
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: «Нехай любов до Бога і 
до ближнього буде антидотом і справжньою 

вакциною проти вірусу страху» 
 
Ми, як християни, можемо подолати страх діяльною 
любов’ю. Складемо іспит на людяність тоді, коли не 
просто залишимося людьми, а почнемо діяти і 
виконувати Божі Заповіді. Коли на ділі будемо 
показувати, ким ми є. 
 
Таку думку висловив Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, у програмі «Святі та грішні» на каналі UA: ПЕРШИЙ. 
Співрозмовницею Глави УГКЦ була Мирослава Барчук. 
Глава Церкви зауважив, що страх — це найбільша духовна і 
психічна травма, яку ми сьогодні переживаємо. Це та рана, 
яку будемо змушені ще дуже довго лікувати. Проте він 
переконаний, що андитотом до страху є віра в Бога. Людина, 
яка вірить в Бога, має силу подолати страх. 
«Людина, яка вірить у Бога, черпає силу у Святих Таїнствах, 
щоб любити ближнього. Таким чином вона має силу в 
ближньому не бачити ворога, носія смертельної небезпеки, а 
іншу людину, як образ Бога. Християнин розуміє, що ця 
людина є Божою присутністю в його житті. Він її повинен 
визнати і щось доброго для неї зробити», — наголосив 
Блаженніший Святослав. 
За словами Глави УГКЦ, сьогодні ми констатуємо факт, що 
сучасна людина в умовах  пандемії опанована страхом. Часом 
цей страх може бути більш небезпечним, ніж сам вірус, який 
сьогодні нас атакує. Позаяк він паралізує і викривляє людські 
стосунки………….(ст. 2……………….) 

 Ап. Ді. 2, 1-11. 
 Єв. Йо. 7, 37-52; 8, 12. 

 

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. Ді.  Єв. 11, 33-12, 2 Мт. 10, 32-
33, 37-38. 19, 27-30. 
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 𝒍𝒍\ 

Неділя 7 червня- Навечіря свята Святого 
Духа – Вечірня з колінноприклонними 
молитвами- о год. 7:00 веч. 
 
Понеділок 8 червня Свято Святого Духа.  
Свята Літургія о год. 8:00 ранку. 

 
 В середу 3 червня відправили 

Святу Літургію за отців, дяків, працівників і 
добровольців, які служать в церкві св. о. 
Миколая підчас пандемії. 
 

         Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку.
 Нехай Господь    благословить  і         
винагородить! 
 
Володимир і Ольга Семенюк     500. 
            (в пам’ять Галини Ковбель) 
Ольга Гуль           100. 
Марія Кузан          100. 
Оксана Николин         100. 
Стефанія Немилівська       100. 
Христина Клюковська       100. 
Надя Борис           100. 
Василь Жила          100. 
 
Пожертви через PayPal на місяць травень 
 
Петро Вовк           200. 
Ігор Мельник          250. 
Ярина Козак          100. 
Василь Ганкевич         100. 
Петро Штурин          100. 
Ігор Москаль          100. 
Тарас Махневич         300. 
Роман Грицишин         200. 
Оксана Соломон Фук        100. 
Анна Пастушок          100. 
Орися Костів          200. 
Роман Жила          100. 
Михайло Проказюк        150. 
Лідія Любка           100. 
Мирон Джулинський        100. 
Вадсиль Лисий          200. 
Володимир Дашко         100. 
Роман Король          250.  

     
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
 9  VI  8:00 ранку    бл. п. Андрія Мороза (2р.) 
 16 VI 8:00 ранку   бл. п. о. Петра Івахова 
 19 VI 8:00 ранку   бл. п. Володимира Окіпнюка 

 
              ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

      Упокоївся у Бозі бл. Михайло Дудар (98р.).    
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

              
                       (Закінчення) 

  «У нашій ситуації бачимо, що не тільки наш 
народ, а й інші держави переживають панічний 
страх перед особою, яка захворіла, і навіть перед 
тим, хто вже одужав. Маємо сьогодні феномен 
стигматизації хворих на коронавірус. Я думаю, що 
це є велика небезпека, бо це дегуманізує 
суспільство. Ми не можемо адекватно діяти. 
Внаслідок цього ми втрачаємо людяність», — 
зазначив Предстоятель УГКЦ. 
На його думку, великою помилкою є те, що деякі 
держави використовують страх як інструмент для 
того, щоб переконати людей виконувати правила 
карантину. Тому і бачимо своєрідне нагнітання 
страху в суспільствах, навіть поза межами нашої 
держави. 
В умовах пандемії, каже Отець і Глава УГКЦ, наша 
Церква почала активно займатися соціальним 
служінням, що є діяльною любов’ю стосовно тих, 
хто найбільше потребує допомоги, чи потерпілим 
у тих обставинах, що склалися. 
«Не керуйтеся страхом. Нехай страх вас не 
паралізує. Не будьте його невільниками», — 
застерігає він. 
«Любов звільняє нас від страху і дає можливість 
побачити іншу людину такою, якою вона є. Той, 
хто вміє любити і може побачити в іншій людині 
справді свого  ближнього, здатний сьогодні страх 
подолати і допомогти ближньому зберегти своє 
життя і здоров’я. Хоч би до якої Церкви ми 
належали, усі повинні бути людьми. Це те, що 
глибинно об’єднує віруючих і невіруючих 
людей», — додав Предстоятель УГКЦ . 
«Нехай любов до Бога та ближнього буде 
антидотом і справжньою вакциною проти вірусу 
страху, який сьогодні наповнює наші серця і 
суспільство. Я переконаний, що страх і 
стигматизація хворих ніколи не будуть мати 
останнього слова. Останнє слово матиме 
людяність», — підсумував Блаженніший 
Святослав. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 

 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! 

mailto:office@saintnicholas.ca


Глава УГКЦ: «Мирослав Скорик зумів почути, 
як співає українська душа про свободу» 

 

 
 
"Мелодія" Мирослава Скорика є виявом 
генетичної мелодії нашого народу. Він 
почув мелодію української душі в ті часи, 
коли та душа плакала, бо була поневолена 
і зневажена, але ніколи не переставала 
співати. Маючи відкрите серце, він зміг її 
почути. Ця мелодія, наче відблиск небесної 
дійсності, звучала, звучить і буде звучати 
тут, між нами, на землі. Про це сказав 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, під час Панахиди в Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового УГКЦ. 
 

«Сьогодні, – каже Глава УГКЦ, – весь наш народ 
в Україні і на поселеннях сущий, наша держава, 
кожне українське серце переживає смуток 
глибокої втрати. Господь Бог покликав до дому 
Небесного Отця великого сина українського 
народу, нашого брата, співпрацівника, 
знайомого, але передусім людину, яка назавжди 
ввійде в історію української культури як той 
Мирослав, що міг почути, передати у своєму 
мистецтві, як співає українська душа». 
«Його "Мелодія", яка завжди носитиме його 
прізвище та ім’я, є виявом генетичної мелодії 
нашого народу. Він почув мелодію української 
душі в ті часи, коли ця душа плакала, була 
поневолена, зневажена, але ніколи не 
переставала співати. Маючи відкрите серце, він 
зміг її почути. Ця мелодія, наче відблиск небесної 
дійсності, звучала, звучить і буде звучати тут, 
між нами, на землі», – переконаний 
Предстоятель УГКЦ. 
 
 

Блаженніший Святослав попросив, щоб за 
прикладом Мирослава Скорика ми ніколи не 
закривали наші вуха, серця і душі перед цією 
піснею, що  лунає з глибин душі нашого народу, 
а сьогодні разом з паном Мирославом із землі 
переходить до небес. 
«З паном Мирославом ми були близько знайомі і 
організовували чимало різних проєктів. Він 
виконував свою славну "Мелодію" перед папою 
Іваном Павлом ІІ. Керував симфонічним 
оркестром у Римі для папи Венедикта, 
виконуючи цей твір», – поділився він. 
 
«Коли мене сьогодні запитують, як зрозуміти 
українську душу, усім кажу: послухайте 
"Мелодію" Мирослава Скорика. Сьогодні так 
необхідно прислухатися до музики української 
душі, яка долає усі перешкоди і ламає усі 
кордони. Цю "Мелодію" розуміють в усіх країнах 
і у всіх культурах. Він почув, коли нас 
переслідували, як українська душа співає про 
свободу, про вічність, про красу і довіру до Бога, 
як вона шукає Небесного Отця», – додав Отець і 
Глава УГКЦ. 
«Ми сьогодні молимося, щоб Господь Бог 
прийняв його у свої небесні обійми. Сьогодні він 
цю "Мелодію" співає перед троном Небесного 
Отця», – переконаний Предстоятель УГКЦ. 
Фото Київської архиєпархії 

Департамент інформації УГКЦ 
 

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://ugcc.kiev.ua/
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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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