
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 

«Християнин у своїй молитві говорить до Бога, як 
до рідної особи», – Блаженніший Святослав про 

молитву 
 
У першій катехизі відеопроєкту «Блаженніший 
Святослав: #доступно_про_важливе» Глава УГКЦ 
говорив про те, з чого розпочинається християнська 
молитва. А саме про ініціативу Бога і відповідь на неї 
людини. Разом із тим, Блаженніший дав практичні 
поради тим, хто вчиться молитися. 
Серед найважливішого Глава УГКЦ звернув увагу на потребу 
розуміння молільником, що його молитва є відповіддю на 
Божий поклик і Боже запрошення: «Я у своїй молитві не 
повинен молитися до себе самого, говорити сам зі собою, не 
повинен молитися до своїх потреб… Але розпочати 
спілкування, діалог, розмову з моїм Богом, до якої Він мене 
запрошує, до якої Він мене надихає, до якої Він мене 
провокує, навіть ставлячи в різні життєві обставини. Бог до 
мене говорить, а я повинен прислухатися і відповісти». 

Сам Бог також допомагає молільникові відповісти на Його 

ініціативу: «Святий Дух, подібно до річечки, дзюркоче і 

намагається пробитися з мене назовні, вивести мене з моєї 

самотності і ввести мене в діалог з Богом». Блаженніший 

пригадав, що Святого Духа кожен християнин отримує як дар 

у Святій Тайні Миропомазання. 

У першій катехизі про початки молитви Глава Церкви розповів 

про необхідність спершу слухати, а тоді відповідати. А також 

порадив тим, хто вчиться молитися, на початку кожної 

молитви прочитати якусь маленьку фразу зі Святого Письма, 

зокрема зі Святого Євангелія. Згідно зі словами …(ст. 2)   

 Ап. Ді. 16, 16-34.  
 Єв. Йо. 9, 1-38. 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя:  
Ап. Ді.20, 16-18;28-36.Єв. Йо. 17, 1-
13. 
8:00 – Утреня –  
9:30 –  Св. Літургія –   
7:00в. – Aкафіст –  
 
             

                         Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р. –  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

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

Середа 27 травня – Навечір’я Свята 
Вознесення Господнього – Вечірня з Литією – 
о год. 6:00 вечора і Параклис. 
 
Четвер 28 травня – Свято Вознесення 
Господнє. –Утреня і Свята Літургія о год. 8:00  
ранку. Параклис о год. 7:00 вечора. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Загальні Збори нашої Свято-
Миколаївської парохії відложені з огляду на
 поширення короновірусу! 
 

Загальні Збори відділу ЛУКЖК , відділ св. 
о. Миколая відложені з огляду на поширення
 короновірусу. 
 

Недільна кава і гарячі обіди заходом 
ЛУКЖК відложені на неозначений час з огляду на 
поширення короновірусу. 
    

 Загальні Збори БУКК, відділ св. о.  
Миколая відложені з огляду на поширення 
короновірусу. 
 

  Хор Веснівка і Чоловічий Камерний 
Хор -  Концерт вшанування 180 річниці видання 
Кобзаря відложений на неозначений час з огляду на 
поширення короновірусу. 
 

      Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай 
Господь    благословить  і винагородить! 
 
Мирон Пеняк і Софія Березовська    100. 
Роман Харак           200. 
Марія Бескідна          300. 
Роман і Марія Мужилівські      300. 
Марта Реплянська         100. 
Люба Осмак           100. 
Андрій Полянський і Анна Дувалко    300. 
Мартин Чепесюк і Галина Перун    500. 
о. Александер і добр. Олена Лящук   100. 
Йосиф і Анастазія Шостак      150. 
 

                     (Закінчення) 
Патріарха, варто спершу «послухати Бога, який 
до мене говорить через Боже Слово, а тоді питати 
у своєму серці: "Що я маю на це Богові 
відповісти?"» 
Бог, якому відповідаємо в нашій молитві, не є 
зовнішнім потужним тираном чи якоюсь силою, 
якої треба боятися. Бог є нашим батьком, тому 
«християнин у своїй молитві у Дусі Святому 
говорить до Бога, як до рідної особи». І це, знову 
ж таки, стає можливим для людини завдяки 
Духові Святому. «Він влитий у наші серця і 
налаштовує нас до розмови з нашим Небесним 
Отцем як з рідним татом», – ствердив у підсумку 
першої катехизи Блаженніший Святослав, Глава 
УГКЦ. 
Пригадуємо, що в суботу, 16 травня, вийшов в 
ефір перший випуск нового відеопроєкту 
«Живого телебачення» «Блаженніший 
Святослав: #доступно_про_важливе», у якому 
Глава УГКЦ говорив про початок християнської 
молитви. Запрошуємо всіх до перегляду 
наступних випусків програми щосуботи о 21:00. 
Прямий ефір можна переглянути на каналі 
«Живого ТБ» в мережі YouTube або сторінці 
«Живого ТБ» у Facebook. 
                                         Департамент інформації УГКЦ 
 
Сто років від дня народження Святого Івана 
Павла ІІ. «Він відчував духовну близькість 

до України», – Глава УГКЦ 
 
18 травня 2020 року католицький світ святкує 
століття з дня народження святого Івана Павла 
ІІ. Народжений у 1920 році, обраний єпископом 
Рима у 1978-му, помер у 2005-му і канонізований 
у 2014-му. 

 
Святий отець Іван 
Павло ІІ втішається 

особливим 
привілеєм серед 
українців. Ми з 
великою любов’ю і 

шанобою 
називаємо його 

«наш папа». 
Він був і довічно залишається «нашим», бо 
завжди відчував духовну близькість до України, 
до нашої Церкви, всього українського народу. 
Він дуже добре знав ціну тоталітарному 
комуністичному режиму 
Україну Іван Павло ІІ відвідав 19 років тому, але 
став воістину «нашим» ще задовго до того 
знаменного візиту. 
Як тільки ми, ті, хто жив у Радянському Союзі, 
почули, що Кароля Войтилу, єпископа Кракова, 
обрано папою, ми інтуїтивно відчули, що крах 
комунізму невідворотній. Адже він, як виходець зі 
Східної Європи, дуже добре знав ціну 
тоталітарному комуністичному режиму……….. 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!! Богослуження 
транслюються живим ефіром на веб 
сторінці нашої парохії www.saintnicholas.ca 
  
 

Щоб доповнити список емейл адресів 
наших парохіян і прихожан ласкаво 
просимо надсилати Ваше ім’я, прізвище, 
парохіяльне число і ЕМЕЙЛ АДРЕСУ на 
office@saintnicholas.ca. Якщо у Вас змінилася 
контактна інформація просимо зазначити у 
комунікації! 

Травень – Місяць Пресвятої  Богородиці -
 Пречистої Діви Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, 
служать Параклис до Пресвятої Богородиці 
о год. 7:00. Заохочуємо наших парохіян до 
молитовної участи, щоб спільно виявити любов 
до Пресвятої Богоматері. 
 

https://www.youtube.com/user/pressugcc/featured
https://www.youtube.com/user/pressugcc/featured
https://www.facebook.com/Zhyve.tv/
https://www.facebook.com/Zhyve.tv/
mailto:office@saintnicholas.ca


 
Наша Церква воскресла з мертвих, вийшла з 
підпілля 

Обрання Кароля Войтили стало запорукою, що 
Господь не забув про нас... Я не побоюся 
сказати, що відродження нашої Церкви 
підтверджує спеціальну місію Івана Павла ІІ, 
якою було знищення залізної завіси. Завдяки 
цьому наша Церква воскресла з мертвих, 
вийшла з підпілля. 
Торік ми згадували історичну його зустріч з 
Михайлом Горбачовим, і як результат - 
легалізацію нашої Церкви, яка в ореолі слави 
вийшла з катакомб. Той самий комуністичний 
режим, який ліквідував нашу Церкву в 1946 році, 
тепер підтвердив, що цю Церкву не ліквідовано, 
що вона далі існує. 
Легалізація означала кінець авторитарної влади, 
це був крах Радянського Союзу як тоталітарної 
держави 

Іван Павло ІІ своєю мужністю захищав права 
католиків у Радянському Союзі, був нашим 
оборонцем і визволителем, забезпечив 
можливість легалізації нашої присутності, а того, 
що це означало, я думаю, не зрозумів і сам 
Горбачов. Потім він згадував цю доленосну 
зустріч і визнавав, що папа мав дуже 
проникливий, сильний погляд… 
Легалізація означала кінець авторитарної влади, 
це був не просто перехід перебудови на новий 
рівень, це був крах Радянського Союзу як 
тоталітарної держави. Наслідки цієї події швидко 
далися взнаки – вже через рік Україна 
проголосила Незалежність, а в березні 1991 року 
Блаженніший Мирослав Іван Любачівський, 
предстоятель нашої Церкви в екзилі, повернувся 
до України. 
Саме наш Папа проголосив блаженними 
преподобними і священномучениками 28 
українців, котрі були замордовані за 
християнську віру 

Сам візит Івана Павла ІІ до України став однією 
з найвизначніших подій у житті нашої країни. 
Адже сприяв духовному пробудженню 
української нації, поверненню її до своїх 
християнських начал та цінностей. Саме наш 
папа проголосив блаженними преподобними і 
священномучениками 28 українців, котрі були 
замордовані за християнську віру. Він зустрівся 
з представниками усіх християнських та 
релігійних громад, зруйнувавши мури, зведені 
комуністичним режимом між різними релігіями та 
конфесіями в Україні. 
Під час апостольських подорожей до різних 
країн світу, зокрема до Аргентини, папа Іван 
Павло ІІ відвідував українські греко-католицькі 
громади, виявляючи батьківську турботу про 
дітей нашої Церкви, відірваних від рідної землі. 

Не дарма Іван Павло ІІ був визнаний святим. Те, 
що він умів передчувати пророцтво, я 
переконався на власному досвіді 
Коли моє навчання добігало кінця у Папському 
університеті святого Томи Аквінського у Римі., 
понад усе я прагнув ще до повернення в Україну 
зустрітися з папою особисто. Подолавши багато 
труднощів, я отримав можливість на загальну 
папську аудієнцію, зайнявши одне з перших 
місць. 
Він глянув на мене і запитав: «Ти зі Львова чи з 
Києва?» «Я зі Львова», – сказав я. «Але мусиш 
їхати до Києва...» – продовжив папа 

Коли я нарешті наблизився до нього, то сказав: 
«Святіший Отче, я завершую своє навчання в 
"Анджелікумі" з морального богослов’я, 
повертаюся до України, прошу про 
благословення на час моєї місії на батьківщині». 
Він глянув на мене і запитав: «Ти зі Львова чи з 
Києва?» «Я зі Львова», – сказав я. «Але мусиш 
їхати до Києва, – продовжив папа, – у тебе там 
буде багато роботи»... Ці слова здивували мене. 
Лише через кілька років я зрозумів, що його 
слова були пророчими. Я б ніколи не подумав, 
що очолю Церкву, осідок якої повернеться до 
Києва; стану митрополитом Київським і дійсно 
матиму багато роботи. І це сьогоднішня моя 
місія. Я щоразу згадую ці слова Папи... 
Як ніхто інший, він налагоджував узи 
примирення між польським та українським 
народами, зцілював давні рани, породжені 
складною минувшиною. Недарма Католицька 
Церква в Польщі та Українська Греко-
Католицька Церква одностайно з Римо-
Католицькою Церквою в Україні звернулися з 
проханням до Святішого Отця Франциска 
проголосити Івана Павла ІІ небесним 
покровителем польсько-українського 
примирення. Це ж бо він проголосив 
фундаментальну формулу для відновлення 
наших духовних взаємин: прощаємо і просимо 
прощення. 
Я брав участь у його беатифікації і канонізації. 
Це був глибокий релігійний досвід 

Папа по-батьківськи дбав про розвиток Церков 
східного обряду, і нашої Церкви зокрема, бо мав 
особливу візію щодо їхнього майбуття, бачив 
неповторне «світло Сходу». 
Смерть Івана Павла ІІ була для нас моментом, 
коли ми дійсно відчули себе сиротами. Ми 
втратили когось, хто був фундаментальною 
постаттю в історії воскресіння нашої Церкви. 
Повідомлення про смерть Івана Павла ІІ застало 
мене в дорозі до Риму. Коли я побачив цей 
натовп людей з дітьми, які день і ніч стояли у 
черзі, щоб попрощатися з зі Святішим Отцем... 
Дякую Богу, що і я міг разом з ними вшанувати 
його перед похованням у базиліці Святого Петра. 
…………………………………
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