
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 до Дня відповідальності: «Поважати 
іншого – означає поважати і усвідомлювати власну 

гідність» 
 
Євангеліє закликає любити ближнього, як себе самого. 
Зневажаючи ближнього, ми зневажаємо самих себе і 
зловживаємо, властиво, руйнуємо власну свободу. Тому 
Христос каже нам: «Як бажаєте, щоби вам чинили люди, чиніть 
їм і ви так само». На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав під час онлайн-марафону до Дня 
відповідальності Фонду родини Богдана Гаврилишина 19 
жовтня 2020 року. 
У марафоні взяли участь: Христина Гаврилишин-Батрух, Олександра 
Матвійчук, Павло Шеремета, Євген Глібовицький, Анжеліка 
Рудницька, Ірина Іванчик, Руслана Лижичко, Богдан Бенюк та інші. 
Модерували захід Олена Бекреньова та Роман Коляда. 
Предстоятель УГКЦ на початку свого виступу задекларував, що він 
радо підтримує вставлення Всеукраїнського дня відповідальності. 
«Підтримую встановлення цього дня не для того, щоби ми були 
відповідальними лише один день на рік, але щоби виховували в 
нашому народі свідомість власної відповідальності як неодмінної 
умови гідності та свободи людини. Сьогодні ми перебуваємо в тому 
моменті історії людства, коли безвідповідальність може зруйнувати 
свободу і на горизонті уже маячать привиди новітніх тоталітаризмів», 
– пояснив Глава Церкви. Блаженніший Святослав розповів, що мав 
нагоду роздумувати разом із паном Богданом Гаврилишиним про 
відповідальність.Як пригадує Глава УГКЦ, пан Богдан був 
переконаний, що Загальна декларація прав людини, проголошена 
ООН, сьогодні, фактично, не виконується через кризу розуміння 
особистої відповідальності сучасної людини за власні вчинки, за 
особисте покликання в житті, за наше суспільство, за довкілля, у 
якому живемо. Тому він разом зі своїми  ……(ст. 2…………..) 
 

 Ап.Євр. 13, 7-16. 
 Єв. Йо. 17, 1-13. 

 

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.2, 16-20.Єв. Лк. 8, 5-15.  
 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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CÂßÒÎ-ÌÈÊÎËÀ¿ÂÑÜÊÀ 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



                  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. 

 

 
 

 Повідомляємо, що передано на церкву 
прихід з вареників $500. і прихід з кави 
(приготовленою нашою молодю) $200. 

        
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
 
Галина Магега          100. 
              (в пам’ять батька Богдана) 
Богдан і Христина Колос      100. 
Марта Тихоліс          100. 
Мотрія Ільницька-Рів        300. 
Станіслав і Катерина Остап’єнко    100. 
Оксана Барчинська-Уеллс      150. 
 

           Пожертви на ремонт сходів 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая    3000. 
Роман і Леся Зелик        200.   
       
 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 
                      
                     ВІ Ч Н АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлася у Бозі бл. п. Катерина Яців-
Жураківська (96р.). Душу Покійної поручаємо 
молитвам наших вірних.  
            
              (За к і нч е ння)     
 учнями почав працювати над Декларацією 
відповідальностей людини.«Я б дуже хотів, щоб кожен 
українець прочитав цю Декларацію відповідальностей, 
бо вона заслуговує особливої уваги», – підкреслив він. 
На перше відчуття, як зауважив Предстоятель УГКЦ, 
ця Декларація багато в дечому перегукується із 
Декалогом, тобто десятьма Божими заповідями. 
«Особливо це видно у четвертому пункті: поважай 
інших. Відповідно до основних засад християнського 
світогляду, повага до кожної людини, незалежно від 
раси чи походження, релігії чи переконань, 
основується на гідності її особи», – пояснив він і 
наголосив, що дуже важливо звернути увагу, «що ця 
гідність є вродженою, а не набутою чи наданою 
людським суспільством чи якоюсь владою». 

«Ми, християни, поважаємо гідність кожної людини, як 
такої, що сотворена на образ Божий і є вінцем Божого 
творіння. Папа Франциск у своїй останній соціальній 
енцикліці «Усі браття» стверджує: «Дуже часто ми 
змушені констатувати, що в сучасному світі права 
людини не є однаковими для всіх… Коли гідність 
людини пошанована і її права визнані та гарантовані, 
тоді розквітає її креативність та особиста ініціатива і 
людська особистість може реалізувати незліченні 
власні ініціативи для спільного блага», – підкреслив 
духовний лідер українців. 
«Справді, без відкриття гідності кожної людини і пошани 
людини годі говорити про зміну суспільства і світу в 
якому ми живемо», – переконаний Блаженніший 
Святослав. 
Додаток 
Декларація відповідальності людини 
1. Говори правду 
2. Дбай про своє здоров’я 
3. Вчися та розвивай таланти 
4. Поважай інших 
5. Будь вільною людиною 
6. Прагни до гармонії 
7. Захищай права людей 
8. Вирішуй проблеми 
9. Поважай батьків та родину 
10. Люби та навчай своїх дітей 
11. Будуй ефективне суспільство 
12. Дбай про довкілля 
13. Допомагай своїй країні 
14. Турбуйся про наступні покоління 
15. Будь толерантним до різноманіття 

 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 кожної неділі є можливість 
приступити до св. тайни Сповіді 20 хвилин 
перед Божественною Літургією. 
 
 
 



Глава УГКЦ: «Церковнослов'янська 
мова є офіційною літургійною мовою 

УГКЦ» 
Зберігати в літургійному житті 
церковнослов’янську мову для нас 
природно, тому що ця мова і тепер є 
офіційною літургійною мовою Української 
Греко-Католицької Церкви. Це пояснив 
Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав у коментарі Департаменту 
інформації УГКЦ, відповідаючи на 
запитання про можливість чи 
неможливість використання під час 
Літургій текстів церковнослов’янською 
мовою. 
«Це наша богослужбова матриця, яка лежить в 
основі всіх інших наших літургійних 
перекладів», – додав Предстоятель Церкви. 
Проте, за словами Глави УГКЦ, сьогодні Церква 
намагається зробити Літургію якомога 
доступнішою і зрозумілою сучасній людині. Тому 
в Церкві здійснюються богослужбові переклади. 
«Ми маємо кілька перекладів українською 
мовою і готується наступний. Сподіваюся, він 
буде кращий. Ми також перекладаємо Літургію 
англійською, іспанською, португальською та 
іншими мовами, які є мовами спілкування і 
життя нашої Церкви. Адже наша Церква вийшла 
далеко за межі українського етнічного 
контексту. Ми сьогодні є Церквою, у якій себе 
віднаходять діти різних народів і 
національностей. Проте офіційною літургійною 
мовою нашої Церкви є церковнослов'янська», – 
розповів він. Тому, на його думку, варто 
зберігати символи, знаки цієї тяглості. 
Блаженніший Святослав навів приклад із часу 
свого душпастирювання в Аргентині. «Ми 
робили переклад нашої Літургії іспанською 
мовою і теж вирішили залишити в цьому 
перекладі деякі елементи українською мовою, 
щоб підкреслити певний зв'язок. Скажімо, у нас 
у парафії ми співали єктенію іспанською мовою, 
але кожне прошення закінчували «Господеві 
помолімся», а люди співали "Господи помилуй". 
І нашим вірянам це дуже подобалося», – 
розказав архиєрей. 
На переконання Предстоятеля, наша Церква 
повинна звертати увагу на мовні аспекти,  щоб 
зберігати єдність між єпархіями, зі спільнотами 
в інших частинах світу. Ось, наприклад, коли 
вірний приїде з Аргентини до Києва і зрозуміє, 
що означає «Господи помилуй», то зможе разом 
зі всіма молитися бодай тією короткою 
молитвою. 
Тому, зазначає Глава Церкви, різні мовні 
вкраплення важливі. «Щоправда, я б не радив 
обтяжувати слов'янізмами український текст 

Літургії. Але також не потрібно болісно 
реагувати, коли в Літургії прозвучить якесь 
старослов'янське слово», – додав Блаженніший 
Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

Президент Зеленський попросив 
очільників Церков допомогти 

протидіяти поширенню COVID-19 
 
Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав із ВРЦіРО узяв участь у спільній 
із Президентом Володимиром Зеленським 
зустрічі, на якій обговорили ситуацію 
погіршення ситуації з коронавірусом. 
 
Як розповів Глава Церкви Департаменту 
інформації УГКЦ, перед представниками 
релігійних спільнот Президент порушив два 
питання. Перше – COVID. 
«Володимир Зеленський сказав: якщо кількість 
випадків на добу досягне дев'яти тисяч – 
держава зупиниться. Тому Президент, Прем'єр-
міністр шукають партнерства з релігійним 
середовищем для просвітницької діяльності, 
зокрема для протидії поширенню вірусу», – 
розповів Блаженніший Святослав . 
Особливо, додав Глава Церкви, Президент 
просив релігійних очільників звернутися до 
людей старшого віку, яким більше ніж 60 років, 
щоб вони залишалися вдома і зберегли своє 
життя. 
Друге питання – це прохання про присутність 
Церков у Мінській тристоронній контактній 
групі. 
На зустрічі Глава УГКЦ подякував за те, що 
держава вважає Церкви партнерами в 
запобіганні поширенню цієї хвороби, що бачить 
церковне середовище не як небезпеку і загрозу, 
а навпаки, як союзника, щоб спільними 
зусиллями боротися з цією пандемією. 
Крім того, Блаженніший Святослав відзначив, 
що тепер важливо підтримувати лікарів. «Це 
можуть робити наші медичні капелани. Багато 
наших єпархій закупили ШВЛ. Ми намагаємося 
супроводжувати наших медиків у їхньому 
служінні, бо вони вже пів року перебувають у 
стані надзвичайної ситуації і потребують 
відчувати вдячність і підтримку з боку 
суспільства. Медичне капеланство сьогодні є 
одним із елементів, як Церква може 
супроводжувати лікарів», – вважає 
Предстоятель. 
Глава Церкви зауважив, що ця пандемія 
оголила ще інші сторони суспільства. «Коли ми 
говоримо про COVID, то говоримо також про 
соціальні наслідки, а зокрема про зубожіння 

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 



людей. Чверть народу України та 80 відсотків 
пенсіонерів живуть сьогодні за межею бідності. 
Тому дуже важливо об'єднати зусилля держави 
та Церкви, щоби захистити найбільш 
незахищених», – наголосив він. 
Предстоятель розповів Президенту та іншим 
учасникам зустрічі про акцію, яку 
започаткували в УГКЦ, – «Нагодуй голодного», 
щоби забезпечити базові потреби людей у 
харчах. 
Також Блаженніший Святослав зачепив тему 
сурогатного материнства. «Якраз учора був 
європейський день протидії торгівлі людьми. 
Сурогатне материнство робиться з комерційною 
метою – це не що інше, як торгівля людьми», – 
переконує він. 
За його словами, те, що жінка через фінансову 
скруту змушена торгувати своїм материнством, 
є справжньою ганьбою для нашої держави. 
«Тому я просив це впорядкувати на 
законодавчому рівні, як зробили інші 
європейські країни», – сказав Предстоятель. 
Ще одним питанням, про яке говорив 
Блаженніший Святослав, є питання 
запровадження військового капеланства на 
законодавчому рівні. Глава УГКЦ закликав 
залучити представників Церков до процесу 
обговорення та остаточного погодження тексту 
відповідного закону. 
Фото з архіву 

Департамент інформації УГКЦ 
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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 
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