
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: «Гріх проти церковної єдності є 
одним із найважчих гріхів у церковному, особистому і 

християнському житті» 
 
Сьогодні ми молимося за єдність християн, зокрема в 
контексті нашої Декади місійності. Сучасний світ часто 
тому й не довіряє християнській проповіді, адже 
бачить, що християни між собою розділені і 
заперечують одні одних. Тому Христос застерігає, що 
християни повинні бути одно, щоб світ увірував. В 
іншому випадку, світ буде скептично ставитися до 
проповіді Христового Євангелія. На цьому наголосив 
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час 
проповіді в неділю Отців Першого Вселенського 
Собору. 
У проповіді Глава УГКЦ вказав на особливість сьогоднішнього 
Божого слова, в якому відбувається діалог між особами 
Пресвятої Тройці. За його словами, в Архиєрейській молитві 
Ісуса Христа маємо одкровення внутрішнього життя Пресвятої 
Трійці. 
Проповідник зауважив, що в цьому євангельському уривку 
вражає те, що Ісус молить Отця про єдність між учнями, яка 
не є уявною. 
Предстоятель пояснює, що у своїй Архиєрейській молитві 
Христос показує, що Отець, Син і Дух Святий є єдиними в 
трьох особах. За його словами, це не означає лише 
єдиномисліє, адже їхня єдність основується на єдності 
божественної природи. «Отець, Син і Дух Святий – це 
неподільне Божество, яке діє разом, щоб світ повірив в 
єдиного Бога», – переконаний Глава Церкви. «Саме віра в 
єдиного Бога є змістом апостольської проповіді», – наголосив 
він………………..(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 
Субота - 6:00 веч. Вечірня - жива  
                                трансляція 
Наступна неділя:  
 Ап.Євр.11, 33-12, 2.  Єв  Мт.10, 32-
33. 37-38;19, 27-30..  
 6:30 – Утреня 
Божественні Літургії-8:00,10:00 ранку, 
12:00 пол.  
8:00 – Св. Літургія  - жива трансляція 
               

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія -  жива 
трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія     
                 Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                    ОГОЛОШЕННЯ   

  Зіслання св. Духа 
19 VI субота -  Навечір’я Свята  св. Духа- 
Вечірня з Литією о год.6:00 веч.   
20 VI неділя  -  Утреня – о год. 6:30 ранку,        
Божественні Літургії о год. 8:00, 10:00  ранку i 
12:00 пол.  
21  VІ понеділок – Святого Духа. Божественні 
Літургії о год. 8:00 i 10:00 ранку. Жива 
трансляція о год. 8:00 ранку.  

 
 
Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати смачні 
ручно зроблені вареники  
( з бараболею і сиром, капустою і з м’ясом), голубці 
(з м’ясом і без м’яса) і вушка. Це можна полагодити 
під час канцелярійних годин від понеділка до 
п’ятниці від 9-1 год., і від 2-4 год., як рівнож в 
неділю від 10-2 год. Увесь дохід призначений на 
потреби церкви!  
 
Повідомляємо, що прихід з продажі вареників 
і кави за травень і червень              становить 
$1,100. Прихід призначений на потреби Свято-
Миколаївської парохії. 
 
Повідомляємо, що членкині ЛУКЖК можуть 
відібрати весняний примірник журналу Нашa 
Дорогa  у парохіяльному будинку під час 
канцелярійних годин.  
              

              МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним Michael Belluzzo і Юлії Голойді,     
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. 
Ілля і Дарія Долбан         125. 
Анна Боровець і Марія Підзамецька   100. 
Назар Гарванко і Оксана Николин    100. 
о. Олег Качур і добр. Маріянна Дурда  200. 
Богданна Овічнікова        100. 
Александра Ковалик        100. 
Ігор Таращук           100. 
Роман і Зореслава Король      100. 
Євгенія Швець          110. 
Мирон Дилинський         250. 
Богдан і Христина Колос       143. 
Leslie i Надя Сандор        250. 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 22 VI 10:00 ранку   бл. п. Ярослава 
                                              Карашівського (40д.) 
22 VI  6:00 веч.    бл. п. Юрій Чорний (9д.) 
23 VI  8:00 ранку    бл. Миколу Сенціва 
23 VI  6:00 веч.    бл. п. Миколу Сидоренка  
                                                                   (40д.) 
24 VI 8:00 ранку    за померших членкинь 
                                                              ЛУКЖК 
24 VI 5::00 поп.    бл. п. Миросю Щепанську 
28 VI 6:00 веч.    бл. Володимира (36р.), 
                                          Марію, Мирославу Кудла 
1   VII 8:00 ранку    бл. п. Николу Зіняка 
1   VII 9:00 ранку            бл. о. крил. Юліяна  
                                                    Микитина (42р.) 
                        (Продовження) 
Сьогодні Церква згадує пам'ять Отців Першого 
Вселенського Собору, який затвердив «Символ 
віри» і утвердив віру в божество Ісуса Христа. 
Глава УГКЦ звернув увагу на те, що рішення 
будь-якого церковного собору не є накиданням 
волі більшості меншості, як це буває у 
парламенті чи інших демократичних 
інституціях, у яких живе людина.«Папа 
Франциск під час останньої зустрічі Синоду 
Єпископів УГКЦ нагадав нам, що замало мати 
Синод, важливо ним бути. Бо це не парламент, 
а момент слухання Святого Духа, а відтак – 
Його вияв, який сповнює його членів, які 
зібралися разом. Єдність Христової Церкви є 
іконою єдності осіб Пресвятої Трійці. Тому ми 
сьогодні, коли молимося "Символ віри" 
відчуваємо, що його написали Отці, натхненні 
тим самим Духом, який сьогодні спочиває на 
нас», – додав Отець і Глава УГКЦ. ………….. 
(ст. 3) 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
 Повідомляємо, що з днем 13-го червня  
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 до 80 осіб.  

 
 Утреня в неділю о год. 6:30 ранку.  Вечірні в 
суботу служать о год. 6:00 веч. 
  
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 ранку транслюється живим 
ефіром. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 8:00 ранку   
(транслюється живим ефіром) і 10:00 ранку. 
Утреня о год. 7:00 ранку. 
 
 
 
 
 
  
 

           
       
      

      
  

         
      

  
 

      
      

     
 

       
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
«Цікаво, що саме словами: "сподобалося Духу Святому і нам" проголошується усяке 
соборне церковне рішення. Ті, що збираються на собори, шукають не так того, що їм по-
людськи сподобалося б, а того, що сподобалося б Святому Духові», – зазначив 
проповідник. 
У проповіді Глава Церкви також пригадав, що цього року Церква спогадує 425 років 
Берестейського єднання. Він наголосив: «Не так словами, як силою Святого Духа маємо 
засвідчити, що є один Бог, одна віра і одне хрещення, як каже апостол Павло». 
«Молімося в Декаді місійності за те, щоб дух Христової єдності, дух єдності Отця, Сина і 
Святого Духа, дух єдності і соборності Христової Церкви зодягнув нас з висоти, а ми 
завжди дбали про єдність, над нею працювали, за неї молилися. Будуймо в однодушності 
Святого Духа внутрішню єдність наших спільнот, парафій, єпархій, нашої помісної 
Української Греко-Католицької Церкви. Ми маємо засвідчити єдність, яка сьогодні 
набирає глобальних масштабів, через сопричастя з наступником апостола Петра. Перед 
обличчям наших православних братів маємо бути свідками і проповідниками єдності, щоб 
на нас сьогодні здійснилися слова Христа: "Я прославився в них"», – додав на 
завершення Блаженніший Святослав. 
                                                                     Департамент інформації УГКЦ, 

 

Глава УГКЦ дав завдання вірним на наступних десять днів 
 
Прошу вас по-справжньому глибоко пережити тих десять днів очікування 
Зіслання Духа Святого. Про це сказав Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних у 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового у празник Вознесіння Господнього. 
 

Проповідник відзначив, що сьогодні ми святкуємо одне з найбільших дванадцяти свят 
літургійного року – Вознесіння Господнє. 
Як ми чуємо з читань Святого Письма, сорок днів після свого воскресіння Ісус Христос ще 
перебував разом зі своїми учнями. Їм об'являвся, робив їх свідками свого триденного 
воскресіння. А на сороковий день вознісся у славі на небеса. 
Також сьогодні розпочинається особливий період очікування приходу Святого Духа, 
«силою якого здійснюватиметься проповідь, місія, спасительна дія Бога через Його 
апостолів». «Ми можемо сказати, що саме з приходом Святого Духа учні Христові 
перетворяться на Його апостолів, бо "апостол" означає "посланець", той, кого наділили 
окремим завданням, місією і послали у світ, щоби він мав усі необхідні засоби її 
здійснити», – розповів Блаженніший Святослав. 
За словами проповідника, вірні протягом цих десяти днях відчуватимуть, навіть в 
особистих молитвах, оцей час очікування. 
Як ми маємо пережити тих десять днів очікування Святого Духа? «Відповідь на це питання 
дає нам наша Церква-мати, назвавши тих десять днів Декадою місійності Української 



Греко-Католицької Церкви. Ті десять днів ми повинні молитися і сприяти тому, щоб слово 
Христової істини, Його Євангеліє, Його навчання ширилося між людьми в наш час, у той 
історичний період, коли Господь саме нас покликає бути свідками, носіями і 
проповідниками Його Євангелія в сучасному саме нам світі. Тих десять днів Декади 
місійності кожен із нас має здійснити особливе завдання і особливий обов'язок», – вважає 
Предстоятель. 
Найперше, каже він, маємо молитися за тих, які ще не вірять у Бога. Маємо молитися за 
тих, які ще не мають розкритих горизонтів свого людського життя і не бачать остаточної 
мети, шукають змісту свого життя тут, на землі. 
Друге наше завдання – ми маємо нашою молитвою підтримувати всіх тих, які сьогодні 
звершують місійну працю Церкви. Ми повинні молитися за священників, монахів, 
монахинь і мирян, які проповідують Боже слово тим і там, де сьогодні Христової Церкви 
ще не існує або люди не знають Бога. 
«Ми повинні молитися за новонароджені громади, парафії нашої Церкви. Для того щоб 
ми були свідомі, що така місія Церкви конче потрібна, нам сьогодні не потрібно виїжджати 
на місійну працю десь до Африки чи Південної Америки. Нам достатньо часом постукати 
у двері свого сусіда. Ми можемо побачити поруч біля себе людей, які шукають Бога і 
потребують того, хто їм благовістує слово Євангелія», – наголосив Глава Церкви. 
Крім того, цими днями ми повинні своїми пожертвами підтримати місійну працю нашої 
Церкви. 
«Тому цієї неділі в усіх наших парафіях відбудеться збір пожертв на Місійний фонд нашої 
Церкви. Кошти, які ми збиратимемо в усьому світі, хочемо скерувати на те, щоб проповідь 
Христового Євангелія могла досягнути всіх, хто на неї чекає», – сказав Предстоятель. 
Він поділився, що отримує листи з усього світу, у яких люди просять дати їм священника, 
але Церква не має достатнього ресурсу для цього. Тож Глава Церкви просить підтримки 
вірних. 
За його словами, цього року кожного дня Декади місійності нас будуть вести за руку 
віруючі християнські родини. Саме вони свідчитимуть потребу і велич християнського 
ділення нашою вірою у воскреслого Спасителя. 
Департамент інформації УГ 
 
 

 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-726-6805 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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Barrister / Mediator 
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