’я, прізвище, 
парохіяльне число і ЕМЕЙЛ АДРЕСУ на 
office@saintnicholas.ca. Якщо у Вас змінилася 
контактна інформація просимо зазначити у 
комунікації! 

Травень – Місяць Пресвятої  Богородиці -
 Пречистої Діви Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, 
служать Параклис до Пресвятої 
Богородиці о год. 7:00 вечора починаючи 
від п’ятниці 1-го травня. Заохочуємо наших 
парохіян до молитовної участи, щоб спільно 
виявити любов до Пресвятої Богоматері. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 7:00 вечора- Акафіст. 

mailto:office@saintnicholas.ca


Глава УГКЦ до медичних капеланів: 
«Духовний супровід наших медиків – 
важливий елемент душпастирського 

служіння» 
 
11 травня відбулося чергове засідання 
Комісії УГКЦ у справах душпастирства 
охорони здоров’я. У засіданні взяли участь 
голови єпархіальних комісій. На 
запрошення с. Севастіяни Карвацької 
учасником ZOOM-конференції став також 
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ. 
 

Онлайн-зустріч працівників душпастирських 
структур охорони здоров’я розпочалася з 
молитви. Після цього с. Севастіяна Карвацька, 
голова Комісії УГКЦ у справах душпастирства 
охорони здоров’я, розповіла про те, як Комісія 
долучається до відповіді УГКЦ на виклик 
пандемії. Зокрема, розповіла про співпрацю із 
Львівською міською і обласною радами, 
лічницею Шептицького, COVчегом тощо. 
Далі представники регіонів, голови кожної з 
єпархіальних комісій душпастирства охорони 
здоров’я, розповіли про діяльність, яка 
відбувається в єпархіях УГКЦ. Священники 
повідомили про різноманітність ситуації у 
лікарнях: якщо у Стрию на прохання хворих 
«уділяють Святі Тайни», то в Коломиї, Києві та 
інших регіонах, як самі стверджують, «капелани 
перейшли в онлайн», у «режим дистанційної 
праці». На зустрічі було також відзначено, що 
МОЗ особливо оцінює капеланів УГКЦ, адже 
завдяки Комісії УГКЦ душпастирства охорони 
здоров’я та Антикризовому центру УГКЦ вони 
приходять до лікарень уже підготовленими – із 
засобами індивідуального захисту. 
Вислухавши слова учасників онлайн-зустрічі, до 
них звернувся Блаженніший Святослав. Глава 
УГКЦ запевнив медичних капеланів, що він 
робитиме все можливе, щоб їм послужити, а вони 
мають послужити всім, хто має в цьому потребу. 
У своєму слові Предстоятель закликав 
священників не піддаватися страхові, а 
поширювати надію: «Не біймося! Не даймо 
страхові себе паралізувати! Будьмо носіями 
світла, надії, що разом ми можемо із цього вийти.  
 
 
 

Донесіть до наших медиків, що вони є в центрі 
нашої уваги, опіки. Будьте поруч із ними! А ми 
будемо намагатися доповнити все те, чого 
державна машина не може зробити в цих нових 
обставинах». 
Читайте також: Хто такі медичні капелани? І 
чому Церква – інститут гігієни? – Інтерв’ю із с. 
Севастіяною Карвацькою 

Блаженніший Святослав вважає, що ситуація, 
яку нині переживаємо, швидко не розв’яжеться, 
тому закликав набратися терпеливості та у 
взаємопідтримці, солідарності бути готовими до 
боротьби. «Хтось, можливо, плекає ілюзії, що 22 
травня завершиться карантин і все повернеться 
до того стану, яким було колись. Неправда. 
Людство і Україна вже ніколи не будуть такими, 
як були до початку цієї пандемії. Тому ми мусимо 
шукати нових способів, як бути поруч з нашим 
народом, зокрема з тими, які хворіють, як бути 
поруч з нашими лікарями», – ствердив 
Предстоятель. 
Глава Церкви, висловивши вдячність 
працівникам церковних структур душпастирства 
охорони здоров’я, закликав продовжити 
працювати. «До роботи!.. Бо карантин – це не 
канікули, вакації, це лише зміна форми роботи. 
Як ми казали, інтенсивність праці лише зросла в 
декілька разів… Тому нехай Господь буде 
благословенний, а ми будьмо свідками Його 
любові до кожного із нас!» – завершив своє 
звернення Блаженніший Святослав. 
На завершення зустрічі с. Севастіяна від імені 
усіх капеланів подякувала Главі УГКЦ за слова 
підтримки. 
Департамент інформації УГКЦ 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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