
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: «Сьогодні нам образ Петра каже: 
взивайте, шукайте. Бог є поруч» 
 
«Жити по-християнськи означає крокувати дорогою 
життя разом із Богом, який веде мене за руку, який дає 
мені можливість звершити те, що моїми людськими 
знаннями, можливостями є неможливим», – про це 9 
серпня сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
проповіді до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового. 
Предстоятель зауважив, що в сьогоднішньому 
Євангельському читанні є одне слово, яке весь час 
повторюється. Це слово – ходити. 
Ми чуємо, що Христос о 4 ночі йде по воді. Чуємо, що Петро, 
щоби начебто перевірити, чи справді Христос каже правду, 
що це Він, хоче теж ходити, йти теж по воді. Точно як і його 
Вчитель. А на кінці розповіді вони разом ідуть… 
Що означає слово «ходити»? «У книгах Священного Писання 
слово "ходити" не означає лише переміщатися. "Ходити" 
означає вести певний спосіб життя. Ходіння – це певний 
стиль, певний спосіб будувати стосунки. І ми чуємо у книгах 
Старого Заповіту про те, як Бог ходить. Якими є Його стежки. 
Коли Боже слово каже, що Бог приходить до людини, то це 
означає дуже важливий момент впливу Бога на життя людини 
і світу. Момент, коли смерть відступає, а життя подає руку 
людині», – розповів проповідник.У книгах Святого Письма 
читаємо, що Господь закликає людину ходити дорогами 
правди та справедливості. «Ходіння стежками Божих 
заповідей – це була відповідь Божого народу на союз між 
Богом і людиною. Тож "ходити" означає жити в певний 
окремий Божий спосіб», – пояснює Блаженніший 
Святослав.Він відзначає, що ми, християни сучасного світу, 
серед розбурханої дійсності відчуваємо себе часто 
покинутими сам на сам. Інколи нам бракує відчуття 
присутності Бога з нами, у момент, коли відчуваємо, що 
потопаємо…………….ст. 2 

 

 Ап. Кор. 9, 9-16. 
 Єв. Мт. 17, 14-23. 

 

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.Кор. 9, 2-12. Єв.Mт.18, 23-35. 
8:00 – Св. Літургія – з участю вірних і 
жива трансляція  
11:30 –  Св. Літургія –  з участю вірних 
 
 
             

                         Свята 
8:00р. –  Утреня 
10:00р. –  Св. Літургія  з участю вірних   
                    
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                  ОГОЛОШЕННЯ  

 Вівторок 18 серпня – Навечір’я Свята 
Преображення Господа Бога і Спаса Нашого 
Ісуса Христа – Вечірня з Литією – о год. 6:00 
вечора. 
Середа 19 серпня –Господа Бога і Спаса Нашого 
Ісуса Христа   Утреня о год. 8:00, Свята Літургія 
о год. 10:00 ранку. Після кожної Святої Літургії   
благословення овочів. 
 
 Святкуємо 29 річницю  незалежності України! 
Конґрес Українців Канади, відділ Торонто 
оранізовує віртуальне відзначення Дня 
Незалежності України двома програмами у 
слідуючі дати на OMNI TV:  ФОРУМ – 23 серпня- 
5:00 поп.  , 25 серпня – 11:00 веч., 28 серпня – 9:00 
ранку, 29 серпня- 7:00 ранку, KOНTAKT- 20 серпня-
10:00 веч., 23 серпня- 3:00 поп., 25  серпня – 8:00 
ранку.    

 
               Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   

Предобрий Господь  благословить. 
 

Богдан і Христина Ковалик      300. 
(з нагоди ново народженого внука Семена) 
Ігор Томків             100. 

Віра Микитин              200. 
      (в пам’ять родичів о. Юліяна і Марії) 
Віра Микитин             300. 

Олег Шевців              300. 
Братство Колишніх Вояків 1-ої        200. 
Дивізії УНА, відділ Торонто 
 
Пожертви Pay Pal – червень 
Володимир Дашко       100. 
Стефан Пісоцький       400. 
Петро Вовк          200. 
Михайло Муренюк       100. 

 
Пожертви Pay Pal – липень 
Петро Вовк          300. 
Маруся Тивонюк        100. 

Мирон Джулинський       100. 
Василь Лисий         200. 
Катерина Климців        300. 
Михайло Проказюк       125. 
 

Пожертви PAD – липень 
Надя Борис          100. 
Марко Стадник        100. 
Зоя Трофименко        100. 
Василь Жила         100. 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 21   VIII   9:00 ранку  бл. п. Марію Микитин 
                                                                     (15р.) 
 22   VIII   9:00 ранку  бл. п. Євгена 

                                         Войчишина (40д.) 
 26   VIII   6:00 веч.   бл. п. Мирослава (10р.) 
                              Леонтину, Петра Шумських 
 31   VIII   7:00 веч.   бл. п. Анну Стадник 

                  ВІ ЧН АЯ ПАМ ’Я ТЬ  
 Упокоївся у Бозі бл. п. Mикола Сенців (85р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших 
вірних.  

               ( Зак ін ченн я) . 

«Сьогодні нам образ Петра каже: взивайте, 
шукайте, бо Бог є поруч. Може найбільше і 
найсильніше можна відчути Божу присутність, 
коли людина відчуває своє власне безсилля. 
Лише тоді, коли ми здатні вхопити руку Божу, яка 
протягнута до нас у той небезпечний момент, ми 
відчуємо, що не є покинуті. Ми не є сам на сам 
перед обличчям сучасної небезпеки», – сказав 
Глава УГКЦ. 
На основі сьогоднішнього Божого слова ходити 
означає крокувати дорогою земного життя разом 
із Христом. Предстоятель переконує, тримаючи 

Божу руку, ми можемо по-особливому в певний 
спосіб, певним стилем нашого життя виконувати 
всі наші завдання і покликання, до яких сьогодні 
кличе нас Господь. Жити наше сімейне, 
професійне, особисте життя саме по-
християнськи. 
Глава Церкви також відзначив, що сьогодні ми 
святкуємо пам’ять святого великомученика і 
цілителя Пантелеймона. Цей святий нам має дуже 
багато чого сказати. Він був лікарем і відрізнявся 
від інших християнським стилем виконання своєї 
професії. Він лікував людей силою Божої 
милості... Тому ми сьогодні його пам’ятаємо. Саме 

відкриваючи людям здоров’я через доступ до 
життя, до джерела Божого милосердя, він 
назавжди вписався в пам’ять Христової Церкви. .. 
Це той приклад, як можна бути лікарем, але по-
християнськи. 
Ми сьогодні молимося за наших медиків. Бо від 
них залежить наше життя і здоров’я в умовах 

пандемії коронавірусу.              
                                                Деп. УГКЦ 
 
 
 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
У нашому храмі служать 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. 
 
 Просимо прочитата звернення Пароха 

щодо процедури вступу. Вступ на всі 
богослуження зобов’язує відповідна 
процедура. 
 
 
 

 
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


Отець Теодосій Роман Грень: «Велика 
кількість покинутих дітей – це лакмусовий 
папірець морального стану суспільства» 

 
Доктор Теодосій Роман Грень, ЧСВВ, віцеректор 
Папської колегії святого Йосафата, редактор 
Українського відділу Ватиканської дикастерії у справах 
комунікації, викладач канонічного права у папських 
вишах, розповів Департаменту інформації УГКЦ, чому 
важливо допомагати іншим та про нову волонтерську 
ініціативу «Маленькі мрії», духовним провідником якої 
він є. 
Отче, ми мали великий сплеск волонтерської 
благодійної активності на початку війни в 
Україні, бо наша армія була гола й боса. Пізніше 
ця активність спала… А як зараз загалом 
виглядає ситуація? 
Волонтерство у благодійній сфері – це, мабуть, один 
із тих позитивних феноменів, який сьогодні 
притаманний усім народам, адже в кожному куточку 
нашої планети є люди, які потребують допомоги 
інших, і є ті, які готові в різний спосіб їм допомогти. 
Перш за все треба зазначити, що волонтерство та 
благодійність не обмежуються лише економічним 
сегменом, а охоплюють значно ширший спектр 
людської діяльності: комусь його фінансова ситуація 
дозволяє зробити більшу чи меншу грошову 
пожертву, хтось готовий посвятити іншим свій час, а 
хтось може долучитися до якогось доброго діла 
своїми талантами. 
У волонтерстві та благодійності ці три складові дуже 
важливі, адже ідеальна організація благодійної 
діяльності потребує різних людей: готових допомогти 
як коштами, так і своїм часом чи здібностями. 
Поштовхом до волонтерства та благодійності є, без 
сумніву, складна ситуація, у якій перебувають особи, 
що потребують, а також небайдужість людей до болю 
та потреб інших. Сплеск волонтерської активності на 
початку війни на Сході України, власне, був 
зумовлений цими двома чинниками: з одного боку, 
потребами нашого війська, яке було, на жаль, 
незабезпечене навіть найголовнішим, а з другого – 
небайдужістю багатьох наших співгромадян, які 
усвідомлювали, що в житті ми не самотні острови, а 
співвідповідальні одні за одних.Дуже люблю цитувати 
Блаженнішого Святослава, Главу та Отця УГКЦ, який 
при різних нагодах наголошує на тому, що 
«байдужість вбиває». Завдяки цій свідомості багатьох 
наших людей, волонтерський рух був і продовжує 
бути досить активним та дієвим. І сьогодні як в 
Україні, так і в інших країнах світу маємо чимало 
свідчень того, що люди небайдужі, а навпаки – 
усвідомлюють своє покликання чинити діла 
милосердної любові, наказ якої вписаний самим 
Богом у серці кожного з нас... 
Як і в минулому, так і сьогодні є багато волонтерських 
благодійних організацій та фондів, які здійснюють 
свою діяльність у дуже різноманітних сферах: від 
підтримки наших воїнів до сприяння здійсненню 
маленьких мрій дітей-сиріт, допомозі потерпілим від 
природних катаклізмів, охорони довкілля… 
Вважаю, що неправильно було би стверджувати, що 
на сьогодні волонтерство і благодійність дещо 
пригасли, мабуть, у наш час на таку діяльність 
звертається менше уваги. Однак усвідомлення 

співвідповідльності за інших та небайдужість до горя 
потребуючих і надалі спонукають багатьох людей до 
благодійності й волонтерства.  
Що з християнського погляду людині дає те, що 
вона жертвує для потребуючих? 
Як священникові, мені дуже часто доводиться чути 
від людей, особливо від тих, яких у житті доторкнувся 
великий біль чи страждання, запитання про мету 
людського життя: «Для чого я живу? Чому Бог привів 
мене на цей світ?». Запитання не з простих, однак 
відповідь можемо знайти на сторінках Святого 
Письма, де описано те, що Господь Бог сотворив 
людину «чоловіком і жінкою», тобто спільнотою двох 
осіб. Це свідчить, що задумом Творця було привести 
у світ людину, однією із головних характеристик якої 
було би вміння налагоджувати стосунки з іншими 
людьми. Іншими словами, входити у 
взаємини любові. Тому, можемо ствердити, що кожен 
із нас живе для того, аби дарувати свою любов іншим 
та бути любленим.Мабуть, кожен із нас неодноразово 
чув твердження про те, що світом сьогодні керують 
гроші. Так, за гроші можна купити багато, але не все. 
Можна найняти працівників, але не вдасться 
придбати справжніх друзів, можна купити ліки, але 
не здоров’я, можна заплатити за тілесну близькість з 
іншою людиною, але не можливо купити 
любові...Тому можемо зробити висновок, що світом 
керують не гроші, а любов, яка виявляється у всій 
своїй різноманітності та багатогранності: від любові 
Бога, що готова до мучеництва чи відречення від 
світу, до любові до потребуючого, яка виявляється 
навіть у складені невеликої пожертви жебракові. 

Про силу любові маємо нагоду переконатись у 
нашому щоденному житті, коли дивимося на зусилля 
батька, який докладає великих трудів, щоб 
забезпечити гідне життя для дружини і дітей; коли 
бачимо втомлену жінку-матір, яка з великої любові 
забула про те, що означає міцний сон; коли 
роздумуємо про жертвенність наших воїнів, які готові 
навіть до пожертви свого життя за Батьківщину і 
рідних; коли подивимося на волонтерів, які впродовж 
довгих років невтомно намагаються підтримати 
наших хлопців на передовій... Саме так, любов – це 
велика сила, надзвичайний потенціал, дарований 
Творцем для досягнення мети людського життя. 
Отож, ділячись чимось із нашими ближніми, ми, 
християни, виявляємо їм нашу любов та турботу, 
здійснюємо так наше життєве покликання, нашу 
християнську місію, виконуємо Божу заповідь любові, 
реалізуємо себе як Боже творіння……………………………….. 
Кажуть, що коли ти віддаєш щось, то тобі потім 
повертається сторицею. Це справді працює? 
Кожен із нас у житті одержав дуже багато цінних 
дарунків. Передовсім, Господь Бог у співпраці з 
нашими батьками подарував нам найцінніший 
подарунок – життя. Цей дар Він зробив нам не 
за якісь наші майбутні заслуги чи за минулі 
заслуги наших батьків або інших родичів, але 
безкорисливо, з великої любові до нас. 
Подумаймо також про дар нашої віри, про наші 
здібності й таланти, про здоров’я, сім’ю, родину 
і друзів, про більші чи менші наші матеріальні 



статки, які дозволяють забезпечити наші 
потреби, тощо... 
Щодня ми одержуємо численні дари від Бога, які 
не завжди зауважуємо і за які часто забуваємо 
Йому подякувати. Всі ці дари безкорисливі, 
адже ми їх одержали просто так, за них Господь 
нічого від нас не очікує взамін та не вимагає 
повернення з відсотками. 
Безкорисливістю повинні характеризуватися 
також і діла милосердя людини щодо ближніх, 
зокрема тих, хто потребує. Якщо ми чекаємо на ту 
«сторицю» за наші добрі вчинки, пожертви чи 
волонтерське служіння, то ми ще не на добрій 
дорозі. Бажання чинити діла милосердя повинно 
ґрунтуватися на прагненні ділитися тими дарами, 
якими нас обдарував Всевишній «Даром ви 
прийняли, даром і давайте» (Мт. 10, 8), – навчав 
Христос Своїх найближчих учнів. Цими ж словами 
Він звертається сьогодні також і до кожного з нас. 
Але коли роздумую над тією обіцяною «сторицею», 
то перед очима постає образ сім’ї. Люблячі батьки, 
коли бачать, що їхня дитина зробила щось добре, 
то їхньою природною реакцією є похвала та 
бажання у якийсь спосіб обдарувати дитину, хоча 
би смачною цукеркою. 
Якщо батьки відзначаються такою поведінкою до 
своїх дітей, то хіба ж Господь, який є люблячим 
Батьком усіх нас, не захоче віддячити Своїм дітям 
за їхні добрі діла?! Тому, як християнин, я більш ніж 
переконаний, що жодне наше добре діло, вчинене 
щодо наших ближніх великодушно та 
безкорисливо, не мине безслідно, і Господь не 
забариться до нас із винагородою. Тому заохочую 
себе та вас до частих добрих діл, щоб ми мали не 
одну нагоду особисто перевірити, чи функціонує та 
обіцяна «сториця», чи ні... 
 

В Україні, як ніде з європейських країн, багато 
потребуючих дітей. Інтернати, дитячі будинки 
просто переповнені дітьми, батьки яких 
спилися або просто від них відмовилися. Що не 
так із нашим суспільством, що ми маємо стільки 
покинутих дітей? 
На жаль, я не маю статистичних даних про те, яка 
європейська країна очолює список держав із 
найвищим показником дітей-сиріт, однак ви слушно 
зауважили, що феномен сирітства досить 
драматичний у нашій державі. Коли ми говоримо 
про сиріт, то не маємо на думці лише тих дітей, 
батьки яких померли, але й тих, кого залишили 
після народження у пологовому будинку, від яких 
відмовилися уже після народження, чи тих, чиї 
батьки були позбавлені батьківських прав із 
причини якихось шкідливих залежностей. 
До традиційного сирітства сьогодні можемо додати 
також сирітство з причини робочої міграції батьків, 
які залишили свою дитину на опіку бабусь, дідусів 
чи інших близьких родичів. Тому правда, що 

сьогодні в Україні досить багато покинутих із різних 
причин дітей, які позбавлені найважливішого – 
батьківських і материнських тепла й любові. 
Хто винний? У чому причина цього драматичного 
явища? Переконаний, що не варто шукати 
поодиноких винних, адже, як я вже сказав, кожен із 
нас співвідповідальний за іншого, а отже, всі ми 
більшою чи меншою мірою винні у цьому явищі й 
всім вартувало би зробити іспит сумління, 
запитуючи себе про те, що ми можемо зробити, аби 
якось змінити на краще цю ситуацію. 
Велика кількість покинутих дітей, на мою думку, – 
це свого роду лакмусовий папірець, який показує 
моральний стан певного суспільства. Чи може не 
бути покинутих дітей там, де не має пошани до 
цінності людського життя? Суспільство, де 
легалізовано переривання вагітності, де не цінують 
осіб похилого віку, де тягарем вважають людей з 
інвалідністю, не спроможне правильно вирішити 
проблему, пов’язану із феноменом покинутих дітей. 
Переконаний, що сьогодні потрібно розпочинати з 
духовно-просвітницької діяльності, спрямованої на 
те, щоби вказати на цінність людини як Божого 
творіння. 
Цю діяльність необхідно вести на різних рівнях: 
сім’я, школа, вищі навчальні заклади, різні 
товариства, професійні спілки... Лише на сильній 
моральній основі можна випрацювати різні моделі, 
щоб посприяти зменшенню кількості покинутих 
дітей…………………………. 
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