
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 

«Мати-Церква хоче сьогодні стати поруч із 
кожною молодою людиною, щоб іти разом», – 

Глава УГКЦ під час проголошення Катехизму для 
молоді 

Перше слово Катехизму – «ми», не «я», «ти», «він», «вона», а 
«ми», як Божий народ і Христова Церква, ідемо разом із 

Христом. На цьому наголосив Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав під час проголошення Катехизму 

для молоді «Ми йдемо з Христом». Урочисте проголошення 
відбулося у понеділок, 28 червня 2021 року, у конференц-

залі Львівської духовної семінарії Святого Духа. 
 
«Сповіщаю вам велику радість – маємо Катехизм для молоді «Ми 
йдемо з Христом». Це унікальна радісна вістка для України і 
світу, зокрема для нашої молоді», – такими словами розпочав 
проголошення молодіжного Катехизму Предстоятель УГКЦ. 
Блаженніший Святослав наголосив на великій радості від 
можливості бути разом і передати дуже важливий інструмент для 
проголошення Божого слова, для навчання правд християнської 
віри нашій молоді.«Проголосити Катехизм, над яким наша 
Церква працювала впродовж восьми років, для мене велика 
радість і честь», – підкреслив Отець і Глава Церкви та пригадав 
подію урочистого проголошення Катехизму «Христос – наша 
Пасха».Глава Церкви розповів, що вже тоді, десять років тому, 
виникла потреба написання окремого Катехизму для молоді, над 
яким тривала копітка праця восьми років. За його словами, 
написанню текстів передував етап слухання сучасної молоді з 
культурою есемесу, твітера чи тік-току і цей момент слухання 
ґрунтувався на серії зустрічей.  Загалом над Катехизмом 
працювала Патріарша катехитична комісія та Комісія УГКЦ у 
справах молоді. «Це як зустріч холодного і теплого. (ст.2)…… 
 

 Ап.  Рим. 2, 10-16. 
 Єв. Мт.4, 18-23.   

 

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. Рим. 5, 1-10.  Єв  Мт. 6, 22-33. 
 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 
 

 

 
6   

 
  
 
118  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXX  ч .26               ◊Неділя 2-га по Зісланні Св. Духа .Глас 1. ◊                   4  липня 2021 р.  
                                                                                                       
           
 
 

BICNHÈÊtbn/NN”NNN 
CÂßÒÎ-ÌÈÊÎËÀ¿ÂÑÜÊÀ 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



                    ОГОЛОШЕННЯ     

 
Вівторок 6 липня - Навечір'я Свята Різдва Св. 
Івана Хрестителя - Вечірня о год. 6:00  вечора. 
Середа 7 липня - Свято Різдва Св. Івана 
Хрестителя. Утреня о год. 7:00 ранку. 
Божестевенні Літургії  о год. 8:00, 10:00 ранку . 

 
  МНОГАЯ ЛІТА! Широсердечна подяка 

матуральному комітетові і усім, які 
причинилися до успішного переведення 
урочистого завершення матури минулої 
суботи 26  червня. 
Ґратулюємо матурантам за успішне закінчення 
навчання у нашій Свято-Миколаївській суботній 
школі. Бажаємо дальших успіхів! Нехай Бог 
благословить і провадить на Многії і Благії Літа!!  

 
 

 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 членкині ЛУКЖК можуть 

відібрати весняний примірник журналу Нашa 
Дорогa  у парохіяльному будинку під час 
канцелярійних годин.        

 
            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Богдан і Христина Колос       125. 
             (в пам'ять Євгена Сулипки) 
Марта Ващук           200. 
о. Качур і добр. Мар’яна Дурда     500. 
Богдан і Ірина Бартків        100. 
Данило Даревич          100. 
Микола і Галина Гарванко      100. 
Тарас і Галя Махневич        100. 
Марта Горбань          200. 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
14   VII 9:00 ранку    бл. п. Василя 
                                                         Крамарця 
24   VII 8:00 ранку    бл. п. Євгена Сулипку 
                                                                     (40д.) 
 

                       (Продовження) 

Важливо було стежити, щоб не стало літеплим. 

Катехитична комісія дбала, щоб Катехизм передав 

цілісну віру Церкви, а молодіжна – щоб Катехизм 

був сучасним, справді молодіжним», – пояснив він. 

Глава Церкви розповів, що сам Катехизм є немовби 

путівником мандрівника, а спосіб передачі живої 

віри автори знайшли у Євангелії, зокрема в 

євангельському уривку подорожі Христа зі своїми 

учнями до Емаусу. 

«Мати-Церква, яка є тілом воскреслого Спасителя, 

хоче сьогодні стати поруч із кожною молодою 

людиною – дівчиною і хлопцем наших часів для 

того, щоб подорожувати разом», – підкреслив 

архиєрей. 

Цікаво, що укладаючи текст, автори орієнтувалися 

на мандрівників із різних куточків Церкви, що, на 

переконання, Блаженнішого Святослава, допоможе 

читачам із різних куточків світу відчути через 

воплочення Божого слова в історії Української 

Греко-Католицької Церкви, що Господь до них 

особисто промовляє і дихає Духом Святим. 

«Перше слово Катехизму, – наголошує Глава 

Церкви, – «ми», не «я», «ти», «він», «вона», а «ми», 

як Божий народ і Христова Церква, йдемо разом із 

Христом».«Якщо молода людина зуміє розпочати 

свій життєвий шлях і усвідомить, що вона не 

самотня, а є членом спільноти, складає глобальне і 

вселенське «ми», і серед усіх трагедій, катаклізмів,    

….(ст. 3) 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з днем 27-го червня ми 
перейшли на літній (вакаційний) час, який 
триває до 10-го вересня, 2021 року включно.  
Вечірні в суботу не будуть служити! 
 
 
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 120 осіб (25%).  

 
 Утреня в неділю о год. 6:30 ранку.   
  
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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 



страхів ми йдемо за руку із самим Богом, то її подорож буде мати для неї цілком інший вигляд. 
Вона зрозуміє, що дорогу варто пройти, а життя прожити», – переконаний Предстоятель УГКЦ. 
Він розповів, що подорож молоді зі своїм духівником у Катехизмі, яка складається з трьох 
частин: «Як ми віримо?», «Як ми надіємося?» і «Як ми любимо?» – збудована довкола 
чотирьох храмів – символів та етапів розвитку Церкви. Це Софія Київська, собор Святого Юра, 
собор Святої Софії у Римі та собор Воскресіння Христового у Києві. 
«Цікаво, що наш Синод остаточно потвердив Катехизм відповідно до всіх канонічних вимог на 
онлайн-засіданні Синоду. Можливо, це був особливий Божий задум, щоб Катехизм був 
затверджений у молодіжний спосіб спілкування», – зауважив Глава Церкви. 
«Цей плід такої різнопланової, багаторівневої восьмирічної праці сьогодні у ваших руках. Я 
вас з цієї подією з великою радістю і від усього серця вітаю», – додав на завершення 
Блаженніший Святослав. 
  
  
Після представлення Катехизму Отцем і Главою Церкви, відповідно до канонічних вимог, було 
урочисто прочитано Декрет, у якому, відповідно до норми кан. 112 Кодексу канонів Східних 
Церков, Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав від імені Синоду Єпископів УГКЦ 
проголосив Катехизм УГКЦ для молоді «Ми йдемо з Христом». 
«З великим довір’ям вручаю цей Катехизм кожній молодій людині, щоб вона змогла знайти у 
ньому новий поштовх до зростання у вірі. Водночас цей Катехизм, з огляду на стислість, 
повноту й чіткість викладу, адресований також усім вірним УГКЦ. Декрет набирає чинності з 
моменту проголошення», – мовиться у документі. 
Відтак Блаженніший Святослав подякував усім, хто «працював і молився над тим, щоб 
сьогоднішнє свято настало». Опісля авторам Катехизму вручили Патріарші грамоти. 
«Оцінюючи вашу ревність для Божої слави та добра УГКЦ, ваш особистий внесок у створення 
Катехизму для молоді «Ми йдемо з Христом» складаємо вам сердечну подяку та висловлюємо 
визнання і похвалу. Нехай милосердний Господь сторицею віддасть вам за ваші добродійства. 
Пресвята Богородиця хай буде вашою заступницею та помічницею у всіх ваших починаннях 
на Божу славу та для добра нашої Церкви», – йдеться у тексті грамот. 
Зокрема, грамотою Верховного Архиєпископа УГКЦ нагороджено владику Петра Стасюка, отця 
Мирона Бендика, отця Івана Гаваня, отця Матея Гавриліва, ЧСВВ, отця Дмитра Сенейка, отця 
Олега Кобеля, отця Андрія Зелінського, ТІ, сестру Луїзу Цюпу, сестру Анастасію Сметаняк, 
пана Назара Дуду та пані Олену Гижу. 
Особливу подяку Глава Церкви висловив владиці Давидові Мотюку, очільнику Патріаршої 
катехитичної комісії УГКЦ. 
Під час проголошення Катехизму до учасників також звернулися: владика Давид Мотюк, 
владика Ярослав Приріз, с. Луїза Цюпа, о. Ростислав Пендюк та пан Назар Дуда. 
 
Департамент інформації УГКЦ 
 
 

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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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

Українськi власники  
у 4 генерації з 1925 року 

Jimmy & Andrew Cardinal 
CARDINAL FUNERAL HOMES 

92 Annette St. 416-762-8141 
366 Bathurst St. 416-603-1444 

cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 

 
   

                               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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