
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 

«Людина, яка вірить у Бога, здатна побачити не 
лише наслідки, а й причини багатьох явищ», – 

Блаженніший Святослав у відеокатехизі 
 
Віра і розум є дуже важливими елементами, які один 
одного доповнюють і кличуть. За допомогою розуму ми 
відкриваємо Бога як найвищу істину. На цьому 
наголосив Блаженніший Святослав у суботній 
відеокатехизі, в якій пояснив, що людина здатна 
відповісти на Боже одкровення своїм розумом і своєю 
волею. 
В катехизі Глава Церкви зауважив, що для того, аби вчинити 
якусь дію, людина вживає розум, волю і почуття. Подібно 
відбувається і у площині віри. «Ми відповідаємо нашому 
Богові своїм розумом», – сказав він, додавши, що віра і розум 
є дуже важливими елементами, які один одного доповнюють 
і кличуть. Саме за допомогою розуму ми відкриваємо Бога як 
найвищу істину. 
Блаженніший Святослав пригадав слова папи Івана Павла ІІ 
про те, як співдіють віра і розум: «Господь Бог створив нас 
розумними. За допомогою розуму, природної здатності 
пізнавати істину ми можемо піднятися до великих висот, 
можемо пізнати сутність речей. Але в певний момент наш 
розум відчуває межу… Тоді назустріч величі людського 
розуму, який пронизує небеса, виходить сила Божественної 
істини, Божого об’явлення, Божого одкровення. І піднімає 
його на ще більшу висоту, впроваджує його в такі можливості 
пізнання вічних істин, на які сила лише людського розуму не 
здатна». 
Однак для того, щоб пізнати Бога нашим розумом, потрібен 
час, – зауважив Патріарх, – подібно, як це стається у 
стосунках між людьми. «Навіть у наших людських стосунках, 
аби пізнати якусь особу, треба провести з нею деякий час, 
кажемо: потрібно з’їсти з нею пуд солі. Особистий досвід 
спілкування дозволяє нам глибше і краще пізнати ту людину, 
істоту, особу, яка є поруч. А що сказати про пізнання у вірі 
самого Бога, який нам себе об’являє?!», – пояснив….(ст.2) 
 

 Ап. Тим. 2, 1-10. 
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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. ЕФ. 2, 4-10. Єв. Лк. 8, 26-39. 
 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 закінчили 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 $200. і прихід з кави 
(приготовленою нашою молодю) $200. 

 
 20 листопада припадає День Блаженної 

Преподобної Йосафати Гордашевської, 
співзасновниці Сестер Служебниць. Зі сумом 
повідомляємо, що через пандемію COVID День 
Відкритих Дверей-Молитви на 20 листопада в 
Austin Terrace є скасований. АЛЕ сестри горяче 
запрошують вас приєднатися з ними у молитві, в 
себе вдома, через заступництво Бл. Преп. Йосафати 
і молитися за численні всілякі прохання, інтенції і 
потреби ваші і вам дорогих. Моліться разом зі 
сестрами:   О Блаженна Йосафато, що жертовно 
жила своєю посв’ятою як Служебниця 
Непорочної Діви Марії, навчи нас, щоб за твоїм 
прикладом ми уповали тільки на Бога. 
Вислухай нашу молитву і благай Пресвяту 
Тройцю про ласку, яку ми так гаряче просимо 
на прославу Божу. Амінь. Блаженна Йосафато, 
молися за нас.  

 
                     МНОГАЯ  ЛІТА !  
Новоохрещенoму Стефанові Олегові Фік його 
рідним і хресним батькам бажаємо Многії  і 
Благії Літа! 
Нововінчаним Антоніні Федан і Дмитрові Савків 
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. 
Анна Білак           100. 
          (в пам’ять брата Василя – 3р.) 

Анна Пастушак          100. 
             (в пам’ять сина Василя – 3р.) 
Роман Федина          400. 
Маруя Крамарчук         350. 
Ігор Таращук          100. 
Ігор і Мотрія Мельник        100. 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая     100. 
                   (в пам’ять Софії Горлач)   
             Пожертви на ремонт сходів 
Роман Харак           200.  
Родина Соломон-Соня, Оксана, Роман, Леся  150. 
             (в пам’ять мами Теклі Соломон) 
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 9    XI 5:00 поп.    бл. п. Реґіну Лепку (40д.) 
10    ХІ 5:00 поп.    бл. п. Ірину Яріш 
16    ХІ 10:00 ранку   бл. п. Василя Пастушак 
                                                                      (3р.) 
 17   ХІ 6:00 веч.    бл. п. Володимира 
                                           Пальчука (32р.) 
20    ХІ 5:00 поп.    бл. п. Катерину Яців- 
                                              Жураківську (40д.) 

                                    
                      В І ЧН АЯ   ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоївся у Бозі бл. п.Микола Марин (99р.). Душу 
Покійного поручаємо молитвам наших вірних.  
             
             (П р одов же ння )  
Глава УГКЦ.Щодо відповіді Богові на Його одкровення 
нашою волею, Блаженніший Святослав наголосив на 
тому, що вірити «потрібно хотіти», треба прийняти 
рішення відкритися назустріч Богові, який стукає до 
дверей мого серця. За його словами, нашою волею ми 
сприймаємо Бога як найвище добро. А отже повірити 
нашою волею у Господа Бога означає почати підкоряти 
свою волю тому добру, яке ми пізнаємо. Означає 
чинити добро.Відтак Патріарх навів два промовисті 
біблійні приклади – Авраама і Пречистої Діви 
Марії.«Авраам почув поклик Божий, на нього відповів і 
пішов у невідоме. Залишив своє родинне коло, своє 
місто і пішов у землю, у яку Господь Бог його повів. Так 
він почав пізнавати Бога, слухати Його і бути Йому 
послушним, пізнавати те, що Бог каже, і ким Він є. 
Таким чином Авраам підкорив особисту людську 
історію покликанню, у яке запросив його Господь Бог», 
– сказав Глава УГКЦ.Пречиста Діва Марія, за його 
словами, першою повірила у слово ангела, зокрема про 
воплочення Сина Божого. І саме через те, що Пречиста 
Діва Марія дозволила Богові ввійти в Її особисте життя, 
силою і діянням Святого Духа відбулося таїнство 
воплочення.«Те саме відбувається з нами, коли ми 
переживаємо Божу присутність. І постать Авраама, і 
постать Пречистої Діви Марії кажуть нам, що пізнати 
Бога означає насамперед із Ним зустрітися, Його 
пережити – розумом, волею, своїми почуттями, а відтак 
дати можливість Йому перебувати в нашому житті», – 
зазначив Блаженніший Святослав. 
На завершення, Глава Церкви додав, що віра – це 
особливий момент зустрічі, віра – це здатність людини 
побачити невидиме, віра – це також дар прозорливості. 
Тому людина, яка вірить у Бога, здатна не лише 
побачити зовнішнє, а й проникнути в глибину 
речей. Здатна побачити не лише наслідки, а й 
причини багатьох явищ. «Віруюча людина бачить 
невидиме очима своєї душі», – підсумував Отець і 
Глава 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 кожної неділі є можливість 
приступити до св. тайни Сповіді 20 хвилин перед 
Божественною Літургією. 
 
 
 



Послання Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 

2020 року до духовенства, 
монашества і мирян 

(Продовження з миунулого тижня) 
 
11. Закликаючи заможних до переміни серця 
перед лицем Всевишнього, до солідарності 
і співчуття з убогими, хочемо стати голосом Бога, 
який промовляє до їхнього сумління задля 
їхнього ж спасіння і добра. Бо ті, що, за влучним 
спостереженням Климента Олександрійського, 
«приносять похвальні слова багатіям, повинні бути 
справедливо осуджені не тільки як підлесники 
та як ті, що втратили гідність вільної людини… але 
їх треба вважати безбожниками і підступниками… 
[як безбожники] вони не дбають про те, щоби 
хвалити і прославляти єдиного і благого Бога, 
і зодягають честю, яка Йому належить, людей, 
підлеглих Божому судові… їм [як підступникам] 
самого надлишку дібр достатньо, щоби ввести 
в гординю душі тих, що є власниками дібр, а вони 
розтлівають їх і зводять із дороги, якою можна 
було б осягнути спасіння. Крім того, вони 
притуплюють розум багатих насолодами від своїх 
безмірних прославлянь і взагалі роблять так, 
що багачі зневажають усі речі, крім багатств…» 
(Який багач спасеться?). 
Тож, не бажаючи бути засудженими разом 
із багатіями, а турбуючись про їхнє дочасне 
справжнє благо та вічне спасіння, кличемо 
і промовляємо до них: не покладайтеся 
на багатства, щоб лихо не застало вас зненацька 
і безповоротно! Натомість, як мудрі управителі, 
скеруйте засоби, які ви маєте у своїх руках, щоб 
рятувати вбогих, захищати слабких, підтримувати 
знедолених. Тоді і ваші душі просвітяться теплом 
любові, правди та добра, і ви зазнаєте 
благословення, миру та радості, яких ніякими 
грошима не зможете собі купити чи гарантувати. 
12. Основну відповідальність за покращення 
ситуації в економіці і на ринку праці відіграє, 
вочевидь, держава. Тому ми закликаємо 
державних мужів України та країн нашого 
поселення вживати рішучих і послідовних заходів, 
щоб забезпечити власним громадянам, емігрантам 
і заробітчанам доступ до праці та гідну винагороду 
за неї, належний соціальний захист і опіку, 
зокрема найслабшим і найуразливішим. 
Неприпустимим і таким, що кличе про помсту 
до неба, є затримання заробітної платні 
працівникам, як рівно ж несправедливе 
винагороджування та відсутність соціального 
захисту працівників. Експерти слушно 
зауважують, що поки в нас є таке ганебне явище, 
як бідність серед населення, яке працює, 
побороти бідність пенсіонерів буде неможливо. 
13. Більше від різного роду субсидій чи 
спорадичних подачок із рук багатих, суспільному 
благу мало б слугувати впровадження таких 
підходів і методів ведення підприємництва, які 

ставлять у центрі уваги людську особу, її гідність, 
свободи і права. Соціально спрямований бізнес — 
це те, що має визволити працедавців і економічні 
структури від поневолення сліпими законами 
ринку, під дією яких часто гинуть люди, топчуться 
права простих працівників, перекреслюються долі 
старших, ламаються надії молодих. 
14. Ми вповні усвідомлюємо і підтримуємо слова 
великого католицького проповідника Фултона 
Шіна про те, що «людські серця, отруєні 
ненавистю, хтивістю та заздрощами, не можуть 
бути зцілені лише мудрими проповідями 
та суспільними реформами». Є вкрай необхідна 
«переміна в людських серцях, у звичках і стилях 
життя» (Усі брати, 166). Про таку переміну 
сердець молимося, шляхом такої переміни 
прагнемо крокувати самі і запрошуємо до цього 
всіх людей доброї волі. 
ІV. «Блаженні вбогі духом!» (Мт. 5, 3): 
давати християнське свідчення 
євангельського убозтва 
15. До згаданої переміни серця покликані всі 
люди, створені на Божий образ і Божу подобу, 
проте насамперед ті, хто вдостоївся зустрічі 
з живим Богом у воплоченому Христі. Папа 
Франциск у Посланні з нагоди Першого 
всесвітнього дня вбогих пригадує, що «для 
Христових учнів убогість — це насамперед 
покликання наслідувати вбогого Ісуса. Це шлях 
за Ним і з Ним, — шлях, який веде до блаженства 
Царства Небесного (пор. Мт. 5, 3; Лк. 6, 20). 
Убогість означає смиренне серце, яке вміє 
сприйняти власний стан обмеженого і грішного 
створіння, щоб подолати спокусу всемогутності, 
яка обманює людину, що вона безсмертна. 
Убогість — це погляд серця, який перешкоджає 
думати про гроші, про кар’єру, про розкіш як мету 
життя і передумову щастя». 
16. Щоб наше крокування за Христом убогим 
дорогою Блаженств було для інших вірогідним 
і привабливим, доконче мусимо опертися 
на свідчення, а не обмежуватися словесними 
деклараціями. При цьому слід наголосити, 
що переконливість свідчення полягає не просто 
у відповідності між нашими словами і ділами — 
справжній «свідок Невидимого» завжди скеровує 
іншу людину до Бога, сприяє її особистій зустрічі 
з Ним. З далекого 1974 року лине до нас пророчий 
голос святого папи Павла VI, актуальний 
і сьогодні: «Сучасна людина охочіше слухає 
свідків, ніж вчителів, або, якщо і слухає 
вчителів, то лиш тому, що вони є свідками. 
Справді, людина відчуває інстинктивну відразу 
до всього, що скидається на обман, позірність 
і компроміс. У цьому контексті розуміємо 
важливість життя, яке по-справжньому відображає 
Євангеліє!» (Промова під час Аудієнції в Папській 
раді у справах мирян, 2 жовтня 1974 р.). 
На практиці це означає, що всі ми, Христові учні, 
першими покликані до проголошення блаженства 
вбогих, яке є наріжним каменем Христової науки, 
щоб показати, з одного боку, близькість Бога 



до кожної стражденної людини, а з іншого — щоб 
явити світові новий, преображений Духом Христа 
спосіб ставлення до матеріальних благ, котрі 
Господь вкладає в наші людські руки, аби вони 
ставали знаряддями любові, милосердя 
і братерства. 
17. Християни, вдивляючись у прийдешні вічні 
блага, вбачають у дочасних речах цінний Божий 
дар і водночас засіб служіння. «Добра дочасні 
в очах християн не мають безоглядної вартости, — 
застерігав свого часу праведний Андрей 
Шептицький, — вони є засобом до осягнення 
вищого і вічного. Чоловік на сім світі єсть в дорозі. 
В небі його вітчизна» (О квестії соціяльній). Про 
це не варто забувати та керуватися 
євангельською мудрістю, яка навчає: «Великий 
це зиск — побожність, вона бо дає вдовілля. 
Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести 
нічого не можемо. А маючи поживу та одежу, цим 
будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, 
впадають у спокусу та в тенета, і в безліч бажань 
безглуздих та шкідливих, що штовхають людей 
у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха — 
грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри 
відбились і прошили себе численними болями. 
Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 
6–11). 
18. Господь Ісус, як милостивий Бог і Творець 
людини, скеровує свої спасенні кроки і спасенне 
слово передовсім до вбогих. Виголошуючи 
у синагозі в Назареті свою «програмну 
проповідь», Він послуговується словами 
старозавітного пророка Ісаї, який заповідав прихід 
Спасителя: «Дух Господній на мені, бо Він мене 
помазав, послав нести Добру новину вбогим». 
Сповнений Духа милосердя, Ісус відчував 
скорботу і глибокий біль через людську нужду, 
голод і страждання. Тож кожен, хто вдостоївся 
стати храмом Його Святого Духа, неминуче 
відчуватиме у своєму серці ті самі почуття, 
що були і в Його Божественному серці: співчуття, 
милосердя, співучасть, солідарність. 
Вселенський Архиєрей Франциск закликає 
сьогодні всю Церкву «говорити свідченням 
убогості» і пояснює, що це повинно означати 
на практиці: «Якщо якийсь віруючий говорить про 
убогість або про бездомних і провадить життя 
як фараон: такого не можна чинити. Це — перша 
спокуса. Інша спокуса — це укладати сумнівні 
угоди із владними структурами. Угоди робити 
можна, проте вони повинні бути договорами 
чіткими, прозорими. Бо завжди є спокуса 
до корупції в публічному житті, як політичної, так 
і релігійної» (Інтерв’ю нідерландській газеті 
«Straatnieuws», листопад 2015 р.). 
19. То ж у ситуації, коли сучасне людство 
потерпає від таких численних травм, зранень, 
бідності і браку найнеобхіднішого, ми, християни, 
мусимо часто казати собі в ім’я вірності Євангелію 
і солідарності з убогими: не личить! Не личить 
жити «понад стан», тобто понад можливості свого 
становища, накопичуючи про запас достатки, 

замість ділитися із потребуючими навіть тим 
скромним, що сьогодні посилає нам Господь; 
не личить будувати розкішні вілли і палаци, 
пам’ятники марнославства і знаки недозволеної 
розкоші; не личить їздити дорогими 
ексклюзивними авто задля заспокоєння 
хворобливих амбіцій і здобуття ефемерного 
статусу; не личить по-хижацькому ставитися 
до довкілля, засмічуючи Божий дар природи, 
руйнуючи спільну для нинішніх і прийдешніх 
поколінь домівку; не личить закривати очі 
на нужду навколо себе і вибудовувати навколо 
власного життя, власних родин, спільнот, парафій 
мурів байдужості й черствості. Ні, таке християнам 
аж ніяк не личить! 
20. У межах церковної спільноти є християни, 
котрі, спонукані Святим Духом, прагнуть дати 
світові особливе свідчення відірваності від 
матеріальних благ і прийняття простого, убогого, 
євангельського способу життя. Ми називаємо 
їх богопосвяченими особами, які свідомо 
і добровільно відрікаються від земних багатств, 
щоб у свободі серця наслідувати Христа вбогого, 
смиренного і ціломудренного. Ми дякуємо 
їм за це свідчення, цінуємо їхню посвяту служінню 
ближнім — жінкам, дітям і молоді, недужим, 
особам похилого віку, в’язням і нашим захисникам 
з їхніми сім’ями, але водночас перестерігаємо 
їх перед спокусою надмірно турбуватися про 
матеріальні речі і, що ще небезпечніше, робити 
це коштом плекання щирого життя в євангельській 
любові, простоті та співчутті до потребуючих. 
21. «Я так бажаю вбогої Церкви для вбогих!» — 
часто повторює Папа Франциск. Нашим бажанням 
рівно ж є давати свідчення євангельської убогості, 
щоб кожен монастир нашої  Церкви випромінював 
простоту і скромність, відкритість до вбогих 
і солідарну близькість із ними. Та й у кожній 
парафіяльній спільноти і в особистому, родинному 
житті всі ми покликані провадити життя ощадне, 
повне співчуття до потребуючих і милосердя 
до нужденних. Пам’ятаймо, що в спільноті 
і в родині, де любов і милосердя 
є не абстрактними поняттями, а способом нового 
християнського буття, зростатимуть здорові діти, 
дозріватиме свідома молодь, будуть захищені 
і оточені належною пошаною і турботою дорослі 
та старі, а над усіма спочине благословення неба. 
V. «Я між вами як той, що служить» (Лк. 22, 
27): бути Церквою, яка виходить, щоб 
служити вбогим 
22. Утім, християнська праведність не полягає 
і не може полягати тільки в аскезі, у втечі від 
спокуси, у стриманості від гріха та розкошів, 
жадібності і захланності. — Христос, запрошуючи 
багатого юнака на дорогу спасіння, закликав його 
не лише не покладатися на марне багатство, а йти 
ще далі в здобутті життя, продавши все, що має, 
і роздавши вбогим. Іншими словами, Ісус бажав 
зцілити серце юнака від егоїзму, що засліплює, від 
самодостатності, яка чинить нечутливим 
до присутності вбогого, від поневолення …….. 
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