
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 

    Блаженніший Святослав про молитву «Отче 
наш»: «Це – справжня школа християнської 

молитви» 
 
У молитві ми маємо звертатися до Бога, як до 
найріднішої особи. Водночас не можемо забувати і про 
те, що Бог є Отцем усіх людей. На цьому наголосив 
Отець і Глава УГКЦ в 17-му випуску відеопроєкту 
«Блаженніший Святослав: #доступно_про_важливе», 
в якому пояснив два перших слова Господньої 
молитви. Блаженніший також анонсував, що 
поясненню молитви «Отче наш» буде присвячена ціла 
серія наступних катехиз. 
 
На початку відеокатехизи Блаженніший Святослав зауважив, 
що ми, які хочемо навчитися молитися, не є першими, що 
цього прагнуть. Ще апостоли, побачивши Ісуса Христа, який 
молиться, звернулися до Нього із проханням: «Учителю, 
навчи нас молитися». І тоді, у відповідь на їх прохання, 
Христос запросив їх до першої в історії школи християнської 
молитви. Божественний Учитель, за словами архиєрея, 
об’явив нам певні принципи, засади молитви, які ми нині 
можемо відшукати у відомій, мабуть, кожному християнинові 
молитві «Отче наш». 
 
Через те, що цієї молитви апостолів навчив сам Господь, вона 
також називається Господньою молитвою, і разом з тим сама 
по собі є справжньою школою християнської молитви. 
«Святі Отці Церкви говорили, що Господня молитва є 
підсумком усього Євангелія. Тобто, якщо ми хочемо коротко 
висловити те, про що йдеться у всіх чотирьох Євангеліях, – 
……….(ст. 2)………. 
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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.Гал. 6, 11-18. Єв.Йо. 3, 13-17. 
8:00 – Св. Літургія – з участю вірних і 
жива трансляція  
10:00 –  Св. Літургія –  з участю вірних 
12:00 - Св. Літургія –  з участю вірних 
 
             

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

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
 

 

 
6   

 
  
 
118  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXIX  ч .34            ◊Неділя 14-тa  по Зісланні Св.Духа. Глас 5.◊              13  вересня  2020  р.                                                                                     
           
 
 

BICNHÈÊtbn/NN”NNN 
CÂßÒÎ-ÌÈÊÎËÀ¿ÂÑÜÊÀ 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 

http://news.ugcc.ua/articles/gospodnya_molitva_shcho_oznachaie_nashe_zvernennya_do_boga_otche_nash_90731.html


                  ОГОЛОШЕННЯ  

 Неділя 20 вересня – Навечір’я Свята Різдва 
Пресвятої Богородиці– Вечірня з Литією – о 
год.  6:00 вечора. 
 
Понеділок 21 вересня – Свято Різдво 
Пресвятої Богородиці. – Святя Літургія о 
год.10:00 ранку.  

 
 

 В цьому тижні ми розпочали капітальний 
ремонт головних сходів до нашого Свято-
Миколаївського храму. Ласкаво просимо тих, хто 
бажає, зложити пожертву на цю ціль. Дякую за 
Ваше зрозуміння! 
    

 
 

 
  
 KУМФ ласкаво запрошує  на відкриття 

національної виставки Керрі Парнелл (Вінніпеґ) 
ВШАНУВАННЯ ІНТЕРНОВАНИХ “ПЕРЕРВАНА 
ОБІЦЯНКA”. Офіційне відкриття  в неділю, 13 
вересня о год. 1:00 поп.   перед входом до 
Ґалерії КУМФ. Вступне слово - Др. Любомир 
Луцюк.  
 
            МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещеній Аделі Кульченко її рідним і 
хресним батькам бажаємо Многії  і Благії 
Літа! 
 
Нововінчаним Романові Мец і Кейтлин 
Пакош, Іванові Сенюк і Уляні Кашлад 
бажаємо мирного подружнього життя на 
Многії і Благії Літа! 
 

              Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
 
Соня Соломон         100. 
Марія Кузан          100. 
Дарія і Зоряна Зачка       200. 
Юрій Мусій і Віра Гомонко     150. 

 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
      16  ІХ     8:00 ранку  бл. п. Олександру  (7р.) 
                                         i Миколу Зіняк 
      16  IX     6:00 веч.  бл. п. Марію і Дмитра 
                                                       Негрич 
      18  ІХ    10:00 ранку  бл. п. Анатолія 
                                               Базилевичa (43р.) 
 
                    (Продовження)                        
прочитаймо, зрозуміймо, вивчімо молитву "Отче 
наш"! Водночас Отці Церкви говорили, що 
Господня молитва є серцем усього Святого 
Письма. Тому перш ніж пізнати Святе Письмо, 
потрібно вивчити Господню молитву», – зазначив 
Глава Церкви у відеокатехизі. 
Він також додав, що ця молитва має цікаву 
структуру, певний ритм. Вона розпочинається із 
вступу – звернення до Небесного Отця. «Відразу 
стає зрозуміло, до Кого ми молимося», – сказав 
Блаженніший Святослав. «Відтак є сім прохань, 
волань, у кожному з яких ми просимо про щось – 
щоразу про інше, про щось, що є важливе для 
кожного з нас, щось, про що ми часом забуваємо 
молитися у наших приватних молитвах», – 
ствердив Глава Церкви, запросивши усіх охочих 
поринути у ритм, зміст і дух Господньої молитви. 
Основну частину катехизи Блаженніший 
Святослав присвятив поясненню двох перших 
слів Господньої молитви, ………(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 прочитати звернення Пароха 
щодо процедури вступу. Вступ на всі 
богослуження зобов’язує відповідна 
процедура. 
 
 
 
 
Повідомляємо, що з днем 12-го вересня 
ми закінчуємо літній вакаційний час. 
Божественні Літургії   в неділі  служитимуть   
 о год. 8:00р., 10:00р. і 12:00 пол. Утреня 
 о год. 7:00 ранку.  Вечірні в суботу 
служать о год. 6:00 веч. 
Перша Вечірня в суботу 12 вересня о год. 
6:00  вечора.  
Під час пандемії в неділі Божественна 
Літургія о год. 8:00 ранку транслюється 
живим ефіром. У Свята Божественна 
Літургія о год. 10:00 ранку транслюється 
живим ефіром. 
 



    а саме зверненню до Небесного Отця «Отче 
наш». За його словами, кажучи до Бога «Отче», 
ми звертаємося до Бога так, як діти до 
найдорожчої особи, до свого татуся. 

«Ми можемо говорити до Бога "Отче" через те, 
що Ісус Христос подарував нам і ці слова 
Господньої молитви, і, як Син Божий, – Боже 
синівство. Кожен, хто приймає Таїнство 
Хрещення, стає сином або донькою Бога. Саме 
тому першим словом у нашому зверненні до Бога 
є "Отче". Зростаючи в молитві, ми будемо до 
Нього звертатися так, як це робить сам Ісус 
Христос, Син Божий», – пояснив Глава УГКЦ. 
 Предстоятель також додав, що бути синами і 
доньками Бога означає мати певні права, певну 
силу, певні можливості. А стаємо ми Господніми 
дітьми через те, що Бог вливає в наше серце 
свого Духа. 
Продовжуючи, Блаженніший Святослав 
розповів повчальну історію про єврейського 
хлопчика, який загубився і шукав свого тата: 
«Одного разу я був свідком такої події. У 
крамниці в Єрусалимі загубився маленький 
хлопчик. У певний момент він відпустив руку 
тата, з яким зайшов до цього приміщення. І ось, 
коли він побачив, що залишився сам у цьому 
гаморі, бо людей було чимало, то почав кликати 
біблійними словами: "Авва, авва, еффата!". У 
перекладі з єврейської мови це означає: "Татку, 
татку, відкрийся мені! Де ти є?"». 
На переконання Глави Церкви, якщо й ми 
навчимося взивати в молитві до Бога так, як 
кликав свого тата цей єврейський хлопчик, та 
дитина, яка серед власного загублення у світі 
шукає порятунку, тоді почнемо добре молитися. 
Пояснюючи зміст другого слова молитви «Отче 
наш», Блаженніший Святослав наголосив на 
тому, що слово «наш» вказує на те, що 
Небесний Отець не є приватним благом когось 
одного. «Ми не можемо приватизувати собі 
нашого Бога, навіть коли справді ставимося до 
Нього як до рідної особи. Він є Отцем усіх 
людей. Св. Кипріян Карфагенський говорив 
свого часу, що Бог є Отцем для всіх: багатих і 
бідних, могутніх і слабких – тому що ми є дітьми 
Божими разом, як спільнота, як Церква, як сини 
і доньки одного Небесного Отця», – пояснив 
архиєрей. 
Пригадуємо, що відеопроєкт «Живого 
телебачення» «Блаженніший Святослав: 
#доступно_про_важливе» стартував 16 травня 
2020 року. У коротких відео Глава УГКЦ 
доступно пояснює важливі християнські істини. 
Серія наступних декількох випусків буде 
присвячена поясненню молитви «Отче наш». Ди  
                              Департамент інформації УГКЦ 
 

Блаженніший Святослав привітав сестер 
ЧСВВ з нагоди XI Провінційної капітули 
виборів протоігумені та провінційних 

дорадниць 
 
Сердечно вітаю всіх учасниць Капітули та 
прикликаю на вас Боже благословення. 
Молюся, щоб ця непересічна подія була 
позначена діянням Святого Духа, який все 
оновлює і оживляє. Про це йдеться у листі 
Блаженнішого Святослава, Отця і Глави 
УГКЦ, з нагоди XI Провінційної капітули 
виборів протоігумені та провінційних 
дорадниць у сестер ЧСВВ. 
«Насамперед хочу подякувати вам за 
повідомлення про проведення від 7 до 11 
вересня цього року XI Провінційної капітули 
виборів протоігумені та провінційних 
дорадниць. Вибір нового проводу - у вашому 
випадку протоігумені та провінційних 
дорадниць - це також можливість у співпраці зі 
Святим Духом глибше зрозуміти власне 
служіння. Для цього потрібно проаналізувати всі 
виклики, які стоять перед Чином, та, у світлі 
Христового Євангелія, приписів учителя Церкви 
святого Василія Великого та голосу власного 
сумління, постаратися на них відповісти», - 
мовиться у листі. 
Глава Церкви закликав під час засідань у 
молитві скласти дяку Богові за всі дари, якими 
Він сестер сподобив. «Зокрема за кожне 
покликання, що є Господньою благодаттю для 
нашої Церкви. Та просіть, - закликав 
Предстоятель УГКЦ, - щоб щедре Боже 
благословення й далі спочивали на вашому 
Чині».«Принагідно бажаю подякувати вам, 
дорогі сестри, за ваші молитви, якими 
покріплюєте всю нашу Церкву. У них знаходять 
свою розраду тисячі спраглих за Богом сердець. 
Дякую вам за активне служіння для нашої 
Церкви, яка вірно стоїть у Христовій правді та 
мужньо переносить різні випробування, 
зокрема пандемію коронавірусу», - пише Отець 
і Глава УГКЦ у привітанні. 
Блаженніший Святослав закликав сестер під час 
виборів і голосування бути відкритими до дії 
Святого Духа, щоб, прийнявши Божу волю, вони 
могли гідно послужити для розвитку свого Чину 
та на благо Божого люду. 
«Бажаю вам обрати гідних провідниць - добрих 
виконавиць Господньої волі. Нехай усі ваші 
рішення будуть згідними із задумом ваших 
засновників і сприятливими для нашої Церкви. 
Складаючи подяку Всевишньому, який постійно 
чинить нас переможцями в Христі, вимолюю для 
вас щедрої Божої благодаті та уділяю своє 
архиєрейське благословення. Благословення 
Господнє на вас!» - побажав на завершення 
Предстоятель УГКЦ.   Департ. Інф.  УГКЦ 
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Mediation of Estate Disputes 
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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 
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