
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 

Молитва про Божу мудрість Праведного 
митрополита Андрея Шептицького 

 
Про Божу мудрість. Предвічний Боже, зішли на нас з 
високого неба твою святу мудрість, просвяти нею наші 
уми. Нехай Божа мудрість поведе нас дорогами правди, 
нехай стереже нас від ложі й обману. 
 
За успіх у праці для народу. Просимо тебе, Царю 
небесний, Духу правди, любови і справедливости! До 
тебе підіймається наша молитва, Загрій просвіти наші 
уми й серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці 
для добра свого народу, благослови наш труд і подай 
нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя 
нашої вітчизни й народу та для нового розквіту Христової 
Церкви в Україні. Амінь. 

 
«Хотів би стати всім для всіх, щоб всіх спасти»: 

шістнадцять сильних думок митрополита Андрея, 
що стали крилатими 

 
З нагоди 155-річчя від дня народження митрополита 
Андрея Шептицького пропонуємо вашій увазі 
шістнадцять його висловів, що стали крилатими 
фразами. 
 
Всім для всіх, щоб всіх спасти. Сповняючи обов’язки 
любові до ближнього пристав я з моїми вірними у 
справедливих їхніх національних прагненнях, роблю себе, 
щоб стати всім для всіх, щоб їх спасти. 
Любити Україну потрібно не словами, а ділами. Не 
потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною 
працею любіть Україну. 
Світ гине від браку любові. Світ гине з браку любови, 
гине з людської ненависти! Не переставаймо ж благати 
Всевишнього про обильні, теплі дощі його святої благодати з 
неба  

 Ап. Кор. 1, 10-18. 
 Єв. Мт. 14, 14-22. 

 

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.Кор.3, 9-17. Єв.Mт.14, 22-34. 
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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           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай 
Предобрий Господь  благословить. 
Moтрія Ільницька -Рів        400. 
Дарія Зачка            200. 
Дарія Даревич           200. 
Ольга Гуль            200. 
                (в пам’ять Бориса Михайла) 
Aлександра Костюк         500. 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   
  4 VIII  7:00 веч.    бл.п.Теклю,   
Володимира,Іванa Семенюків  
  5 VIII  8:00 ранку  бл. п. Івана Бескідного (7р.)                    

4.                    (Продовження) 
Будь-яке вбивство є гріхом. Дивним способом 
обманюють себе і людей ті, що політичне 
вбивство не уважають гріхом, наче би політика 
звільняла чоловіка від обов’язку Божого закону 
та оправдувала злочин, противний людській 
природі. Так не є. Християнин є обов’язковий 
заховувати Божий закон не тільки в приватному 
житті, але й в політичному та суспільному житті. 
Людина, що проливає неповинну кров свого 
ворога, політичного противника, є таким самим 
вбивцею, як людина, що це робить для грабунку, 
і так само заслуговує на кару Божу і на клятву 
Церкви. 

5. Під час війни особливо важливо довіряти 
Богові. Воєнні часи приносять нам неодно 
терпіння і неодну спокусу. Йде лиш про це, щоб 
з Божою благодаттю тривати при Божому законі 
і сильно надіятися на Всевишнього, що його 
пресвята ласка оберне на наше добро всі 
терпіння, які нам зіслав. Досвіди принимаємо з 
Божих рук; нічого не діється без волі Небесного 
Отця, Бог, добрий Батько, змилосердиться над 
нами, простить наші гріхи і дасть діждатися 
благословенного часу миру. 

змилосердиться над нами, простить наші гріхи і 
дасть діждатися благословенного часу миру. 

6. Дуже часто самі українці стають ворогами 
для України. Не треба Україні інших ворогів, 
коли самі українці українцям ворогами, що себе 
взаємно ненавидять і навіть не стидаються вже 
тої ненависти… Як довго у національних справах 
більше пам’ятати будуть українці на власне 
індивідуальне добро, так довго загальна справа 
не буде могти успішно розвиватися. Бо тої 
загальної справи просто не буде, бо не буде її в 
свідомості і в совісті людей. 

7. Священник не повинен публічно 
представляти свої політичні 
погляди. Священик може в приватному житті 
мати політичні погляди. Може в приватнім житті 
бути політиком, але не сміє бути політиком ані 
в Церкві, ані в сповідальниці, ані в жоднім 
відношенні пароха до вірних. 

8. Добрий батько завжди дбає про добробут 
своїх дітей. Чи я лікар, чи я хлібороб, чи я 
політик, щоби питати про здоров’я, про добрий 
побут та просвіту? Ні! Я не лікар, не хлібороб, ані 
політик, я отець! А вітцеви нічого не є чуже, що 
синів, дітей єго обходить. 

9. Лінь робить людину нездатною 
працювати. Чоловік лінивий, до праці тяжкий, 
буде тягарем і для родини, і для цілої громади; 
не лишень маєток змарнує, але через лінивство 
стане з часом нездатним до праці, бо за 
лінивством увійде в його душу всяка гниль і 
всяка нечистота моральна. 

10. Не зривами однієї хвилини будується 
державність. Не зривами одної хвилини, лише 
безупинним напруженням і безупинними 
жертвами аж до крови і смерти многих поколінь 
двигається народ. І легше часами кров пролляти 
в одній хвилині ентузіазму, чим довгі літа з 
трудом сповнювати обов’язки і двигати спекоту 
дня і жар сонця, і злобу людей, і ненависть 
ворогів, і брак довіря своїх і недостачу помочі від 
найближчих, і серед токої праці аж до кінця 
виконувати своє завдання, не чекаючи лаврів 
перед побідою, ані вигоди перед заслугою». 

11. Україна лише сама себе зможе 
змінити. Ключ до перетворення України 
знаходиться в ній самій. Нам важко змінити 
зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити 
себе. 

12. Найкраща ціль не освячує лихих 
засобів.  Християнство, Дорогі, це любов, так 
як Євангеліє – це наука любови. А що Ваша 
любов до Батьківщини готова на всякі жертви, 
то це також прикмета глибока і дійсно 
християнська. Однак маю щось і проти Вас,бо 
Ви, і це природна недостача Вашого віку, в 
жертві йдете часом так далеко, що Ви не лише 
себе готові посвятити, але й готові посвятити 
чуже добро і загальнонаціональні цінності. А це 
вже не є прикмета, а пересада, що може 
знищити до самої суті ту прикмету, з якою 
лучитися. Чуже добро і чуже щастя повинно  

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
У нашому храмі служать 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


бути святе не лише для християнина, але й для 
людини, як такої. І нарушувати це добро 
невільно нікому. Бо найкраща ціль не освячує 
лихих засобів.                 

13. а дає свою ласку покірним, однак, не дивуюся, 
Дорогі, що більшість з-поміж Вас цю науку мало 
розуміє. 

14. Служба любови, мої Дорогі, не знає 
лаврів. Служба любови, мої Дорогі, не знає 
лаврів,  як довго жертва ще неповна, а жертва 
одної хвилини не заступить довголітньої 
муравлиної праці. Не зривами одної хвилини 
лише безупинним, напруженим і безупинними 
жертвами аж до крови і смерти многих поколінь 
двигається народ. І легше часами кров 
пролляти в одній хвилині ентузіазму, чим довгі 
літа з трудом сповнювати обов’язки і двигати 
спекоту дня і жар і злобу людей і ненависть 
ворогів і брак довір’я своїх і недостачу помочі 
від найближчих, і серед такої праці аж до кінця 
виконувати своє завдання. Своє завдання, не 
чекаючи лаврів перед побідою, ані винагороди 
перед заслугою. 

15. Пам’ятайте, що нічого доброго для свого 
народу Ви не осягнете, чинячи справи, 
суперечні із Заповідями Божими. Не дайте 
спровокувати себе до жодних беззаконних 
учинків. Адже це в інтересі наших ворогів: 
намовити наших людей до нерозважливих 
кроків, які можуть, а навіть неминуче стягнуть 
велику шкоду на наш народ. Не дайте 
намовитися людям, котрі чинення супроти 
заповіді Господньої представляють Вам як 
неминучість. Пам’ятайте, що нічого доброго для 
свого народу Ви не осягнете, чинячи справи, 
суперечні із Заповідями Божими. 

16. Потребуєте тієї справжньої Божої 
МУДРОСТІ. Треба й Вам тієї Божої МУДРОСТІ, 
що вміє розрізнити щире золото від 
фальшивого… Нехай же провідним світлом 
Вашої праці буде передусім – випросити з неба 
той пре цінний Божий дар, яким є МУДРІСТЬ. 
Департамент інформації УГКЦ 
 
 
ТЕГИ:митрополит Андрей Шептицький, вислови 
 

Святого славного пророка Іллі 

Тропар, глас 4: У тілі ангел, пророків основа,* 
другий предтеча пришестя Христового – Ілля 
славний,* з висоти зіслав Єлисеєві благодать* 
недуги відганяти і прокажених очищати.* Тому й на 
тих, що почитають його, зливає зціління. 

 
 

Кондак, глас 2: Пророче і провидче великих діл 
Бога нашого, Іллє великоіменитий,* вістуванням 
твоїм Ти встановив водоточні облаки.* Моли за 
нас єдиного Чоловіколюбця. 

“І з’явивсь Ілля, пророк вогненний, і слово його 
смолоскипом палало. Він навів на них голод і в 
ревності своїй їх поменшив. Словом Господнім 
небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти 
прославивсь, Іллє, чудесами! Хто б похвалився 
рівністю з тобою? Збудив єси мертвого з смерти і з 
аду – Всевишнього словом. Ти скинув царів на 
загибель, прославлених – з їхнього ложа. Ти чув 
на Синаї докори, на Хориві – вирок відплати. Ти 
помазав царів на відплату, а й пророків, – своїх 
наступників. Полум’яний вихор вхопив тебе – 
колісниця з вогненними кіньми” (Сир. 48, 1-9). Так 
коротко, в кількох словах, зібрані головні події з 
життя пророка Іллі. Коли ангел Господній Гавриїл 
благовістив Захарії народження сина, Йоана 
Хрестителя, то сказав, що той, хто народиться, 
багатьох наверне до Господа Бога й “ітиме перед 
ним з духом та силою Іллі” (Лк. 1, 17). А коли Йоан 
Предтеча над Йорданом став закликати до покути, 
і багато наверталося і, каючися у своїх гріхах, 
роздирали на собі одежі й попелом посипали 
голови, тоді жиди послали до нього спитали:“Що ж 
– Ілля ти?” (Йо. 1, 21). Подібно й Ісуса Христа одні 
приймали за Йоана Хрестителя, а “інші за Іллю” 
(Мт. 16, 14). У хвилю, коли на горі Таворі Христос 
Спаситель переобразився на очах Петра, Якова та 
Йоана, коли лице Його стало як сонце, а ризи білі 
як сніг, “з’явилися їм Мойсей та Ілля і з ним 
розмовляли” (Мт. 17, 3;а також див. Мр. 9, 4;Лк. 9, 
30). І що ж то був за Ілля, який мав таку велику 
пошану в усіх? Був це, як співає Церква:“У тілі 
ангел, пророків основа, другий предтеча пришестя 
Христового”. 

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 

 

 

http://news.ugcc.ua/tags/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
http://news.ugcc.ua/tags/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 
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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 
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416-259-8533 
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