
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 

«Церква, навіть коли є повний локдаун, не може 
не душпастирювати», – Блаженніший Святослав 
до католицьких єпископів України 
 
Нам усім дуже важливо замислитися над тим, якими є 
роль і місце Церкви, нашого служіння у сучасному 
посткоронавірусному світі. Бо ми відчуваємо, що світ 
змінився, і ми вже ніколи не будемо такими, якими 
були до початку цієї пандемії. Такими словами 
звернувся Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, до католицьких єпископів України під час 
братньої зустрічі, яка відбулася сьогодні, 26 листопада. 
 
«Це велика благодать Божа – що ми можемо бути разом, а 
надто, що ми хочемо бути разом. Сьогодні в цих обставинах, 
які переживаємо, ми особливо відчуваємо ціну зустрічі. 
Відчуваємо, наскільки важливо нам, єпископам, зустрічатися, 
спілкуватися, бути разом. Відчуваємо, якою великою 
благодаттю є зустріч», – сказав Блаженніший Святослав, 
звертаючись до греко-католицьких і римо-католицьких 
єпископів України, які протягом останніх трьох днів брали 
участь у спільних реколекціях. 
Глава УГКЦ подякував організаторам зустрічі, зокрема 
архиєпископу Мечиславові Мокшицькому і тим, які 
забезпечили технічні моменти для її проведення. Більша 
частина єпископів, як відомо, брала участь у реколекціях в 
режимі онлайн. 
Особливі слова вдячності Предстоятель УГКЦ адресував 
цьогорічному реколектанту - владиці Миколі Лучку, 
єпископу-помічнику Мукачівської дієцезії РКЦ, «за дуже 
глибокі реколекції про Боже милосердя». 
Також Глава УГКЦ згадав двох римо-католицьких єпископів, 
які відійшли у вічність протягом останнього року. Це кардинал 
Мар’ян Яворський і владика Ян Нємєц. «Ми особливо 
поручаємо їх Божому милосердю, – сказав Блаженніший 
Святослав і побажав, – нехай вони будуть небесними 
заступниками наших щорічних братніх зустрічей».  (ст. 2) 

 

 Ап. Еф. 4, 1-6. 
 Єв.  Лк. 10, 25-37.  

 

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. ЕФ. 5, 9-19.    Єв. Лк. 12, 16-21. 
 8:00 – Утреня- жива трансляція 
10:00 –  Св. Літургія – жива трансляція 
 
 
             

                         Свята 
8:00р. – Утреня – жива трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія- жива 
трансяляція     
                    
 

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

Четвер 3 грудня навечір’я свята Введення у 
Храм Пресвятої Богородиці – Вечірня  о год.  
6:00 вечора 
П’ятниця 4 грудня – свято Введення у Храм 
Пресвятої Богородиці. Утреня о год. 8:00 
ранку, Божественна Літургія о год. 10:00 
ранку . 

 
 Повідомляємо, що передано на церкву 

прихід з вареників $500. і прихід з кави 
(приготовленою нашою молодю) $200. 

        
 

 

 
 
      Ми закінчили капітальний ремонт 

головних сходів та встановлення довгої ринви 
біля сходів, яка є прикріплена до нашого Свято-
Миколаївського храму. Ласкаво просимо тих, хто 
бажає, зложити пожертву на цю ціль. Дякуємо за 
Ваше зрозуміння. 

 

 
 
 

 
 
 Повідомляємо, що вже можна зареєструватися 

на онлайн курси при Інституті Mитрополита 
Андрея Шептицького (University of St. Michael’s 
College in the University of Toronto. 
Просимо зайти на веб сторінку: 
https://sheptytskyinstitute. 

 
 Інститут Щептицького запрошує на перші  

Різдвяні Реколекції (Nativity Retreat) в суботу 
5 грудня. Зустріч відбудеться через “zoom”. Про 
дальші інформації і реєстрацію , просимо звертатися 
на емейл masif@utoronto.ca 

              
               Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Рената Дашевич         460. 
Лариса Фатт          150. 
Андрій і Марія Ґеник Березовська   200. 
Олена Сиротинська        200. 
Ігор Томків           200. 
Богдан і Христина Колос      100. 
Володимир і Леся Бучко      200. 
Ігор Таращук          100. 
Богдан і Орися Костів       100. 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Повідомляємо, що з огляду на нове зарядження 
уряду (обмежена кількість присутніх до 10 осіб), 
у нашому храмі служать одну Божественну 
Літургію в неділю– о год. 10:00 ранку  і Утреню 
 о год. 8:00 ранку БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ПАРОХІЯН.  
 
 Під час пандемії в неділі Утреня о год. 8:00  і 
Божественна Літургія о год. 10:00 ранку  
транслюється живим ефіром. Також Вечірні в 
суботу служать о год. 6:00 веч. 
  
Підчас тижня в будні дні (від понеділка до суботи) 
служать Божественну Літургію о год. 8:00 ранку з 
обмеженою кількістю присутніх до 8 осіб. 
Просимо зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії щоб зарезервувати місце  
(416-504-4774). 
Можна також зголошувати намірення на Святі 
Літургії через парохіяльну канцелярію. Участь  
присутніх обмежена до 8 осіб. 
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на  всі   богослуження 
зобов’язує відповідна процедура. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 10:00 ранку.  
Божественна Літургія о год. 10:00  транслюється 
живим ефіром. Утреня о год. 8:00 ранку. 
 
Повідомляємо, що  є можливість приступити до 
 св. тайни сповіді ЗА ДОМОВЛЕННЯМ . 
 
 
 

Повідомляємо, що починаючи від понеділка 
30 листопада при вході парохіяльного 
будинку можна буде вирівняти членські 
внески ($40.), відібрати конверти і 
календар на 2021 р.,  і при цій нагоді 
відібрати напис на шибу (яскравого 
жовтого кольору)   – це дозвіл на паркування 
на парафіяльній площі і на вулицях біля парафії. 
Написи будуть видаватися тільки членам нашої 
парохії! 
Це можна буде полагодити підчас 
канцелярійних годин від понеділка до 
п’ятниці від год. 9-1 і від год. 2-4. 

https://sheptytskyinstitute/


Роман і Леся Зелик        100. 
                  На ремонт сходів 
Марко і Сузанна Михалков      500.   
Іван і Оксана Фук         150.              
 
 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
 
1  ХІІ  8:00 ранку   бл. п. Василя і Галю 
                                                     Саломон 
1  ХІІ  10:00 ранку  бл. п. Анну і Андрія 
                                                      Стойко 
1  ХІІ   7:00 веч.   бл. п. Параскевію Лесів 
3  ХІІ   8:00 ранку  бл. п. Григорія і Марію 
                                                   Реплянських 
5  ХІІ  10:00 ранку  бл. п. Марію, Володимира і 
                                            Мирослав Кудла    
 

                                    
    Оновлення Каплиці свв. 
Володимира і Ольги на оселі 
СУМ «Веселка» 
Kаплиця свв. Володимира і Ольги  
на оселі СУМ «Веселка»  біля 
Актону, Онтаріо оновлюється. 
Каплиця є однією з восьмеро 
сумівських каплиць розташовані в 
Північній Америці, Европі й 
Австралії. Вона була споруджена 
волонтерами у  1972 році і 

поблагословлена у 1973 році Блаженішим Патріярхом 
Української Католицької Церкви Йосифом Сліпим, 
єпископом Кир Ізидором Борецьким, отцем-капеляном 
д-р. Мироном Стасівем та мітратом П. Хомином. Від того 
часу у Каплиці служаться святі літургії вже майже пів 
сторіччя.  
Ласкаво звертаємося до парафіян допомогти зберегти 
архітектурну спадщину Спілки Української Молоді. 
Дотації можна вислати чеком на «UYA- Charitable 
Trust» на адресу 9 Plastics Avenue, Toronto, ON M8Z 
4B6 або електронно переслати на і-мейл 
 ky-canada@cym.org  або передати вживаючи 
кредитну картку через вебсторінку 
https://cym.org/viziia-na-majbutnie/skladit-vashu-
pozhertvu/, за що отримаєте посвідку на звільнення із 
податків. Заздалегідь щиро дякуємо за Вашу 
фінансову підтримку.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          (Закінчення)             
Відтак, зважаючи на сучасні обставини, 
Блаженніший Святослав закликав католицьких 
єпископів України замислитися над роллю і 
місцем Церкви, її служінням у сучасному 
посткоронавірусному світі: «Ми відчуваємо, що 
світ змінився. Ми вже ніколи не будемо такими, 

якими були до початку цієї пандемії. Папа 
Франциск нам каже, що ми можемо і мусимо стати 
кращими, чогось навчитися, вийти з цих обставин 
збудованими, готовими послужити свідками 
Христа в сучасному світі». 
Про роль і місце Церкви в нових обставинах, як 
зазначив Предстоятель УГКЦ, запитують себе і 
владики Синоду Єпископів УГКЦ. «Ми, як Церква, 
навіть коли є повний локдаун, не можемо не 
душпастирювати. Ми мусимо бути з людьми, 
мусимо їх супроводжувати, мусимо мати 
можливість звершувати Святі Таїнства. Можливо, 
те душпастирство набирає нових форм, але ми не 
маємо права покинути наших людей, наших 
священників, людину як таку сам на сам у таких 
драматичних обставинах», – наголосив 
Блаженніший Святослав. 
Разом з тим, Глава УГКЦ розповів владикам УГКЦ 
і РКЦ в Україні, що в цей час відбувається дуже 
інтенсивний діалог і спілкування з державною 
владою, і відзначив, що відчувається певна 
еволюція в цих стосунках. «Весною, коли 
впроваджувалися карантинні обмеження, на 
Церкву дивилися як на небезпеку, як на 
середовище поширення хвороби. Але тепер 
бачимо, що держава очікує від Церкви співпраці, 
вбачаючи у ній партнера». 
Також Блаженніший Святослав наголосив, що, 
говорячи про роль і місце Церкви в Україні, 
необхідно зважати на наслідки пандемії, і не 
лише на медичні, а насамперед на соціально-
економічні. 
«Тому соціальне служіння Церкви сьогодні стає 
ще одним способом присутності християн у 
новому світі, у новій культурі, яка твориться», – 
підкреслив Глава УГКЦ і висловив сподівання, що 
обидві Церкви шукатимуть разом різних способів 
свідчення і проповіді Євангелія, прислухаючись 
до слів Папи Франциска в його останній 
енцикліці «Усі брати». 
Читайте також: «Папа Франциск до католицьких 
єпископів України: "Близькість до Бога повинна 
передувати кожній вашій дії і оживляти її"» 
Пригадуємо, що з 24 по 26 листопада 2020 року 
в реколекційному домі РКЦ у Львові-Брюховичах 
проводилися щорічні спільні реколекції греко-
католицьких і римо-католицьких єпископів 
України. Духовні науки цього року виголосив 
владика Микола Лучок, єпископ-помічник 
Мукачівської дієцезії РКЦ. Крім того, сьогодні, по 
обіді, після завершення духовних вправ, 
відбулася братня зустріч католицьких ієрархів 
України, під час якої Блаженніший Святослав 
звернувся зі своїм словом до співбратів у 
єпископстві. 
                         Департамент інформації УГКЦ 
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Папа Франциск до католицьких 
єпископів України: «Близькість до 
Бога повинна передувати кожній 

вашій дії і оживляти її» 
 
З нагоди щорічних спільних реколекцій та 
братньої зустрічі греко-католицьких та 
римо-католицьких єпископів України, які 
сьогодні завершуються у Брюховичах, 
Святіший Отець Франциск, Папа Римський, 
надіслав владикам свої сердечні вітання та 
запевнив їх у духовній близькості. 
«У контексті багатьох нинішніх труднощів, які 
переживає ваша улюблена країна, я хотів би 
передусім нагадати вам, що сьогодні світ шукає 
близькості Бога, навіть несвідомо», – пише 
Вселенський Архиєрей у листі до католицьких 
ієрархів України, яких називає співбратами у 
єпископстві. 
Папа наголосив на тому, що близькість до Бога 
повинна передувати кожній дії українських 
єпископів і оживляти її. Із цієї близькості до 
Бога, за словами Святішого Отця Франциска, 
походить також близькість до людей, довірених 
їхній опіці. 
«Ісус любить наближатися до своїх братів через 
нас, через наші руки, наші слова і наше серце. 
Навіть у нашій убогості ми повинні подбати, щоб 
ніхто не сприймав Бога як далекого, щоб ніхто 
не сприймав Бога як привід будувати стіни, 
руйнувати мости та сіяти ненависть. Наше 
завдання полягає в проголошенні життям міри 
безмірної любові, яка дивиться не на власну 
корисливість, а на безмежний обрій Божого 
милосердя», – підкреслює Папа. 
На завершення Святіший Отець з усього серця 
благословив владик і всіх вірних, довірених 
їхній пастирській опіці. 
Більше читайте тут: «У Брюховичах 
розпочалася щорічна осіння зустріч греко-
католицьких та римо-католицьких єпископів 
України» 
Пригадуємо, що з 24 по 26 листопада 2020 року 
в реколекційному домі РКЦ у Львові-
Брюховичах відбуваються щорічні спільні 
реколекції греко-католицьких і римо-
католицьких єпископів України. Духовні науки 
цього року виголошує владика Микола Лучок, 
єпископ-помічник Мукачівської дієцезії РКЦ. 
Крім того, сьогодні, по обіді, після завершення 
духовних вправ, відбудеться братня зустріч 
католицьких ієрархів України. 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 
 

«Бог відкриває себе людині як 
Творець і Спаситель», – Глава Церкви 

у відеокатехизі 
 
Якби Бог сам про себе людині не розповів, 
якби Він сам себе їй не відкрив і не об’явив, 
то важко було б людині Його пізнати і 
зустріти; важко було б знайти цю Божу 
руку; і важко було б мати можливість жити, 
– жити вповні. На цьому наголосив 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, в новій відеокатехизі, присвяченій 
темі об’явлення Бога. 
Що таке Боже об’явлення? Як це Бог 
об’являється нам? З якого боку Він до нас 
приходить? Як нам не пропустити того моменту, 
коли Господь Бог є близько? Це ті запитання, на 
які, роздумуючи, відповів Блаженніший 
Святослав у останній суботній катехизі про віру. 
Глава Церкви звернув особливу увагу слухачів 
на фреску «Створення Адама», яку створив 
Мікеланджело, розмальовуючи Сікстинську 
каплицю у Ватикані. Цим зображенням митець, 
за словами Предстоятеля, по-особливому 
представив створення Богом людини. 
«З одного боку, простягнута людська рука до 
Бога означає, що Він створив людину так, що 
вона завжди намагається подолати власні межі, 
вийти за свій людський горизонт життя і шукає 
вічності… А з іншого боку, Бог наближається до 
людини. Він себе об’являє, простягаючи людині 
свою руку, не залишає її у невіданні про себе», 
– пояснив Глава УГКЦ. 
Відтак Блаженніший Святослав підкреслив, що 
Бог, у якого ми віримо, хоче, щоб людина про 
Нього знала, тому й сам їй відкривається. 
«Якби Бог сам про себе людині не розповів, 
якби Він сам себе їй не відкрив і не об’явив, то 
важко було б людині Його пізнати і зустріти; 
важко було б знайти цю Божу руку; і важко було 
б мати можливість жити, – жити вповні», – 
зазначив архиєрей. 
Далі Отець і Глава УГКЦ пояснив значення слова 
«таїнство», яке дуже часто вживається у цьому 
контексті: «У контексті Бога, який об’являє себе 
людині, поняття "таїнство" не означає таємниці. 
Бог не хоче створити якісь секрети від людини 
про самого себе. Слово "таїнство" означає, що 
Бог є настільки великим, що хоч би скільки 
людина Його пізнавала, хоч би скільки Він їй 
себе об’являв, завжди залишається велика 
можливість, великий простір для невідомого, ще 
досі не відкритого, ще досі не зрозумілого. Тому 
процес Божого об’явлення є постійним». 
У відповідь на таке постійне відкривання Бога 
людина, на переконання Глави Церкви, 
запрошена постійно Бога пізнавати. 

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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Відповідаючи на запитання про те, як саме Бог 
об’являється людині, Блаженніший Святослав 
пояснив, що Господь Бог, найперше, відкриває 
себе як Творець і Спаситель. 
«Насамперед Бог об’являється людині, 
розповідаючи про себе, як Бог Творець, як той, 
що створив людину і весь світ, у якому ця 
людина живе та існує», – сказав він і додав, що, 
створивши людину, Господь і далі піклується 
про неї, підтримуючи її при житті. 
Також, як пояснив Предстоятель, Бог об’являє 
себе і як Бог Спаситель – той, що хоче сам 
перевести людину в тому напрямку, у якому 
вона хоче йти за Ним. Господь Бог, за його 
словами, дарує життя навіть поза межами того 
створеного існування, до якого Він покликав 
людину. 
Пригадуємо, що відеопроєкт «Живого 
телебачення» «Блаженніший Святослав: 
#доступно_про_важливе» стартував 16 травня 
2020 року. У коротких відео Глава УГКЦ 
доступно пояснює важливі християнські істини. 
Серія останніх випусків присвячена темі віри. 
Дивитися нові випуски катехиз Блаженнішого 
Святослава можна на каналі «Живого ТБ» 
в YouTube або сторінці «Живого ТБ» 
у Facebook щосуботи о 21:00. 
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Mediation of Estate Disputes 
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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 


	«Церква, навіть коли є повний локдаун, не може не душпастирювати», – Блаженніший Святослав до католицьких єпископів України
	Папа Франциск до католицьких єпископів України: «Близькість до Бога повинна передувати кожній вашій дії і оживляти її»
	«Бог відкриває себе людині як Творець і Спаситель», – Глава Церкви у відеокатехизі

