
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 

«У житті ми завжди перебуваємо в дорозі й 
стаємо тим, до чого прямуємо», – Папа Франциск 
 
Історія, що розпочинається та завершується в дорозі. 
Так Святіший Отець охарактеризував євангельську 
розповідь про двох учнів з Емауса, яким воскреслий 
Христос об’явився під час їхньої подорожі з Єрусалима 
додому. Ця подія зі Святого Письма була в центрі його 
роздумів, якими він поділився перед проказуванням 
молитви «Царице Неба» в неділю, 26 квітня 2020 року. 
 
Дві подорожі учнів 
Як зауважив Святіший Отець, маємо перед собою дві 
подорожі. Перша – подорож з Єрусалима до Емауса, на якій 
бачимо сумних учнів, розчарованих кінцем, як їм здавалося, 
історії Ісуса. Вони повертаються додому, ця подорож 
відбувається вдень, а значна частина дороги – сходження з 
гори. І є друга подорож, зворотна, інші одинадцять 
кілометрів, що включали сходження вгору, вже після того, як 
на землю спустилася ніч. 
«Дві подорожі: одна легка вдень, інша важка вночі. Однак 
перша відбувається в смутку, друга – в радості. Під час 
першої Господь прямує поруч з ними, але вони Його не 
розпізнають, а під час другої вони Його вже не бачать, але 
відчувають, що Він близько. У першій подорожі вони 
знеохочені та позбавлені надії, в другій – біжать, аби 
сповістити іншим про прекрасну зустріч з воскреслим 
Ісусом», – зазначив Папа. Дві дороги учнів: від «якщо б» 
до «так» 
За словами Святішого Отця, ці два різні шляхи перших учнів 
говорять нам, «Ісусовим учням сьогодення»,….(ст.2)….. 
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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.9, 32-42. Єв. Йо.5, 1-15.  
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 
 

 

 
6   

 
  
 
118  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік XXIX  ч .18        ◊ Неділя 3-тя після Пасхи. Мироносиць .  ◊                   3  травня  2020  р.                                                                                     
           
 
 

BICNHÈÊtbn/NN”NNN 
CÂßÒÎ-ÌÈÊÎËÀ¿ÂÑÜÊÀ 

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



                    ОГОЛОШЕННЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 ІКОНИ - ВІКНО ДО НЕБА - 75 ікон 
Павла Лопати: відкриття і виставка відложені на 
неозначений час 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. 
 

 Повідомляємо, що кожної середи о год. 
7:00 веч. транслюється живим ефіром на youtube 
shrine channel молебень до Блаженного Владики 
Василя Величковського. 

        
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай 
Господь    благословить  і винагородить! 
Iгор і Галина Магега        100. 
Александер Шіляк         215. 

Ірина Пальчук          400. 
Володимир і Анна Покрищак      100. 
Михайло Муринюк         200. 
Ігор Томків           100. 
Роман Харак           300. 
Нестор і Аґата Ґула        100. 
Володимир і Ірина Осадчук      200. 
Ілля і Дарія Долбан        200. 
Олег Шевців           100. 
о. Александер і добр. Олена Лящук   100. 
  (з нагоди дня народження Осанни Серафими) 
о. Олег Качур і добр. Мар’яна     200. 
 

 
      (Продовження) 
 
 

що перед нами в житті стеляться два протилежні 
напрямки: дорога тих, які піддаються паралічеві 
життєвими розчаруваннями та прямують вперед 
засмучені, або дорога тих, «які не ставлять на 
першому місці себе та власні проблеми», але 
Ісуса, який їх відвідав, і ближніх, які чекають на 
Ісусів візит. У цьому й полягає поворотний 
момент. 
«Розворот полягає саме в цьому: перейти від 
думок про своє “я” до дійсності “мого Бога”, 
перейти, іншими словами, від “якщо” до “так”», – 
сказав Папа, пояснюючи, що ці «якщо», які 
зустрічаємо на згаданих сторінках Євангелії та у 
своєму житті, мовляв, «якщо б Він визволив», 
«коли б Бог мене вислухав», «якби все пішло так, 
як я хотів», «якби я мав те чи інше», повинні 
перейти в «так»: так, Господь живий; так, тепер, 
а не завтра, рушаємо в дорогу, щоб Його 
звіщати… Бо коли ми нарікаємо, нам бракує 
радості, перебуваємо в сірості… 
Три кроки завдяки зустрічі 
Як зазначив далі Наступник святого Петра, 
цей перехід від «якщо» до «так» відбувся 
завдяки зустрічі з Ісусом. Ці два учні спочатку 
«відкривають Йому свої серця», а потім 
вислуховують пояснення Святих Писань, після 
чого запрошують Його до свого дому. І ці три 
кроки можемо зробити також і ми, в своїх 
домівках: відкрити серце Ісусові, «ввіряючи 
Йому тягарі, труднощі та розчарування»; слухати 
Ісуса, «взявши до рук Євангелію» та молитися 
словами учнів з Емауса: «Господи, зостанься з 
нами».  …….(ст. 3)……………. 

 

 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 вечора починаючи 
від п’ятниці 1-го травня. Заохочуємо наших 
парохіян до молитовної участи, щоб спільно 
виявити любов до Пресвятої Богоматері. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 7:00 вечора- Акафіст. 

mailto:office@saintnicholas.ca


«Дорогі браття й сестри, – підсумував Папа, – в 
житті ми завжди перебуваємо в дорозі. Й стаємо 
тим, до чого прямуємо. Обираймо Божу 
дорогу, а не дорогу власного “я”, дорогу “так”, а 
не дорогу “якщо”. Тоді відкриємо, що не існує 
непередбачуваних обставин, сходжень, ні 
ночей, які неможливо здолати разом з Ісусом. 
Нехай же нам вказує дорогу Богородиця, Матір 
Дороги, Яка приймаючи Слово, все Своє життя 
перетворила у “так” Богові». 
Деп. інформації УГКЦ 
за матеріалами www.vaticannews.va 

 
Шістдесят дев'ять років тому в російській 

тюрмі помер блаженний Климентій 
Шептицький 

 
1 травня 1951 року о 21 годині 30 хвилин в 
ув’язненні у Владимирському централі (Росія) 
помер блаженний архімандрит Климентій 
Шептицький. Він був репресований радянською 
владою та, перетерпівши більше сорока 
допитів репресивних органів, не зрадив своєї 
віри. 
 

 
 
Блаженний священномученик Климентій 
Шептицький (17 листопада 1869 — 1 травня 
1951) був архімандритом монахів Студійського 
уставу, екзархом Росії та Сибіру, а також рідним 
братом митрополита Андрея Шептицького. 
Також у світському житті він був послом до 
Галицького сейму та Віденського парламенту, 
заступником голови Господарського 
товариства та голова Товариства Лісівників 
Галичини. 
5 червня 1947л року Климентій Шептицький був 
арештований радянськими спецслужбами у своїй 
келії під час вечірньої молитви. У келії проведено 
обшук, в результаті якого знайдено  
 
 

антирадянську літературу та два плакати ОУН із 
зображенням у центрі національного тризуба та 
підписом «Слава Україні! Героям слава!». 
Натомість монахи стверджували, що ці речі 
спеціально підкинули працівники каральних 
органів під час обшуку. 
Арештованого Климентія Шептицького везли на  
відкритій вантажівці, а солдати демонстративно 
наставили на нього зброю. Блаженний 
Климентій зміг тільки вклонитися селянам, які 
спостерігали за цим стоячи біля своїх домівок, та 
поблагословити село. 
Слідство тривало сім місяців. Увесь цей час отець 
Климентій зазнавав знущань. Допити проходили 
переважно вночі. Його били, морально 
знущалися із нього, шантажували, залякували, 
погрожували фізичними тортурами. 
Слідчий неодноразово пропонував йому 
зректися своєї віри, перейти в юрисдикцію 
Московської патріархії, обіцяючи відпустити його 
в монастир. Климентій Шептицький не зрікся 
своєї віри та принципів. 
Він був засуджений на 25 років ув’язнення за 
звинуваченням у “зраді батьківщині”. 
Архімандрит Климентій Шептицький помер в 
ув’язненні 1 травня 1951 року о 21 годині 30 хв. 
у Владимирському централі. Похований десь під 
стінами в’язниці. 
Про процедуру захоронення розповідала 
Варвара Іванівна Ларіна, колишня працівниця 
Владимирського централу: “Померлого 
роздягнули, обгорнули у простирадло, взяли на 
ноші та винесли на міський цвинтар, що 
знаходиться поруч в’язниці. Тіло кинули у 
заздалегідь приготовану яму і засипали землею, 
не залишаючи жодних позначок”. 
У1996 році він отримав звання «Праведник 
народів світу» за порятунок євреїв у часи 
Голокосту. 

velychlviv.com 
 

 

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 
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