
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 

Єпископи УГКЦ: «Лише наша особиста 
відповідальність може гарантувати правильний 

напрямок розвитку Українській Державі» 
 
Звертаємося до кожного громадянина України з 
проханням зробити власний вибір свідомо та зважено, 
після ретельного молитовного розпізнавання, та за 
жодних обставин не торгувати власним голосом і 
сумлінням. Про це йдеться у Зверненні Синоду 
Єпископів Києво-Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ за підписом Отця і Глави УГКЦ 
Блаженнішого Святослава до вірних та всіх громадян 
України з нагоди місцевих виборів, які заплановані на 
25 жовтня цього року. 
Єпископи у Зверненні зазначають, що обираючи сьогодні 
представників місцевої влади, ми обираємо майбутнє нашої 
держави, а оскільки йдеться про вибори місцевих органів 
влади, то це майбутнє неминуче відобразиться в конкретиці 
нашого щоденного життя — позначиться на нас самих, 
на наших дітях і родинах.При цьому вони наголошують, що 
як добрі християни, ми не можемо відмовитися від своєї 
відповідальності за впорядкування громадського життя на 
євангельських цінностях та на засадах соціального вчення 
Церкви під час цьогорічних виборів до органів місцевого 
самоврядування незважаючи на поширення у світі та в Україні 
коронавірусної хвороби.На переконання владик, за жодних 
обставин острах перед небезпекою пандемії не повинен стати 
загрозою українській державності. З огляду на це єпископи 
звернулися до представників влади з проханням створити 
належні санітарно-епідеміологічні умови для гарантування 
громадянам України максимальної безпеки на виборчих 
дільницях. ….(ст. 2………………) 
 

 Ап.Koр. 11, 31-12, 9. 
 Єв. Лк. 6, 31-36. 

 

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.Євр. 13, 7-16. Єв. Йо. 17, 1-13. 
 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 
7:00р. –  Утреня 
8:00р. – Св. Літургія з участю вірних 
10:00р. –  Св. Літургія  з участю вірних   
                    
 

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

      Ми розпочали капітальний ремонт 
головних сходів до нашого Свято-
Миколаївського храму. Ласкаво просимо тих, 
хто бажає, зложити пожертву на цю ціль. 
Дякуємо за Ваше зрозуміння. 

 

 
 
 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
 
Роман Жаровський        100. 
Ігор і Галина  Магега       100. 
Ольга Біян           100. 
 
Ben and Ulana Weleschuk      100. 
 
Пожертви PAD на місяць вересень 
Надя Борис           100. 
Марко Стадник         100. 

Зоя Трофименко         100. 
Василь Жила          100. 
 
Пожертви PAYPAL на місяць серпень і 
вересень 
Петро Вовк           200. 
Роман Вовк           100. 
Мирон Джулинський        100. 
о. Олександер і добр. Олена Лящук   250. 
 (подяка з нагоди народження сина Мелетія) 
Василь Ганкевич         100. 
       
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  28 Х  8:00 ранку   бл. п Іванну Лобай 
29 Х  5:00 поп.     бл. п. Іванну Лобай 
30 Х  6:00 веч.     бл. п. Богданну і 
                                           Івана Стефанюк 
7   ХІ 9:00 ранку    бл. п. Марію Анну Голод 
                      
                       (Закінчення)                      

Владики звернули особливу увагу на безпеку 
членів дільничних комісій та на право голосу тих 
громадян, які хворіють чи перебувають в умовах 
самоізоляції. 
«Відповідальне ставлення до організації самого 
процесу може захистити здоров’я та права 
громадян нашої країни», — мовиться у документі. 
«Закликаємо всіх виборців у день голосування 
обов’язково дотримуватися вимог Уряду щодо 
запобігання розповсюдженню інфекції та за 
жодних обставин не легковажити здоров’ям і 
життям власним та свого ближнього. Ідучи на 
виборчі дільниці, використовуйте захисні маски, 
дотримуйтеся безпечної соціальної дистанції, 
мийте руки та обробляйте їх антисептичними 
засобами, принесіть із собою власне письмове 
приладдя для заповнення бюлетеня. 
Представників вразливих соціальних груп 
просимо в день голосування прийти в такий час, 
коли передбачається присутність найменшої 
кількості людей на дільницях, щоб уникнути 
додаткових загроз для власного здоров'я», — 
йдеться у тексті звернення. 
«Заохочуємо наших душпастирів звернутися з 
проханням до наших вірних не відкладати 
голосування до часу після Літургії, щоб уникнути 
надмірного скупчення людей на виборчих 
дільницях», — закликали у Синоді. 
«Обираючи представників місцевої влади, слід 
звернути увагу на їхню відповідність таким 
ціннісним засадам, як порядність і 
відповідальність, щира та діяльна любов до 
України, готовність віддано трудитися заради 
спільного добра в громаді та в державі», — 
наголосили єпископи УГКЦ. 
«Нехай всемилостивий Господь пошле нашому 
народові свою небесну мудрість, щоби в таких 
складних і незвичних для нас обставинах ми 
виконали свій громадянський і християнський 
обов’язок для добра нашої незалежної і вільної 
Батьківщини!» — побажали на завершення свого 
звернення владики УГКЦ. 

Департамент інформації УГКЦ 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
У нашому храмі служать три Божественні 
Літургії в неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 
12:00 пол. із присутністю обмеженою 
кількістю  вірних.  
 
 Утреня о год. 6:30 ранку.  Вечірні в суботу 
служать о год. 6:00 веч. 
  
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на  всі 
богослуження зобов’язує відповідна 
процедура. 
 
Під час пандемії в неділі Божественна 
Літургія о год. 8:00 ранку транслюється 
живим ефіром. 
 
 У свята Божественна Літургія о год. 8:00 i 
10:00 ранку.  Божественна Літургія о год. 
8:00  транслюється живим ефіром. Утреня 
 о год. 7:00 ранку. 
 
Повідомляємо, що св. тайна Сповіді за 
домовленням. 
 
 



«Сьогодні особливо ввіряємо під покров 
Богородиці військових України і всіх, кому 

болять рани війни і пандемії», – Глава 
УГКЦ на свято Покрови 

Сьогодні Пресвята Богородиця своїм 
омофором покриває всіх нас і приймає на 
себе всі наші болі, страхи, труднощі і 
особисто, як наша мати, несе їх у молитві 
до свого Божественного Сина. Саме в 
цьому особливість і зміст сьогоднішнього 
свята. На цьому наголосив Глава і Отець 
УГКЦ Блаженніший Святослав у своїй 
проповіді під час богослужіння в 
Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового в Києві у свято Покрову 
Пресвятої Богородиці. У молінні взяли 
участь також священники Київської 
архиєпархії та численні вірні. 
На початку своєї проповіді Блаженніший 
Святослав привітав усіх вірних зі святом 
Покрову Пресвятої Богородиці. «Це свято ми 
особливо любимо, у ньому відчувається 
особлива ласка і материнське відчуття теплоти 
Богородиці до кожного з нас. У ньому 
переживаємо всю ніжність, якої так часто 
бракує, і всі почуття та елементи, що нас 
роблять людьми», – переконаний він. 
Проповідник зауважив, що більшість свят у 
літургійному році на честь Богородиці 
скеровують наш погляд у минуле і розповідають 
нам про Її земне життя. Натомість свято Покрови 
відкриває нам місце і роль Пречистої Діви Марії 
в житті Церкви сьогодні, у вічному Божому 
«тепер».Предстоятель також порівняв 
покровське об’явлення з іншими Богородичними 
об’явленнями, які відбувалися в різних частинах 
світу. За його словами, воно є особливим тим, 
що в ньому Богородиця не спілкується 
безпосередньо з людиною, а властиво, 
відкриває нам щось значно глибше, що має 
важливе значення для духовного життя 
християнина. 
Проповідник пригадав історію покровського 
об’явлення на зламі IX-X століть, у період, коли 
Константинополь переживав момент найбільшої 
небезпеки. Тоді під час нічного чування у храмі 
побачили Марію. На його переконання, 
блаженний Андрій з учнем у цей момент 
побачили частину небесної Літургії, яку звершує 
перед престолом Отця воскреслий Христос. 
Рівно ж вони побачили участь, роль і місце Марії 
в космічній Літургії. 
«Що вони побачили? У чому полягала участь 
Марії? – запитує проповідник і відповідає: – 
Вона молить свого Сина про мир у світі». 
На переконання Отця і Глави Церкви, 
усвідомлення цього зворушить кожного. «Там, у 
вічності, перед Божим престолом Мати молить 
свого Сина. У покровському явлінні Богородиці 

ми бачимо Її містичну молитву до свого Сина. Це 
молитва заступництва». 
Предстоятель УГКЦ також відзначив, що 
сьогодні святкуємо День захисника України. «У 
сьогоднішньому святі материнська ніжність, яка 
десь пульсує, як світло Божої любові відкриває 
нам зміст, характер і завдання українського 
війська. Військо, яке має за зразок свого 
служіння народові України свято Покрови, є 
особливим. Це не військо загарбників і тих, хто 
шукає чужого добра, а військо захисників. 
Нинішнє свято відкриває нам цю дійсність», – 
наголосив Глава УГКЦ. 
Він пояснив, що головною місією українського 
війська є захист. «Воно має завдання стояти на 
сторожі життя і безпеки дітей України. У цьому 
також проявляється материнський характер 
заступництва і покликання українського війська 
– стояти на сторожі миру й безпеки», – сказав 
проповідник.«Сьогодні особливо ввіряємо під 
покров Богородиці військових України. Таким 
чином хочемо посвятити під покров Богородиці 
українське військо і всіх, кому болять рани 
війни. Там, де не сягає людська рука, просимо, 
щоб покров Марії зберіг при житті наших 
полонених, усіх, хто перебуває в небезпеці, 
особливо наших поранених, пропалих безвісти, 
загиблих і учасників національно-визвольних 
змагань, усіх, завдяки кому маємо незалежну 
Українську державу. Як Вона назавжди 
розпростерла свій покров у влахернській церкві 
над віруючим людом, щоб так само цей захист 
сьогодні наповнив наше віруюче військо і 
кожного з нас», – побажав Отець і Глава 
Церкви. 
Маємо також, зауважив Глава Церкви, багато 
інших небезпек і страхів, бо відчуваємо атаку 
невидимого ворога. Хочемо, щоб молитва 
заступництва, якої нас цього дня навчає сама 
Матір Божа, засягнула всіх, хто на ложі хвороби, 
хто потребує особливої опіки. Ми сьогодні 
особливо молимося за українських лікарів. 
«Нехай Пречиста Діва Марія своїм омофором 
покриє кожного хворого в лікарні чи вдома, 
кожного, хто є на вимушеній самоізоляції, а 
відтак кожного медичного працівника, який 
чуває над медичним покровом, над здоров’ям і 
життям кожного українця, який цього 
потребує», – побажав проповідник. 
«Сьогодні ми долучаємося до молитви 
заступництва Пречистої Діви Марії у цій Святій 
Літургії. Це видіння, яке ми згадуємо, показує 
нам дійсність, яка і сьогодні відбувається на 
небесах, а ми є її учасниками. Стоячи перед 
престолом, ми молимося: під Твій покров 
святий, Діво Свята, прийми дітей своїх, о 
Всеблага. Маріє, наш покров, на поміч все 
готов! Маріє, наша любов!» – додав на 
завершення духовний лідер українців. 
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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 
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