
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 

                       БЛАЖЕННА  КНЯГИНЯ ОЛЬГА 
 
“Як денниця перед сонцем, як зоря перед світом”, так серед 
глибокої поганської тьми, що огортала Русь, засяяла свята 
Ольга, велика душею і премудра умом жінка князя Ігоря, мати 
князя Святослава, бабуся святого Володимира. На руському 
престолі, яким після смерти свого мужа правила іменем 
неповнолітнього сина Святослава, вона виявилася такою 
мудрою управителькою свого народу, що дала початок 
найвидатнішим поступам у розвитку Руської держави. А з 
хвилі, коли Ольга прийняла християнство, пробудилася і 
душа народу;вона вказала стежинку до нового життя, до 
якого мав привести її внук Володимир. Свята Ольга була 
предтечею великої доби, саме тому ми її величаємо як велику 
і мудру. А перед престолом Всевишнього вона свята, бо 
святим було після хрещення її життя і вгодні Богу діла її, за 
які Христова Церква вінчала її вінцем святости, а вдячні 
покоління почитають пам’ять благовірної і праведної.За 
однією з версій, походила Ольга з боярської родини, 
правнучка Гостомисла, правителя Новгорода. Жила вона в 
селі Либуті, поблизу Пскова. Тут випадково її побачив 
молодий Ігор і закохався в її незвичайну красу та великий 
розум. У 903 р. вони побралися.Про діла Ігоря, про його 
смерть від древлян, про помсту вдови Ольги деревлянському 
князю Малу знаємо з історії, і не нашою справою є 
повторювати ці речі, які (окрім самої смерти Ігоря) мають 
дуже непевне підґрунтя. Нам важливо те, що, управляючи 
великою державою, вона виявила надзвичайну зрілість і 
розважливість. Часто подорожуючи зі Святославом, своїм 
сином і майбутнім правителем Руси, вона пізнавала потреби 
народу. А на ті потреби відповідали мудрі постанови 
княгині:справедливий розклад податків, підтримка торгівлі, 
будівництво доріг і мостів, закладення міст, установлення 
чогось на зразок сучасної пошти тощо. З сусідами Ольга вміла 
зберігати мир – річ нечувана в ті дикі часи, нечувана тим 
більше на Русі, оточеній племенами, які лиш чекали нагоди 
помститися за свої давні поразки. Господь наділив ..(ст.2).. 

 Ап. Рим. 12, 6-14. 
 Єв. Мт. 9, 1-8. 

 

UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
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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.Рим.12, 1-3 Єв.Mт. 10, 37-11, 1. 
8:00 – Св. Літургія – з участю вірних і 
жива трансляція  
11:30 –  Св. Літургія –  з участю вірних 
 
 
             

                         Свята 
8:00р. –  Утреня 
10:00р. –  Св. Літургія  з участю вірних   
                    
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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 ВШАНУВАННЯ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ ПІД 

БРОДАМИ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ 76 ЛІТТЯ БИТВИ 
ПІД БРОДАМИ:  Oрганізаційний Комітет  
Братства Колишніх Вояків , 1-ої Дивізії УНА, 
Торонто та Українсько-Канадський 
Ветеранський Фонд при Шевченківській 
Фундації  запрошує українську громаду взяти 
участь у СОБОРНІЙ ПАНАХИДІ   за душі Борців-
Героїв під Бродами та за всіх сучасних героїв, 
які віддали своє життя в боротьбі за 
Незалежність України, в четвер  23 липня 
 о год. 7:30 веч. в церкві св. о. Миколая,   
4 Bellwoods Ave. Поминальна мистецька програма, 
кава і солодке у церковній залі відкликані 
зогляду на поширення коронавірусу. 
          
          
           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай 
Предобрий Господь  благословить. 

Марґарета Міхневич         250. 
Володимир і Світляна Медвідські     100. 
Орест і Ірина Гарас         250. 
Станіслав і Катруся Остап’єнко     100. 
Роман Федина           100. 
Микола і Галина Гарванко       150. 
Андрій Дзюбак           150. 
Рома Опалевич          100. 
Андрій Ґеник-Березовський і Марія 
Фіцалович            100. 
Ігор і Олена Пшоняк         250. 
Ігор Томків            300. 
        (в пам’ять Ольги, Ярослава, Христі) 

 

 
 

 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   

   
24  VII   7:00 веч.    бл. п. Кир Ізидора 
                                         Борецького (17р.) 
 
                      (Продовження) 
княгиню Ольгу великим розумом, вона мовби 
була створена для царського престолу. 

Коли Ольга передала правління державою в руки 
Святослава, – вона стала жити іншим життям. Для 
неї відкрився новий круг справ – виховання 
внуків. Але ті з юних років виходили на бойове 
поле;Ольга могла лиш найпильніше зайнятися 
вихованням Володимира. І зайнялася. Вона 
заклала в його серці добру основу. Прийшли 
роки, коли дика кров грала в його жилах, 
пристрасть володіла молодою душею, а з часом 
спрага слави і спрага помсти над усіма, що стояли 
на дорозі до слави, википіла, випарувалася з того 
серця, і залишилося лиш чисте золото. Завмер 
Володимир мстивий і кровожерливий, постав 
Володимир справедливий, сердечний, повний 
любови – правдива руська душа, чесна і права, 
аж до забуття себе самого. Таким зробила його 
Христова віра, а зерна тої віри і зерна 
чоловіколюб’я посіяла в його серці Ольга. І в 
цьому її найбільша заслуга. 

Як свідчить передання, одного разу Ольга 
вибралася на купіль на Дніпро. І ось поблизу 
берега вона почула прекрасний спів, тихий, що 
розриває душу. Спів линув з маленької хатини, 
звідти також поширювався запах кадила. 
Зацікавлена, Ольга увійшла досередини і 
побачила престол, біля якого сивоголовий, з 
лицем, зораним зморшками, старець, священик, 
разом з громадкою вірних християн молився Богу. 
Саме він порадив княгині податися до Царгорода, 
де вона пізнає святу віру. 

Прекрасне передання, лиш не відомо наскільки 
воно правдиве. Ольга не потребувала аж такого 
роз’яснення, вона дуже добре знала, що в Руській 
державі є багато людей “грецької віри”, як тоді на 
Русі називали християн. До того вже Аскольд і 
Дир були християнами, вже святі Кирило і 
Методій довершили переклад на слов’янську 
мову святих  книг, у Києві вже була церковця 
святого пророка Іллі. Чоловік Ольги Ігор мав у 
своєму війську багато християн, не бракувало їх і 
серед достойників, бо вже у 945 р., укладаючи 
договір з греками, частина русинів присягала на 
поганських богах, а частина на хресті і Євангелії. 
І тут слід наголосити, що на Русі не було жодного 
переслідування Христової віри. Це була найбільш 
толерантна держава – риса, якою не багато 
народів можуть похвалитися.   (ст. 3……..) 

 

 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Починаючи сьогодні 5 липня будуть 
служити дві Святі Літургії – о год. 8:00 
ранку і 11:30 ранку із присутністю 
обмеженою кількістю  вірних. Свята 
Літургія о год. 8:00 ранку також 
транслюється живим ефіром. 
 
 Просимо прочитата звернення Пароха 
щодо процедури вступу. Вступ на всі 
богослуження зобов’язує відповідна 
процедура. 
 
 
 
 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


Ольга напевно тривалий час готувалася до 
прийняття Христової віри. Доволі вірогідною є 
думка, що вже за життя свого чоловіка Ігоря 
була вона знайома з Христовою вірою, а після 
його смерти явно виявляла свою прихильність 
до християн. Її страшна помста деревлянам за 
смерть чоловіка, якщо це передання правдиве, 
не суперечить духові часу, де право помсти 
було святе, а його занехаяння було безчесне. 

Та прийшов час, коли Ольга вирішила прийняти 
хрещення, яке, згідно з тодішнім звичаєм, 
зазвичай відкладали на схилок літ. Вона поїхала 
до Царгорода. Оповідь про те, що Ольга тоді 
була такою красунею, що сам імператор захотів 
одружитися з нею, для нас дуже приваблива, 
але, на жаль, неправдива. Ользі тоді 
виповнилося щонайменше шістдесят п’ять літ. 
Хрещення вона прийняла 957 р. Її хресним 
батьком був імператор Костянтин VII 
Багрянородний (912-959), а хрестив Ольгу-
Олену патріярх Полієвкт. Ім’я Олена свята 
Ольга прийняла на честь рівноапостольної 
Олени, матері святого Костянтина Великого. 

Грецький літописець пише так:“Ольга, жінка 
руського князя, того, який приводив кораблі 
проти греків, після смерти чоловіка явилася в 
Царгороді і тоді показала свою велику ревність 
для правдивої віри, була охрещена і прийнята з 
почестями, що відповідали її достоїнству, і 
повернулася додому”. 

А літописець Нестор пише так:“Ольга, 
просвічена хрещенням, раділа душею і тілом. 
Патріярх сказав їй:«Благословенна ти між 
жінками руськими, що полюбила ти світ і 
відкинула морок;і благословити тебе будуть 
сини Руси до останнього роду»”. Слова ці 
сповнилися і сповнюватимуться в прийдешніх 
віках. Патріярх подарував Ользі хрест, на якому 
були написані такі слова:“Обновися, Руська 
земле, в Бозі через святе хрещення, яке 
прийняла блаженна Ольга”. Хрест той в часи 
князя Ярослава, сина Володимира Великого, 
стояв на престолі, збудованої ним величної 
церкви святої Софії;згодом, у замішаннях і 
пожежах Києва, пропав. 

 
 
 

Повернувшись на Русь, Ольга провадила 
правдиво християнське життя. Вона побудувала 
в Києві церкви святого Миколая і святої Софії, а 
також возвела церковцю у своєму рідному селі 
Либуті, поблизу Пскова, над рікою Великою. За 
її прикладом в Києві багато навернулися. Син її 
Святослав нікому не перечив бути 
християнином. Та сам, звиклий до постійних 
воєн, не міг прийняти віри, яка каже платити 
добром за зло і любити ворогів, – тому не хотів 
прийняти хрещення, бо боявся, що його 
дружина сміятиметься з нього. У своїх 
подорожах Руссю свята Ольга всюди ставила 
придорожні хрести, і досі ще є місця, які 
називаються “Ольжин хрест”, а в Пскові донині 
стоїть каплиця на місці, на якому, згідно з 
переданням, свята Ольга поставила хрест і 
провістила місту розвій і славу. 

Померла свята Ольга 11 липня 969 р. (у віці 
понад вісімдесят літ). Перед смертю попросила 
Святослава, щоб після похорону не було тризни, 
а також, щоб не насипали в її пам’ять кургану, 
бо це був поганський звичай. Похоронили її 
грецькі священики, ті, що віддавна були на Русі, 
і ті, що приїхали разом з Ольгою з Царгорода 
після її хрещення. Вже невдовзі після її смерти, 
за правління Володимира Великого, Ольгу стали 
почитати як святу. Монах Яків писав, що “тіло 
святої Ольги спочиває в домовині, немов уві сні, 
стільки літ нетлінне, і внук її Володимир 
поставив її кам’яний гріб у Десятинній церкві за 
митрополита Леонтія”. 

Літописець Нестор закінчує свою повість про 
святу Ольгу такими словами:“Вона провістила 
християнство в нашій землі, як денниця сонце, 
як зоря перед раннім світлом, як місяць уночі, 
так світила вона серед невірних людей. Вона 
перша з Руси увійшла в небесне царство. Її 
величають сини Руси як начальницю. Вона і 
після смерти молить Бога за Русь. Усі її славлять, 
бачачи її в тілі возлежащу багато літ”. 

                                                  

 

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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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 


