
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 

Успенський піст - Спасівка - Пізнай свій обряд,  
о.Юліян Катрій, ЧСВВ. 

Християни перших віків завжди готувалися постом і молитвою 
до великих празників. З цієї священної практики з часом 
розвинулися коротші чи довші пости. Насамперед це Великий 
піст перед світлим празником Господньої Пасхи. Перед 
празником Христового Різдва ввійшов у звичай піст 
Пилипівки. З особливого культу до святих верховних 
апостолів Петра й Павла виник піст Петрівки. А вкінці 
прийшов наймолодший з чотирьох річних постів — піст 
Успенський. Ним ми приготовляємо себе до найбільшого 
празника Пресвятої Богородиці, її святого Успення. Так ми 
наслідуємо пости й молитви Пречистої Діви Марії, якими вона 
готувалася до зустрічі Свого Божого Сина у Своєму святому 
Успенні. Успенський піст відомий у нас також як 
Богородичний, Спасо-Богородичний, чи Спасівка. Звернемо 
увагу на історію цього посту, тривання та його практику у 
перших віках християнської Руси-України. 

ІСТОРІЯ УСПЕНСЬКОГО ПОСТУ 
Перші згадки про Успенський піст маємо щойно з IX століття. 
Як Петрівка й Пилипівка, так і цей піст увійшов у практику не 
дорогою церковного законодавства, а через звичай. З цієї 
причини у Греції було багато суперечок як щодо існування 
цього посту, так і щодо його приписів і тривання. 
Про цей піст нічого не згадує Евергетицький устав з XI ст. ані 
устав царгородського Пантократорського монастиря з 1136 
року. 
Подібно й Устави святого Теодора Студита і святого Атанасія 
Атонського ще до XIV сторіччя не говорять про Успенський 
піст. З давніх типіконів першу згадку про Спасівку має типікон 
грецького Николо-Касулянського монастиря з XII ст. в 
Калабрії, Італія. Тут на перше серпня є така заввага: 
"Царгородський патріярх Миколай І (895-925) про 
Чотиридесятницю Успення Пресвятої Богородиці: "Є в нас ще 
инший піст, званий Пресвятої Богородиці, … (ст.  2….) 

 Ап. Кор. 3, 9-17. 
 Єв. Мт. 14, 22-34. 

 

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.4, 9-16. Єв.Mт.17, 14-23. 
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  

 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. 
Марія Кузан         100. 
Назар Гарванко і Оксана Николин  100. 
Микола і Галина Гарванко     100. 
Соня Соломон         100. 
Ілля і Дарія Долбан       150. 
Володимир і Аня Покрищак    250. 
Володимир і Ірина Осадчук    200. 
Татяна Когут         100. 
          (в пам’ять Миросі Щепанської)   
 
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.) 
 31   VIII   7:00 веч.    бл. п. Анну Стадник 

                  ВІ Ч НА Я ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. Надія Дідушок (99р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних.  
    

            (Продовження)    
 
 що починається першого серпня і про який 
згадує Сьомий Собор у Нікеї 920 року". 

Ранішу згадку про Богородичний піст знаходимо 
в посланні папи Миколая І (858-867) до болгар, 

де він пише: "Свята римська Церква має з давніх-
давен звичай дотримуватися таких постів: 40 днів 
перед Пасхою, після П'ятдесятниці, перед 
Успенням Богородиці, а також перед празником 
Господнього Різдва". В автентичності цього 
послання деякі автори сумніваються. 

У творі "Про три Чотиридесятниці", що його 
приписують антіохійському патріярхові 
Анастасієві Синаїтові (VI ст. ) говориться про 
Успенський піст як такий, що відділився від 
Петрівки, бо вона первісно тривала від неділі Всіх 
святих до празника Успення, а відтак з Петрівки 
був відокремлений липень. 

Атонські монахи приблизно в 1085 році 
запитували царгородського патріярха Миколая 
Граматика про пости, а особливо про Успенський 
піст. Відповідь патріярха була така: "У серпні був 
перед тим піст, але його перенесено, щоб не 
сходився з поганським постом, що був у тому часі. 
Одначе і тепер ще багато людей постять у тому 
часі, щоб оберегти себе від недуг". 

Успенський піст у візантійській державі в ХІ-ХІІ 
століттях почав щораз більше входити в життя. 
Архиєпископ Палестинської Кесарії Анастасій, що 
жив близько 1090 року, щоб заохотити вірних до 
зберігання цього посту, видає про нього окрему 
розвідку, у якій пише: "Піст перед Успенням 
Пресвятої Богородиці передали нам святі Отці й 
божественні патріярхи, його чесно дотримуються 
усі міста і країни православних, а передусім 
велике й щасливе місто Константинополь та 
Велика Церква". Укінці, автор робить висновок, 
що цей піст уже був у практиці ще до цісаря Лева 

Мудрого (886-911). Успенський піст був темою 
нарад Царгородського Собору 1166 року за 
патріярха Луки Хрисоверга (1156-1169) і цісаря 
Мануїла Комнена (1143-1180). Собор підтвердив 
практику цього посту. 

ТРИВАННЯ І ПРИПИСИ СПАСІВКИ 
Успенський піст у давнину був строгіший від 
Петрівки й Пилипівки, але лагідніший, ніж 
Великий піст. У понеділок, середу й п'ятницю 
цього посту наказано споживати суху їжу, тобто 
хліб, воду й сушені овочі, а у вівторок і четвер 
дозволялася варена їжа, але без олії. У суботу й 
неділю був дозвіл на вино й оливу, а в день 
Господнього Преображення — і на рибу. 

Львівський Синод 1891 року дає однакові 
приписи щодо Петрівки, Спасівки й Пилипівки, а 
саме: у понеділок, середу й п'ятницю Собор 
дозволяє набіл, а в інші чотири дні тижня їсти 
м'ясо. У ці чотири дні духовні особи мають перед 
обідом і вечерею проказувати 50 псалом, а 
миряни зобов'язані відмовити 5 разів "Отче наш" 
і 5 разів "Богородице Діво"....(ст. 3....)                         

 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


 



Правила посту в Українській Греко-
Католицькій Церкві 

Офіційні правила посту в Українській 
Греко-Католицькій Церкві 
подає Партикулярне право УГКЦ. 

В УГКЦ Партикулярним правом 
встановлено наступні пости: 

• Великий піст і Страсний тиждень;  

• Петрівка – від понеділка після Неділі всіх 
святих до навечір’я празника Святих 
Верховних апостолів Петра і Павла 
(включно);  

• Успенський піст, або Спасівка, – від 
свята Перенесення Чесного і 
Животворного Хреста та Макавейських 
мучеників, Саломеї, їх матері, і старця 
Елеазара, (14 серпня) до навечір’я 
Успіння Пресвятої Богородиці (27 
серпня) (включно);  

• Різдвяний піст, або Пилипівка, – від дня після 
свята Апостола Пилипа до навечір’я Різдва 
Христового. 

Щодо Великого посту в УГКЦ діють наступні 
правила: 

• У перший день Великого посту і Страсну 
п’ятницю – суворий піст, тобто слід 
утримуватися від вживання м’ясних і 
молочних продуктів та яєць, а також страв, 
які містять ці продукти;  

• У перший тиждень Великого посту і впродовж 
усіх днів Страсного тижня потрібно 
утримуватися від споживання м’ясних 
продуктів і страв;  

• У понеділок, середу та п’ятницю інших тижнів 
Великого посту слід утриматися від 
споживання м’ясних продуктів і страв; у 
вівторок та четвер дозволено всі види їжі;  

В інші пости церковного року вірні зобов’язані:  

• У середу та п’ятницю утримуватися від 
споживання м’ясних продуктів і страв; у 
понеділок вівторок та четвер дозволено всі 
види їжі. 

Окрім того усі вірні зобов’язані дотримуватися 
посту в такі дні: 

•  

• Навечір’я Різдва Христового; 

• Навечір’я Богоявлення Господнього;  

• Усікновення Чесної голови святого Івана 
Хрестителя;  

• Всемірне Воздвиження Чесного і 
Животворящого Хреста. 

 

Канони партикулярного права УГКЦ також 
визначають, що: 

• У всі п’ятниці року, окрім випадків 
загальниць, храмового та дванадесятих свят, 
належить утримуватися від м’ясних продуктів 
і страв;  

• У всі дні посту та періоди загальниць вірні 
зобов’язані утриматися від організації та 
участі в гучних забавах, весіллях, танцях, 
розвагах та інших подібних заходах. 

Стосовно звільнення від обов’язку посту 
потрібно дотримуватися таких положень: 

• Загальницями в УГКЦ є періоди: від Різдва 
Христового до навечір’я Богоявлення; від 
неділі Митаря і фарисея до неділі Блудного 
сина; від Пасхи до Томиної неділі; від 
Зіслання Святого Духа до неділі Всіх святих; 

• Немає посту в суботи, неділі та дні 
святкування Нового року (31.12– 01.01) 
і Незалежності України (24.08);  

• Від будь-якого обов’язку посту 
звільняються: діти до 14 років та особи, 
яким виповнилося 60 років; важкохворі; 
вагітні; матері після пологів і ті, що 
годують груддю; ті, що подорожують 
(якщо час подорожі перевищує вісім 
годин); ті, що важко працюють; ті, що 
харчуються зі столу інших; убогі, котрі 
живуть з милостині;  

• В окремих випадках звільняти від обов’язку 
постити може місцевий ієрарх, заохочуючи в 
цьому разі вірних до здійснення діл 
побожності та милосердя. 

Поза межами території 
Верховноархиєпископської Церкви 
стосовно цього слід дотримуватися 
місцевих звичаїв. 

 
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 

 

http://ugcc.tv/media/files/partykulyarne_pravo1.pdf
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
   

                               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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 
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