
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 

Послання Синоду Єпископів Української Греко-
Католицької Церкви 2020 року до духовенства, 

монашества і мирян 
 
Цьогорічне постсинодальне послання «Залишиться вам 
одне – те, що ви дали вбогому!» єпископи УГКЦ 
присвятили темі бідності. У документі, який складається із 
п’яти частин, владики стверджують, що прагнуть, спільно 
із духовенством, монашеством і мирянами всієї Церкви, 
скерувати погляд до стражденної вбогої людини, 
мовчазний крик якої часто не досягає вух і сердець наших 
сучасників. 
«ЗАЛИШИТЬСЯ ВАМ ОДНЕ — ТЕ, ЩО ВИ ДАЛИ ВБОГОМУ!» 
Послання Синоду Єпископів  
Української Греко-Католицької Церкви 2020 року 
до духовенства, монашества і мирян 
Всесвітліші та всечесніші отці! 
Преподобні брати і сестри в монашестві! 
Дорогі браття і сестри в Христі! 
І. «Бідних матимете з собою повсякчас» (Ів. 12, 8): лики 
і виміри убозтва навколо нас 
1. Цим посланням Синоду Єпископів УГКЦ ми, ваші пастирі, 
прагнемо спільно з вами скерувати наш погляд до стражденної 
вбогої людини, мовчазний крик якої часто не досягає вух 
і сердець наших сучасників. Проте вбогі мають особливе місце 
в серці люблячого Бога, Отця Небесного, який бідного рятує 
і підносить, засмученим дає зазнати щастя (пор. Пс. 5, 11. 15), 
а нас взиває устами свого пророка Ісаї «кайдани 
несправедливости розбити, пута кормиги розв’язати, 
пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, 
з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, 
безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата 
свого не ховатись» (Іс. 58, 6–7). 
Щоб не відвертати своїх сердець від брата і сестри, які 
страждають поруч із нами, хочемо, наслідуючи милосердного 
самарянина, зупинитися перед людською недолею і похилитися 
над нею в жесті милосердної і співчутливої любові, яку Господь 
вливає своїм Духом у наші душі (пор. Рим. 5, 5). 
      ….(ст. 2) 
 

 Ап.Гал. 2, 16-20. 
 Єв. Лк. 8, 5-15. 

 

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. Тим. 2, 1-10. Єв. Йо. 15, 17-16, 2. 
 8:00 – Св. Літургія – з участю вірних і 
жива трансляція  
10:00 –  Св. Літургія –  з участю вірних 
12:00 - Св. Літургія –  з участю вірних 
 
             

                         Свята 
7:00р. –  Утреня 
8:00р. – Св. Літургія з участю вірних 
10:00р. –  Св. Літургія  з участю вірних   
                    
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                  ОГОЛОШЕННЯ  

Субота 7 листопада – Навечір’я свята св. і  
славного влкм. Димитрія Мироточця. – Вечірня з 
Литією о год. 6:00 вечора.  
Неділя 8 листопада – свято св. і славного влкм. 
Димитрія Мироточця . – Святі Літургії о год. 8:00, 
10:00 ранку і 12:00 пол. 
 

      Ми закінчили капітальний ремонт 
головних сходів до нашого Свято-
Миколаївського храму. Ласкаво просимо тих, 
хто бажає, зложити пожертву на цю ціль. 
Дякуємо за Ваше зрозуміння. 

 

 
 
 

 Останні три суботи, діти нашої парохії і учні 
школи Патріярха Йосифа Сліпого 
приступають до ПЕРШОГО ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ПРИЧАСТЯ.  

 
Дорогі діти, вітаємо Вас з прийняттям Першого 
Торжественного Святого Причастя. Бажаємо Вам 
Богом благословенних успіхів у майбутньому й 
Материнського Покрову Пресвятої Богородиці. Щиро 
дякуємо дирекції й вчителям цілоденної школи 

Патріярха Йосифа Сліпого за гарну підготовку дітей 
до Сповіді й Першого Торжественного Святого 
Причастя.  Щиро дякуємо добровольцям-батькам дітей 
2 класу у проведенні цього торжества. 
 

 В суботу 31 жовтня відправили поминальну 
Святу Літургію з панахидою за упокій душі Павла 
Яціва Жураківського (58р.) Вічна Йому Пам’ять! 
              
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Василь Лисий          200. 
Катерина Кузан          500. 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая     100. 
      (в пам’ять Катерини Яців Жураківської) 
Христина Вінтоняк        100. 
      (в пам’ять Катерини Яців Жураківської) 
Анна Сенів Мартеллі        600. 
       (в пам’ять мами Йосифи Сенів-6р.) 
Александер Шіляк        1000. 
    (в пам’ять дружини Анни і доні Люби) 
                      
            Пожертви на ремонт сходів 
Борис і Анна Копистянські      500. 
Василь Лисий          200.   
       
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
  7   ХІ 9:00 ранку    бл. п. Марію Анну  
                                                                 Голод 
  7   ХІ 5:00 поп.     бл. п. о. Івана 
                                              Сиротинського (35р.) 
17   ХІ 6:00 веч.     бл. п. Володимира 
                                              Пальчука (32р.) 
20   ХІ 5:00 поп.     бл. п. Катерину Яців- 
                                              Жураківську (40д.) 
                      
                   В ІЧ Н АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлися у Бозі бл. п. Софія Горлач (94р.) і 
Богдан Перегінець (95р.). Душі Покійних 
поручаємо молитвам наших вірних.  
 
             (П р одов же ння )  
2. Святіший Отець Франциск, започатковуючи 
наприкінці Ювілейного року Божого милосердя 
(2015–2016) щорічний Всесвітній день убогих, 
звертав увагу на численні прояви, або «лики», 
убогості, присутні в сучасному світі, — відкритий 
список болю і страждання, який від віків 
і до сьогодні поповнюється специфічним і болісним 
досвідом кожного народу, кожної родини і кожної 
людини і в якому розпізнаємо і дописуємо чимало 
власних нужд і болів: 

• убогість тих, хто зазнає страждання, — 
фізичного, морального чи психічного; 

• убогість маргіналізованих, самотніх, 
відкинених та ігнорованих суспільством; 

• убогість жертв зловживання владою 
і впливовістю; 

• убогість тих, кого визискують задля 
наживи, топчуть спотвореною логікою 
влади і грошей; 

• убогість приречених на заслання, 
переслідування і тортури та ув’язнених; 
ст.3… 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
У нашому храмі служать три Божественні 
Літургії в неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 
12:00 пол. із присутністю обмеженою 
кількістю  вірних.  
 
 Утреня о год. 6:30 ранку.  Вечірні в суботу 
служать о год. 6:00 веч. 
  
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на  всі   
богослуження зобов’язує відповідна 
процедура. 
 
Під час пандемії в неділі Божественна 
Літургія о год. 8:00 ранку транслюється 
живим ефіром. 
 
 У свята Божественна Літургія о год. 8:00 i 
10:00 ранку.  Божественна Літургія о год. 
8:00  транслюється живим ефіром. Утреня 
 о год. 7:00 ранку. 
 
Повідомляємо, що кожної неділі є можливість 
приступити до св. тайни Сповіді 20 хвилин 
перед Божественною Літургією. 
 
 
 



• убогість жертв війни, конфліктів, 
тероризму; 

• убогість позбавлених свободи, прав 
і гідності; 

• убогість безграмотності та неосвіченості, 
яка тримає в темряві мільйони молодих 
умів і душ; 

• убогість інтелекту і культури, що пропонує 
низькопробний сурогат, замість підносити 
людину на висоти духу; 

• убогість духу, закритого до Божої дійсності, 
позбавленого світла віри і знання Христа-
Спасителя; 

• моральна вбогість занурених у гріхах 
і поневолених невпорядкованими 
жаданнями; 

• убогість безробітних, позбавлених 
медичної та базової соціальної опіки; 

• убогість біженців, мігрантів, заробітчан, 
безхатченків та ін. 

«Який же довгий і далеко не завершений список 
довелося нам укласти, споглядаючи убогість — 
плід соціальної несправедливості, моральної 
нужденності, захланності небагатьох і загально 
поширеного збайдужіння!» — підсумовує Папа 
свій погляд на убогість у світі і одночасно 
запрошує всіх нас розпізнавати в ликах убогих 
цього світу присутнього Христа, щоб похилитися 
над ними і простягнути їм руку співчуття 
і допомоги, щоб вилити на рани людства олію 
розради і милосердної любові. 
ІІ. «Жаль мені цих людей!» (Мт. 15, 32): 
виклик матеріального убозтва в сучасному 
світі 
3. Христос, побачивши матеріальну нужду людей, 
які перебували поруч із Ним у пустині, відчув 
у своєму Божественному серці зворушення 
і співчуття до них. Він скерував свій заклик 
до апостолів, щоб пошукали їсти цим знедоленим. 
Матеріальне убозтво впадає в око кожному, хто 
має щире серце і відкриті очі. Достатньо 
переглянути свіжі дані статистики, сухої і безликої 
науки, яка представляє за кожною цифрою 
конкретну людську долю, людську істоту, 
пригноблену, позбавлену гідності, утиснену 
у своїх правах, можливостях і свободах. 
Міжнародні гуманітарні організації повідомляють, 
що сьогодні у світі майже мільярд людей живе 
в умовах крайнього зубожіння, маючи на денний 
прожиток і своє утримання менше ніж два 
американських долари, хоча в самих США теж 
є чимало безробітних і убогих, які працюють. Тоді 
як одна частина людства сягає космічних 
просторів у своїх технологіях, інша — видає 
мільярди на смертоносну зброю, майже 
800 мільйонів людей — а це близько 10 відсотків 
населення Землі! — стають жертвами постійного 
недоїдання і голодної смерті. Ба більше, 
у багатьох розвинених країнах щоденно 
викидаються на смітники сотні тисяч тонн 
продуктів, які могли б порятувати життя тих, хто 
голодує. Разом із цією їжею на смітники історії 

і на маргінеси людської спільноти викидаються, 
як непотріб, живі людські істоти й долі. 
4. І в Україні ситуація не набагато краща. Вісім 
із 10 пенсіонерів перебувають за межею бідності. 
При цьому щоразу частіше нам сигналізують про 
труднощі в пенсійному забезпеченні 
в найближчому майбутньому. За різними 
оцінками, від 25 до 45 відсотків громадян нашої 
держави не можуть забезпечити своїх 
елементарних базових потреб. Незважаючи 
на деяке збільшення рівня оплати праці, в Україні 
спостерігається таке явище, як бідність тих, хто 
працює. Експерти зазначають, кожному третьому 
працівникові не вистачає заробітної плати 
на задоволення необхідних життєвих потреб, 
а кожен другий працездатний працює на умовах 
вторинної зайнятості. Ударяє по багатьох наших 
родинах відсутність належного соціального 
забезпечення осіб із інвалідністю 
та малозабезпечених співгромадян. 
Тож попри те, що ми отримали від Бога 
величезний природний, економічний і людський 
потенціал, більшість населення нашої країни — 
через тривалу недолугу політику можновладців 
і непослідовність у реформах — приречена 
на животіння. Криза в Україні, спричинена 
російською агресією на Сході, до якої додалися 
новітні виклики, пов’язані з пандемією, роблять 
життя мільйонів українців украй тривожним 
і важким. Мільйони трудових мігрантів, масове 
безробіття, соціальна незахищеність — прояви 
разючої убогості в нашій Батьківщині, «багатій 
країні бідних людей», як хтось зауважив з гіркою 
іронією. 
5. Бажаючи змінити ситуацію на краще, мусимо 
почати від заспокоєння базових потреб, зокрема 
від подолання голоду навколо нас. З глибини 
століть до наших вух долинає голос св. Василія 
Великого, пробуджуючи сумління стосовно людей, 
які вмирають від голоду: «Хвороба нужденного — 
голод, який є таким великим стражданням, 
що не може не викликати співчуття. Найгірша 
з усіх людських бід — голод, і смерть від голоду — 
тяжча за будь-яку смерть. Інші небезпеки або 
вістря меча приносять швидку смерть… Але голод 
є повільним злом, тривалою мукою; смерть, яка 
причаїлася і заховалася всередині, щомиті 
загрожує та зволікає» (Гомілія, виголошена під час 
голоду та посухи). А далі святий дає свободу 
своєму обуренню, бачачи байдуже ставлення 
і гріховну нечутливість оточення до цих 
нелюдських болів і страждання: «Якого покарання 
заслуговує той, хто здатен байдужо пройти повз 
людину з таким виснаженим тілом? Хіба можлива 
більша жорстокість? Хіба не гідна така людина 
того, щоб вважати її лютим звіром, визнати злодієм 
і людиновбивцею? Людину, яка має змогу 
вилікувати, виправити зло, але добровільно 
та з причини жадібності відкидає це, варто 
справедливо осудити разом із убивцями» (Там 
само). 



Мільйони поруч із нами живуть і сьогодні в тіні 
цього повільного голодного вмирання, — мовчазні, 
позбавлені гідності, уваги, співчуття, допомоги 
і розуміння. Їхнє горе, придушене нашою 
нечутливістю і бездіяльністю, стає ще більше 
кричущим і нестерпним. Бо байдужість убиває! 
6. Ми, українці, добре знаємо, що таке голод 
і голодна смерть, а також якою гіркою є самотність 
помирання на очах збайдужілого і зосередженого 
на собі світу. Пам’ять про жахи Голодоморів 
закарбувалася в нашій національній свідомості 
назавжди. Однак ця пам’ять накладає на нас 
відповідальність, не лише перед померлими, 
а й перед сучасниками, які сьогодні на очах 
в усього світу приречені на подібні муки 
і страждання, що їх зазнавали наші брати і сестри 
майже століття тому. Можливо, наш народ, 
пройшовши такі страшні випробування, має від 
Бога особливу місію і завдання пробуджувати 
сумління людства та поодиноких осіб, щоб вони 
перейнялися ганебним явищем голоду у світі 
і робили все, аби усунути ці страждання слабких 
та незахищених братів і сестер, ставши їхнім 
голосом і простягнувши їм помічну, солідарну 
руку. І як багатостраждальний єврейський народ, 
переживши жахіття Голокосту, став запобіжником 
для грішного людства перед повторенням подібних 
злочинів, так само наш народ, зазнавши досвіду 
винищення голодом, мав би слугувати у світі 
голосом сумління, яке взиває до порятунку тих, 
хто недоїдає та голодує, і промотором активних 
дій задля усунення лиха голоду з лиця Землі. 
Це має стати нашою консолідованою 
і наполегливою дією, усіх — держави, 
громадськості, Церков, кожного українця і кожної 
українки, для кого святою є власна історія, доля 
країни і пам’ять про загиблих. І це було б нашою 
найкращою даниною пам’яті мільйонам жертв 
Голодоморів і нашим дійовим внеском 
у преображення нинішнього людства: 
«Пам’ятаючи Голодомор — рятуємо від голоду 
сьогодні!» 
ІІІ. «Багатим у цьому світі накажи!» (1 Тим. 
6, 17): звернення до сумління про співчуття 
і солідарність з убогими 
7. Господь Бог, Творець і Податель усяких благ, 
які існують у цьому світі, не засуджує багатства, 
якого Він є Джерелом і Запорукою для добра всіх 
своїх дітей. Тому слушно зауважує Святіший Отець 
Франциск у своїй останній енцикліці «Усі брати», 
що «найбільша небезпека прихована не в речах, 
не в матеріальних предметах чи організаціях, 
а в способі, у який люди їх використовують» (П. 
166). Причина спотвореного розуміння вартості 
матеріальних речей, за словами Папи, закорінена 
в зраненій гріхом людській природі, дуже 
податливій до того, що християнська традиція 
називає «жадібністю», або «захланністю». 
«Схильність людської істоти до замикання 
в іманентності власного „я“, у власній групі, 
у власних нікчемних інтересах. Ця захланність 
є дефектом не лише нашої епохи, — зауважує 

автор енцикліки. — Вона існує, відколи людина 
є людиною, і тільки видозмінюється, набуває 
різних проявів упродовж століть, використовуючи 
інструменти, які надає їй у розпорядження 
історичний момент» (Там само). 
8. Коли дорогами українських міст щодня 
не поодиноко проїжджають у своїх люкс-
автомобілях багатії і можновладці (щоправда, 
подібну картину можна спостерігати в багатьох 
куточках світу), а при дорогах порпаються 
в смітниках їхні співгромадяни, як ніколи 
промовистим стає повчання св. Василія Великого, 
написане багато століть тому: «Диявол вигадав 
якийсь хитрий спосіб, завдяки якому багаті мають 
тисячі приводів до видатків, тому вони 
домагаються непотрібного, наче необхідного, 
і найбільших грошових сум їм замало на витрати, 
які вони собі постійно вигадують… А якщо після 
численних видатків щось залишається від 
багатства, це закопують у землю [сьогодні ми б 
з певністю сказали: виводять в офшори. — Авт.], 
оскільки майбутнє неможливо передбачити й існує 
небезпека, що нас несподівано спіткає бідність» 
(До багатіїв, 2–3). 
9. Утім, Слово Боже і Учителі Церкви вказують 
на небезпеку, пов’язану з багатством. Зокрема, 
у вищезгаданому творі читаємо ось що: 
«Багатство, якщо витрачати його, як велить 
Господь, залишається в тебе, а якщо почнеш 
утримувати його, — вислизне з рук» (Там само). 
Очевидно, що Господь не велить витрачати 
накопичені статки на власні розкоші, як це робив 
багач із притчі про вбогого Лазаря, що «одягавсь 
у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно» 
(Лк. 16, 19), або безумний багатій, який, зібравши 
щедрий урожай, промовив сам до себе: «Душе 
моя! Маєш добра багато в запасі на багато років! 
Спочивай собі, їж, пий і веселися!» (Лк. 12, 19). 
10. Блага, багатства, заощадження, якщо 
їх використовувати вміло і мудро, мають ставати 
корисними не тільки для нас самих, а й для наших 
ближніх і перетворюватися в руках відповідальних 
управителів на майстерні знаряддя творчої 
любові, що преображає світ. Натомість 
нечутливість сумління до справжньої вартості 
матеріальних благ та до крику нужденного лежить 
в основі криз і потрясінь, які мучать людський рід 
споконвіку і аж донині, завдаючи страждання 
мільйонам та наражаючи на вічну небезпеку 
людей, засліплених багатством і грошима. Тому 
ми вкотре змушені визнати, що «серед найбільш 
важливих причин кризи сучасного світу 
є притуплене людське сумління і віддаленість від 
релігійних цінностей, як рівно ж домінування 
індивідуалізму та матеріалістичних філософій, 
котрі обожнюють людину і ставлять світські 
та матеріальні цінності на місце найвищих 
і трансцендентних принципів» (Усі брати, 275). 

Закінчення наступного тижня………….. 
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