
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 

«Молімося в ім’я Ісуса Христа до Небесного Отця 
і буде нам те, про що просимо», – Блаженніший 

Святослав про молитву за особисті потреби 
 
Ми часом думаємо, що молитвою прохання про 
особисті потреби ми проінформуємо Господа Бога про 
те, чого нам бракує і чого ми потребуємо. Насправді це 
не так. Господь Бог розуміє наші потреби краще, ніж ми 
самі. А наша молитва прохання про наші наміри, наші 
потреби є важливою насамперед для нас. Такі думки 
висловив Глава і Отець УГКЦ у п'ятому випуску 
відеопроєкту «Блаженніший Святослав: 
#доступно_про_важливе», темою якого була молитва 
за особисті потреби. 
 
Блаженніший зазначив, що молитва прохання відіграє дуже 
важливу роль у житті людини навіть з наукової точки зору, 
адже можливість висловити те, що відчуваємо, думаємо або 
чим живемо, є життєвою необхідністю будь-якої людини. «Як 
важливо часом, щоби хтось нас вислухав, а ми мали 
можливість перед кимось висловитися. Як часто ми 
відчуваємо, що немає нікого, хто готовий вислухати нас до 
кінця!» – зауважив Глава Церкви, наголосивши, що тим, хто 
завжди готовий нас слухати, є Бог. 
«Господь Бог дуже хоче, щоб ми висловили, відкрили Йому 
глибину свого серця. Він завжди готовий нас слухати. Він є 
той, хто справді завжди є поруч і ніколи не зрадить. Коли ми 
навчимося говорити з Господом Богом особистою молитвою 
за власні потреби, відкривати Йому це в усій повноті, тоді 
зможемо назавжди побороти нашу самотність», – вважає 
Блаженніший…….(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. 
8:00 – Св. Літургія – жива трансляція  
10:00 –  Св. Літургія –  з участю вірних 
 
 
             

                         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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         В понеділок 15 червня почався піст Петрівка, 

який триває до свята свв. апостолів Петра і 
Павла.   

 
В День Батька бажаємо всім татам       
незмірних Божих ласк на Многії і 
Благії Літа!  

 
 

            Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай 
Господь    благословить  і         
винагородить! 
 
о. Александер і добр. Олена Лящук    100. 
Марія Кузан            100. 
 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
  22 VI 8:00 ранку   бл. п. Юліяна Микитина 
  22 VI 9:00 ранку   бл. п. Емілію Переймибіду 
  27 VI 9:00 ранку   бл. п. Катерину (5р.)  і 
                                       Стефана (5р.) Бойчуук 
  29 VI 10:00 ранку  бл. п. Володимира (35р.), 
                                       Мирослава і Марію Кудла  
 
 
 
 
                           (Закінчення) 
 

 Духовний лідер греко-католиків пояснив, що, 
якщо у молитві за інших ми просили Бога за 
потреби ближніх, то тепер – у молитві прохання 
– наші ближні заступаються за нас. «Ці наші 
прохання підхоплює хор молільників Церкви на 
землі і Церкви, прославленої в небі. Тобто наш 
голос стає начебто голосом усієї церковної 
спільноти», – наголосив Патріарх. 

Особиста молитва, на переконання Глави УГКЦ, 
не є промовлянням, криком у порожнечу. «Син 
Божий розмовляє зі своїм Отцем в лоні Пресвятої 
Трійці про нас, – ствердив Блаженніший і додав: 
– А Дух Святий, як каже апостол Павло, 
заступається за нас стогонами невимовними. 
Навіть наш стогін, наші болі, наш крик душі 
перетворюються на стогін молитви Святого Духа 
в небі. І таким чином ми відчуваємо себе 
любленими синами Небесного Отця, відчуваємо 
себе віднайденою овечкою на плечах Доброго 
Пастиря Христа, яку Він прийшов знайти, взяти 
на свої плечі і принести назад додому». 
На завершення катехизи про молитву прохання 
Глава і Отець УГКЦ поділився ключем до того, 
щоби наша молитва була вислухана Богом. «Ми 
повинні в особистій молитві навчитися молитися 
в ім’я Сина, в ім’я Христа, до Небесного Отця, і 
буде нам те, про що просимо… Нам потрібно бути 
вповні переконаними, упевнено вірити, що буде 
нам те, про що просимо. Нехай Небесний Отець 
прийме всі наші молитви, які ми до Нього 
скеровуємо!» 
Пригадуємо, що 16 травня 2020 року в 
УГКЦ стартував новий відеопроєкт «Блаженніший 
Святослав: #доступно_про_важливе». У ньому 
Глава УГКЦ у доступний спосіб пояснює важливі 
християнські істини. Перші випуски проєкту 
присвячені молитві. Переглядати нові випуски 
проєкту можна щосуботи о 21:00 на каналі 
«Живого ТБ» в мережі YouTube або сторінці 
«Живого ТБ» у Facebook. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
                           
 

 

  
               
 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!! В наступні дві 
неділі Свята Літургія о год. 8:00 
транслюється живим ефіром на веб сторінці 
нашої парохії. О год. 10:00 ранку служиться 
Свята Літургія в церкві із присутністю 
обмеженою кількістю вірних. Просимо 
прочитата звернення Пароха щодо 
процедури вступу. 
 
За подальшою інформацією щодо порядку 
Богослужень в місяці липні, просимо 
слідкувати на нашій веб сторінці. 
  
 

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! 

http://news.ugcc.ua/announces/v_ugkts_startuie_noviy_v%D1%96deoproiekt_blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_dostupnoiproivazhlive_89676.html
https://www.youtube.com/channel/UCsr-R-8PMxZv9Ckbgmyb3Bw?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCsr-R-8PMxZv9Ckbgmyb3Bw?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20zhyve.tv
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20zhyve.tv
mailto:office@saintnicholas.ca


Глава УГКЦ подякував міністру 
охорони здоров’я за оцінку ролі 

Церкви у подоланні пандемії 
коронавірусу 

 
Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав звернувся з подячним листом до 
пана Максима Степанова, міністра охорони 
здоров’я України, за його оцінку і увагу до 
ролі УГКЦ у справі подолання пандемії. 
 

Предстоятель УГКЦ наголосив, що Українська 
Греко-Католицька Церква разом з іншими 
церквами та церковними організаціями 
долучилася до спільної праці нашої влади та 
громадянського суспільства для подолання 
пандемії, відкривши всі свої можливості для 
співпраці. 
Важливо теж, зазначає Блаженніший Святослав, 
щоб лікарі та хворі відчували підтримку, тому 
наші єпископи та духовенство, багато вірних, а 
особливо медичні капелани несуть постійну 
службу, розділяючи з недужими та лікарями 
тягар коронавірусної епідемії. 
За його словами, Церква звертає особливу увагу 
на медиків: лікарів, молодших медичних 
працівників, які самовіддано жертвують свою 
працю і самих себе для лікування і рятування 
хворих, даруючи здоров’я людям. 
«Висловлюємо Вам, пане міністре, а у Вашій 
особі і всім медичним працівникам та 
службовцям медичної служби сердечну подяку 
за працю і жертовність, а також за Вашу увагу 
до ролі і послуги нашої Церкви у справі 
подолання пандемії та за її оцінку. Сприймаємо 
це як подяку за дотеперішню співпрацю і як 
запоруку майбутніх спільних звершень для 
добра нашого народу, - йдеться у тексті листа. 
«З нагоди професійного свята – дня медика, 
який відзначатимете найближчої неділі – 
бажаємо Вам та всім Вашим колегам Божої 
мудрості, рівноваги духу, сили і наснаги, щоб 
приносити з Господньою допомогою здоров’я і 
радість своїм пацієнтам, – бажаємо розуміння і 
любов від рідних та всіх ближніх за молитвами 
Пресвятої Богородиці та всіх святих», - побажав 
Блаженніший Святослав. 
 

Запрошуємо на онлайн-презентацію 
спільної книжки Оксани Забужко та 
Блаженнішого Святослава «Апокриф» 
Лесі Українки 
 
У вівторок, 16 червня, о 19:00 в прямому 
ефірі «Живого телебачення» відбулася 
 презентація книжки «Апокриф» Лесі 
Українки | «Чотири розмови про Лесю 
Українку» Блаженнішого Святослава та 
Оксани Забужко. Її співавторами є 
письменниця Оксана Забужко та Глава 
Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав. Презентація 
відбудеться в онлайн-форматі. 
 

Учасники: 
Блаженніший Святослав та Оксана 
Забужко, співавтори книжки 
Віктор Єленський, релігієзнавець, публіцист, 
доктор філософських наук 
Олена Гусейнова, письменниця, журналістка, 
радіоведуча 
Прямий ефір презентації можна дивитися 
на каналі «Живого ТБ» в мережі 
YouTube або сторінці «Живого ТБ» у Facebook. 
Про книжку: 
Cкладні й глибоко драматичні стосунки Лесі 
Українки з християнством, котрі cтановлять ядро 
її зрілої творчості, ніколи ще не були предметом 
професійного богословського аналізу. 
Московська синодальна цензура забороняла 
твори письменниці «за безбожництво», 
радянська комуністична хвалила «за атеїзм» і 
водночас ті самі п’єси не допускала на сцену. 
Тож смисл тієї запеклої «релігійної війни», яку 
провадять герої Лесі Українки і вона сама з 
офіційною Церквою, залишався для читача 
закритим аж до сьогодні, коли Предстоятель 
УГКЦ Святослав Шевчук і письменниця Оксана 
Забужко зустрілися, щоб обмінятися думками 
про твори Лесі Українки на сюжети з 
євангельської та ранньохристиянської історії. 
Пропоноване видання містить записи чотирьох 
таких розмов, а також аналізовані тексти Лесі 
Українки в авторській редакції. 
Книга очікується з друку після 30 червня. 
 

 

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 

 

https://www.youtube.com/user/pressugcc/featured
https://www.youtube.com/user/pressugcc/featured
https://www.facebook.com/Zhyve.tv/
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  
   

                               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 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 
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