
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 

Глава УГКЦ про Церкву сьогодні: «Церква у 
посткоронавірусному світі бачить своє місце у 

людських стосунках» 
 
Мене часто запитують, де є Церква у 
посткоронавірусному світі. Я відповідаю: у людських 
стосунках. Про це сказав Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав в 
ефірі програми «Відкрита Церква» на «Живому ТБ». 
 
Співрозмовником Глави Церкви був Юрій Бутусов, головний 
редактор сайту «Цензор.нет».За словами Глави УГКЦ, нові 
обставини змушують нас боятися іншої людини. «Я б сказав, 
– зазначив Глава УГКЦ, – що сьогодні людські стосунки 
переживають непростий формат трансформації. Ми тепер 
живемо у віртуальному світі, через пандемію практикуємо 
онлайн-спілкування. Тому часто не розуміємо, наскільки 
важливі базові мережеві суспільства, які б допомогли людині 
знайти своє середовище, де б вона почувалася комфортно, де 
б могла бути собою».На переконання Блаженнішого 
Святослава, нині Церква і є таким мережевим світом, 
мережею стосунків. Церква живе певними принципами і одне 
з її завдань, за словами Папи Франциска, – допомогти людині 
залишитися людиною, не перетворитися на якийсь 
комп'ютер.«Тож людські стосунки – це особливий вимір, – 
вважає Предстоятель УГКЦ, – де Церква себе по-особливому 
проявляє. Бо Церква – це спільнота. Спільність людей, які 
спілкуються між собою. Зміст церковного буття – скликати 
людей бути разом. Ми є солідарними, особливо коли потрібно 
фізично допомогти».(ст.2……………….) 

 

 Ап. Рим. 5, 1-10. 
 Єв. Мт. 6, 22-33. 

 

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.Рим.5, 18-23; Mт. 8, 5-13. 
8:00 – Св. Літургія – жива трансляція  
10:00 –  Св. Літургія –  з участю вірних 
 
 
             

                         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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 ВШАНУВАННЯ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ ПІД 
БРОДАМИ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ 76 ЛІТТЯ БИТВИ 
ПІД БРОДАМИ:  Oрганізаційний Комітет  
Братства Колишніх Вояків , 1-ої Дивізії УНА, 
Торонто та Українсько-Канадський 
Ветеранський Фонд при Шевченківській 
Фундації  запрошує українську громаду взяти 
участь у СОБОРНІЙ ПАНАХИДІ   за душі Борців-
Героїв під Бродами та за всіх сучасних героїв, 
які віддали своє життя в боротьбі за 
Незалежність України, в четвер  23 липня 
 о год. 7:30 веч. в церкві св. о. Миколая,   
4 Bellwoods Ave. Поминальна мистецька програма, 
кава і солодке у церковній залі відкликані 
зогляду на поширення коронавірусу. 

                   МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещенiй Ганні Гой, її рідним батькам і 
хресним батькам бажаємо Многії і Благії
 Літа! 

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

Ігор і Галина Магега         100. 
              (в пам’ять мами Ольги) 
Марта Реплянська          100. 
Марґарета Міхневич         100. 
Данута Вархоль           100. 

Леоніда Ґула           100. 
Марія Крамарчук          150. 
Роман Харак            250. 
Александра Ковалик         200. 
Богдан і Христина Колос        200. 
Христинс Держко             1000. 
Ореста Ковбель           500. 
Татяна Рудзик           100. 
 

 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
  29 VI 10:00 ранку  бл. п. Володимира (35р.), 
                                       Мирослава і Марію Кудла  
   4  VII 8:00 ранку   бл. п. Галину Ковбель (40д.) 
 
                                                                                            
                ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
      Упокоїлися у Бозі бл. Мар’яна Горошко(75р.). і 

Мирося Щепанська (59р.)   Душі Покійних 
поручаємо молитвам наших вірних. 

 

  
                     (Закінчення)           

Сьогодні Церква творить спільноту також у 
віртуальному просторі. «Один наш єпископ з 
Канади днями розповів мені таку історію. Він 
зателефонував одній сім'ї і почув відповідь: 
"Владико, ми не можемо з вами говорити, бо ми є 
в Церкві". У той момент люди брали участь в 
онлайн-трансляції Богослужіння. Це означає, що 
вони себе відчули домашньою Церквою», – 
сказав Глава УГКЦ. 
На його переконання, Церква тепер наново 
переживає відкриття ролі сім'ї як домашньої 
Церкви, як тієї первинної клітини, де ми вчимося 
бути разом, будувати стосунки: між чоловіком і 
жінкою, між батьками і дітьми... Це базові 
стосунки, які завжди творили фундамент 
суспільства, інших організацій, котрі сьогодні, як 
інституції, переживають серйозну кризу. 
«Залишаймося людьми, будьмо людьми стосовно 
іншої особи, не біймося її, а вважаймо її Божим 
образом і Божою подобою, через яку Господь 
може до мене промовляти», – підсумував 
Предстоятель. 
Департамент інформації УГКЦ 
 
 

 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!! Сьогодні неділя 
28 червня Свята Літургія о год. 8:00 
транслюється живим ефіром на веб 
сторінці нашої парохії. О год. 10:00 ранку 
служиться Свята Літургія в церкві із 
присутністю обмеженою кількістю вірних.  
 
Просимо прочитата звернення Пароха 
щодо процедури вступу. 
 
Починаючи з першої неділі в липні будуть 
служити дві Святі Літургії – о год. 8:00 
ранку і 11:30 ранку із присутністю 
обмеженою кількістю  вірних. Свята 
Літургія о год. 8:00 ранку також 
транслюється живим ефіром. 
 
  
 

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! 

mailto:office@saintnicholas.ca


Папа Франциск: «Хто молиться, той 

ніколи не є самотнім» 
 
Все, що може трапитися в нашому 
життіжитті, може стати словом, зверненим 
до Бога, Який завжди нас вислуховує. 
Такою думкою Папа Франциск підсумував 
своє повчання з нагоди загальної аудієнції, 
що в середу, 24 червня 2020 року, 
транслювалася з Апостольського палацу у 
Ватикані. Чергова катехиза з циклу, 
присвяченого молитві, зосередилася на 
постаті царя Давида, що був і святим, і 
грішником, і переслідувачем, і 
переслідуваним, але в усіх обставинах не 
припиняв спілкування з Богом. 
 

«Божий улюбленець з юнацтва, він був обраний 
для унікальної місії, що набере центральної ролі 
в історії Божого люду та в нашій же вірі. 
В Євангеліях Ісус неодноразово названий 
„сином Давида“, бо й він народився 
у Вифлеємі», — зауважив Святіший Отець, 
нагадуючи, що саме з роду Давида, згідно 
з обітницею, прийшов Месія. 
Турботливий пастир 
Як зазначив Наступник святого Петра, історія 
Давида розпочинається на пагорбах поблизу 
Вифлеєму, де він пас отари свого батька Єссея. 
Наймолодший з-поміж братів, трудився 
на відкритому повітрі, а його вірним товаришем 
була цитра, на якій в самотності грав і співав 
своєму Богові. 
«Давид, отже, насамперед, є пастирем: мужем, 
який піклується про тварин, яких захищає від 
небезпеки, дбає про їхнє утримання. Коли Давид 
Божою волею мусітиме турбуватися про 
народ, то не чинитиме дії, дуже відмінні від 
цих», — сказав Папа, зауваживши, що саме 
через це в Біблії часто зустрічаємо образ 
пастиря, і навіть Ісус називає Себе «Добрим 
Пастирем». 
Уважний поет 
Другою характерною рисою Давида, як зазначив 
далі Папа, є його поетична душа. З цього 
можемо зрозуміти, що він не став вульгарним, 
як це часто трапляється з людьми, що тривалий 
живуть на віддалі від інших. Давид є чутливим, 
любить музику та спів, цитра постійно його 
супроводить: і щоб піднести пісню прослави 
Богові, і щоб висловити нарікання, а навіть 
визнати власний гріх. А це тому, що він 
не сприймає світ, як щось німе, але за речами 
здатний розгледіти «ще більшу таємницю». 
«Молитва народжується саме з цього, — сказав 
Святіший Отець, — із переконання в тому,  
 
 
 

що життя не є лише чимось проминаючим, але 
захопливою таємницею, що пробуджує в нас 
поезію, музику, вдячність, прославу, або ж 
нарікання та благання. Коли людини 
не вистачає цього поетичного виміру, бракує 
поезії, її душа кульгає. Тож передання приписує 
Давидові те, що він був великим творцем 
псалмів. Вони часто на початку мають виразне 
посилання на ізраїльського царя, на деякі 
благородні та не дуже події з його життя». 
Голос, який ніколи не гасне 
Отож, за словами Папи, мрією Давида було бути 
«добрим пастирем». Іноді, йому вдасться бути 
на висоті цього завдання, іншим разом — менше, 
але в історії спасіння він став пророцтвом іншого 
Царя. Він був «святим і грішником, 
переслідуваним і переслідувачем, жертвою 
та палачем». Ми також у своєму житті можемо 
побачити «часто протилежні риси», 
непослідовність є частою провиною людей. 
«Лише одна річ проходить червоною ниткою 
в житті Давида, що поєднує все, 
що трапляється: його молитва. Це голос, який 
ніколи не згасає. Святий Давид молиться, 
і Давид-грішник молиться, переслідуваний 
Давид молиться, і Давид-переслідувач молиться, 
Давид-жертва молиться і навіть Давид-палач 
молиться… Це червона нитка його життя. 
Людина молитви. Це голос, який ніколи 
не згасає, набирає тональності радості 
та лементування, але це завжди та сама 
молитва, лише мелодія інша. Й так поводячись, 
Давид вчить нас повністю заглиблюватися 
в діалог з Богом: чи радість, чи провина, 
у любові як і в стражданні, дружба як і недуга… 
Все може стати словом, зверненим до „Ти“, 
що завжди вислуховує нас», — сказав Папа. 
Підсумувавши він зазначив: «Давид, якому була 
відома самотність, у дійсності, ніколи не був 
самотнім. По суті, саме в цьому й полягає 
могутність молитви усіх тих, які знаходять для 
неї місце в своєму житті: молитва облагороджує. 
Давид благородний, бо молиться: хоч і скоїв 
убивство, молиться, кається, і з молитвою 
повертається благородство. Молитва 
облагороджує нас, вона здатна забезпечити 
взаємини з Богом, Який є справжнім Супутником 
людини серед тисяч життєвих митарств». 
 
Департамент інформації УГКЦ 
за матеріалами VaticanNews 
 

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 

 

https://www.vaticannews.va/uk.html
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 
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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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 
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