
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 

Глава УГКЦ про нове бачення Церкви: «Ми 
мусимо зійти зі своїх п’єдесталів і обмити людські 

рани» 
 
До десятиліття свого урядування Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
прямого ефіру «Разом у майбутнє» висловив бачення нової візії 
УГКЦ. 
«Згадуючи цими днями події останніх десяти років, які Церква 
пережила після останнього виборчого Синоду, і підсумовуючи плоди 
нашої загальноцерковної стратегії’2020 "Жива парафія – місце 
зустрічі з живим Христом", ми, природно, дякуємо Господу Богу за все 
те, що від Нього отримали. Та водночас хочемо поглянути в 
майбутнє, подумати, як нам далі жити, куди рухатися», – сказав 
Предстоятель. 
Глава УГКЦ переконаний, для того, щоб могти правильно відчитати 
Божественну стратегію щодо нашої Церкви, важливо послухати голос 
Святішого Отця, який говорить про те, що цю стратегію ми можемо 
здійснити в ключі душпастирського навернення. 
«Іти» 
Ісус Христос каже: «Ідіть!». «Душпастирське навернення необхідне 
для того, – каже Глава Церкви, – щоб Церква, як місійна спільнота, 
вийшла поза церковні мури в сучасний світ, не щоб його засудити, а 
щоб у Христі його спасти. Ми повинні змінювати стиль, спосіб 
комунікації і спільної дії. Найважливішим у цьому новому способі 
душпастирського навернення вважаю ось такий рух – від шукання 
почестей до лікування ран сучасного людства». 
Ми часом підсвідомо, каже Предстоятель, вбачаємо в нашій ролі, у 
нашому способі церковної присутності в суспільстві присутність 
«князів Церкви».    (ст. 2………………..) 

 Ап. Євр. 4, 14-5, 6. 
 Єв.  Мр. 8, 34-9, 1. 
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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. Євр. 6, 13-20. 
 Єв. Мр. 9, 17-31. 
 6:30 – Утреня 
 8:00 –Св. Літургія- жива трансляція 
10:00 –  Св. Літургія  
12:00 – Св. Літургія 
              

                         Свята 
7:00р. – Утреня 
8:00 ранку – Свята Літургія -  жива 
трансляція 
10:00р. –  Св. Літургія     
                    
 

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

 Благовіщення Пресвятої Богородиці 
6 ІV вівторок -  Повечір’я з Литією о год. 
6:00 веч.   

 7 ІV середа  -  Утреня – о год. 7:00 ранку, Святі  
Літургії о год. 8:00 (жива транляція) i 10:00  
ранку . 
Вечірня з Божественною Літургією св. Івана 
Золотoустого o год. 6:00 веч.       

 
 
Повідомляємо, при вході парохіяльного 
будинку є можливість 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 
полагодити під час канцелярійних годин від 
понеділка до п’ятниці від год. 9-1 і від  
год. 2-4. 

 
Дорогі Парафіяни! 
Повідомляємо Вас, що при нашій Свято 
Миколаївській парохії можна придбати 

смачні ручно зроблені вареники ( з 
бараболею і сиром, капустою і з м’ясом), 
голубці (з м’ясом і без м’яса) і вушка. Це 
можна полагодити під час канцелярійних 
годин від понеділка до п’ятниці від 9-1 год., і 
від 2-4 год., як рівнож в неділю від 10-2 год. 
Увесь дохід призначений на потреби церкви!  

 
                                                 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Aндрій Щука           500.  
Ілля і Дарія Долбан         100. 
Оксана Ісокі           150. 
Ігор і Мотрія Мельник        200. 
Ольга Біян            100. 
Володимир і Люба Оленич         1000. 
Галина Посикіра          200. 
Sipco                1000. 
Iгор і Наталія Федик         210. 
    
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

  3  ІV  8:00 ранку  бл. п. Ярослава і Марію Щуків 
                                         та Ореста  Гаврилюка 
 12 IV  10:00 ранку    бл. п. Ольгу Зелену (11р.)                       
 
 
                      В І ЧН АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоївся у Бозі  бл. п. Богдан Медвідський (84р.). 
Душу Покійного поручаємо молитвам наших вірних.  
             
 
                            (Закінчення)          
 «Гадаю, у сучасному світі треба відійти від такої 
позиції і рухатися до чогось іншого. "Іти" в 
сучасному світі означає зійти з п'єдесталів, не 
шукати собі почестей і привілеїв, спуститися з 
наших уявних висот князів, принців, щоб послужити 
сучасній людині. Це стосується і єпископів, і 
священників, і монахів та монахинь, і учасників 
різних церковних рухів та мирянських спільнот. Нам 
потрібно зійти із наших п'єдесталів, щоб 
наблизитися до ран сучасної людини, які часто 
сповнені болем, кров'ю і гноєм. Ми повинні ці рани 
обмити та очистити», – переконує духовний лідер. 
«Навчати» 
Далі Христос каже, щоб ми навчали. Навчати, 
вважає він, – це не значить наказувати силою 
влади, повчати менторським тоном, як усі інші 
мають жити, картати тих, хто живе не так, як нам 
хотілося б. 
«Ми повинні, – наголосив Блаженніший Святослав, 
– зійти з такого п'єдесталу ментора, карателя, 
суворого учителя з указкою в руках і стати поруч із 
сучасною людиною як ті, що навчають на власному 
прикладі, переконують силою особистого свідчення, 
не примушують владою, а захоплюють особистою 
вірою, позицією Христового учня. Лише в такий 
спосіб ми можемо навчити і зробити учнями інших». 
«Хрестити» 
Наступний крок, який пропонує Глава УГКЦ, – Ісус 
Христос каже: «Ідіть... і навчайте всі народи, 
христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». 
«Христос посилає нас навчати не для того, щоб 
люди більше знали, а щоб їх хрестити. Церква, як 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
Почавши від понеділка 15 березня 2021р. 
уряд дозволив нам служити Богослуження з 
обмеженою кількістю вірних. В неділю служать 
Утреню о год 6:30 ранку , Божественні Літургії o 
год. 8:00  і 10:00 ранку, та  о год. 12:00 пол. 
Посна Вечірня в неділю о год. 6:00 вечора.   
Недільна Божественна Літургія о год. 8:00 ранку 
транслюється у  живому ефірі як також Літургія 
Ранішосвячених Дарів у п’ятницю о год.6:00 
веч.  
 
Вечірні в суботу служать о год. 6:00 веч. 

  
Під час тижня в будні дні (від понеділка до 
суботи) служать Божественну Літургію о год. 8:00 
ранку.  
 
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на всі   богослуження 
зобов’язує відповідна процедура. 
 
 
 
 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок  
15  березня. Щонеділі під час Великого 
Посту служать Великопосну Вечірню о 
год. 6:00 вечора. 
 Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в 
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те, 
що в тих днях, згідно з нашим Східним обрядом, 
служать Літургію Ранішoсвячених Дарів   
о год. 6:00 вечора.  
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  подавати 
імена померлих до пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який служать в  п’ятницю. 



таїнственний організм, таїнственне тіло Ісуса 
Христа, не може не уділяти Святих Таїнств. Ми 
маємо чим обмити і залікувати людські рани, які 
завдані гріхом і з яких витікають потоки крові та 
гною. Цими ліками є Таїнства Христової Церкви», – 
наголошує Блаженніший Святослав. 
За його баченням, Церква повинна пройти певне 
навернення від уявлення про те, що Церква – це 
своєрідна фінансова корпорація, яка шукає земні 
засоби для свого існування, забезпечення своїх 
потреб і на їх основі планує свою витратну 
діяльність. 
«Таке мислення цілком чуже Церкві, яка не має 
своїх лобістських інтересів. Церква – це спільнота 
солідарності, у якій усі її члени покликані 
обмінюватися своїми дарами. Найбільшим 
багатством нашої Церкви є люди! І кожен, хто 
приходить до спільноти Церкви, має завдання 
віддати всі свої таланти на служіння ширшій 
спільноті, бо тільки в такий спосіб зможе їх 
розвинути і помножити», – наголосив Блаженніший 
Святослав. 
                              Департамент інформації УГКЦ 
 
             



«Молитва за померлих — це визнання нашої віри в життя вічне у 
воскреслому Ісусі», — о. Орест Фредина у «Відкритій Церкві» 

Коли ми згадуємо про наших померлих, не маючи віри в серці, то відчуваємо 
біль, а маючи віру і чуючи слова Господа, пам’ятаючи про шлях, який Він для 
нас пройшов і подарував, то зовсім по-іншому їх поминаємо. На це звернув увагу 
парох храму Різдва Пресвятої Богородиці у Львові отець Орест Фредина в ефірі 
програми «Відкрита Церква» на тему: «ПАРАСТАС: Навіщо потрібне церковне 
поминання покійних?». 
Пояснюючи, чому важливо в час посту молитися за померлих, священник зазначив, що 
період посту є особливим часом молитви і чування. У цей час ми змінюємо свій звичний 
порядок речей і стараємося всю свою увагу звернути на те, щоб ходити перед Богом.   
Ми стараємося, каже отець Орест, трішки змінити розпорядок нашого дня, більше додати 
приватних молитов. Стараємося частіше бувати на богослужіннях. Це точно дуже 
прекрасний час, який почався з неділі Всепрощення, щоб попросити пробачення у живих 
і молитися за тих, хто відійшов перед нами до вічності. 
«Молитва за померлих — це визнання нашої віри у життя вічне у воскреслому Ісусі. Це 
дар нашої милосердної любові до тих, кого носимо у своєму серці, зокрема до наших 
рідних і близьких. Якщо ми не маємо віри в серці, то відчуваємо біль, а маючи віру і чуючи 
слова Господа, пам’ятаючи про шлях, який Він для нас пройшов і подарував, згадуємо у 
мирі наших померлих», — зауважив він. 
За його словами, якщо в час нашого земного життя ми здатні за когось молитися, то це 
точно ніколи не проходить просто так. Ми, напевно, не один раз могли побачити, що те, 
чого нас вчить Бог: бути прихильними, привітними і добродушними одне до одного 
деколи змінює життя і образ сприйняття цього світу в багатьох людей. «Так само 
відбувається після відходу з цього світу, коли переходимо межу і самі собі допомогти вже 
не можемо, — нам може допомогти спільнота вірних, ті люди, які живуть вірою і благають 
Господа», — зазначив о. Фредина. 
На переконання отця Ореста, дуже важливо чинити три добрих діла: молитву, піст і 
милостиню. «Коли пам’ятаємо про тих, кого любимо, тоді поступаємо так, як вчить нас 
Господь, як нормально облаштоване наше серце: даємо милостиню і зауважуємо іншу 
людину, — підкреслив ієрей і звернув увагу на важливість спільної літургійної молитви: 
— Приватні практики молитви за померлих є дуже добрими, але в житті Церкви щоразу, 
коли звершується Євхаристія, священник поруч з агнцем вирізає частички і на кожній 
Літургії ставить їх і за живих, і за померлих». 

Департамент інформації УГКЦ 
 

Блаженніший Святослав: «Під час Ісусової молитви ми Божою любов’ю 
та милосердям обіймаємо одне одного» 

 
Коли я взиваю до Господа Бога, прикликаючи Його Святого Духа не тільки в 
особистих потребах, а й у потребах усієї моєї Церкви з усього світу, тоді своєю 
молитвою я підтримую кожного, хто сумнівається; хто страждає; хто хворіє; хто 
шукає Бога; хто чується самотнім і покиненим. Тож ми не тільки обіймаємо в 
молитві Господа Бога, який є на небесах, а й огортаємо одне одного обіймами 
Божої любові та Його милосердям. На це звернув увагу Отець і Глава УГКЦ 



Блаженніший Святослав у своєму вступному слові перед Ісусовою молитвою, 
яку він очолив у неділю, 28 березня 2021 року, у день відзначення 
десятирічного ювілею інтронізації. 

 
На початку свого вітального слова Глава Церкви привітав усіх на спільній Ісусовій 
молитві, а відтак зазначив: «Молитва є окремим моментом спілкування людини з Богом. 
Святий Іван Золотоустий говорить, що коли ми молимося, тоді обіймаємо Бога, який є на 
небесах. Молитва – це особливий момент, коли Бог торкає людину, а людина своїм 
словом, життям і серцем торкає живого Бога. Ісусова молитва є особливим способом і 
прикладом, як спілкуватися з Богом і як дозволити Спасителеві торкнутися нашого 
серця». 
«Тому ми звемо Ісусову молитву молитвою нашого серця. Якщо ви зауважували, вона має 
дві частини. Спочатку ми взиваємо: "Господи Ісусе Христе, Сину Божий". Після того 
кажемо: "Помилуй мене, грішного". Це слова, якими єрихонський сліпець кричав до 
Ісуса, який проходив повз нього. Дві частини цієї молитви, з одного боку, вказують на 
те, ким є Бог, а відтак визнають правду про те, ким є я, що стою перед Богом», – додав 
Отець і Глава УГКЦ. 
За його словами, Святі Отці радили першу частину молитви промовляти під час вдиху, а 
другу – на видиху. «Коли ми взиваємо цими словами до Бога, то начебто вдихаємо Божого 
Духа і даємо можливість Божому імені торкнутися нашої особи, запалити в моєму серці 
іскорку Божества. Коли я видихаю і в молитві кажу: "Помилуй мене, грішного", то 
представляю Богові, ким я є насправді. Я є грішник і я представляю Богові всю правду 
про мене самого», – переконаний ієрарх. 
Відтак Блаженніший Святослав пояснив: «Господь Бог  наповнює мене своєю святістю, 
своїм духом, а забирає в мене мій біль, мої турботи, мої рани. Навіть бере на себе мої 
особисті гріхи для того, щоб їх знищити і дарувати мені своє прощення». 
Блаженніший Святослав зауважив, що Ісусову молитву ми молимося разом. «Ми так 
глибоко сьогодні роздумували над тим, що ми є глобальною Церквою, яка живе і думає 
діяти разом як єдине тіло Христове, як єдина спільнота, яка складається з духовенства, 
монашества і мирян на різних континентах, але в молитві ми є разом. Ми відчуваємо, що 
ми не тільки думаємо разом, не тільки діємо разом, а й молимося разом. Та спільність у 
молитві є нашою великою силою. Таким чином ми творимо справжню молитовну 
глобальну спільноту Української Церкви у великому українському світі», – наголосив 
Верховний Архиєпископ УГКЦ. 
Блаженніший закликав молитися разом, обійняти Господа Бога, стоячи на землі, не тільки 
Його, присутнього між нами, а й того, що є понад часом і простором на небесах. «Вдихнімо 
Його Святого Духа і видихнім перед Ним, у Його руки вкладімо все те, що нам сьогодні 
болить, усе, чого ми потребуємо, усе, про що, як той єрихонський сліпець, хочемо кричати в 
молитві до Сина Божого, який є разом зі мною», – заохочує духовний лідер українців. 
На завершення Блаженніший Святослав закликав усіх вірних помолитися за нього. 

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 
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Please contact Myron Dylynsky 
              416-670-4480 
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Jimmy & Andrew Cardinal 
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Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 
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                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
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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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ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО РОДИНИ BCU
ТА ПІДТРИМАЙТЕ ВАШ ХРАМ

Терміни та умови акції: скристайтеся щонайменше двома продуктами чи послугами Кредитової Спілки Будучність (до яких належать recurring PAC, recurring PAD, Loan 
(OAC), Mortgage (OAC), Term Deposit, and/or BCU Link High Interest Savings), щоб Ваша церква отримала $200 доларів пожертви від Кредитової Спілки Будучність, а ви 
додатково отримали покриття $50 доларів зі $100 ваших членських уділів у кредитівці; Нові рахунки мають бути відкриті щонайменше 2 роки; Пропозиція дійсна в 
Свято-МиколаївськІй Українській Католицькій Церкві (вул. Белвудз), Українському Католицькому Соборі Покрова Пресвятої Богородиці (вул. Лідз), Українському 
Католицькому Соборі Успення Пресвятої Богородиці (вул. Кавтра), Українській Католицькій Церкві Святого Духа (Гамільтон). Ми залишаємо за собою право змінити, 
продовжити або відкликати цю пропозицію в будь-який час.

У Кредитовій Спілці Будучність ми дбаємо про Вас та Ваші потреби. Наша основна увага – це члени кредитівки, 
тому BCU прагне забезпечити Вас найкращими фінансовими послугами. Ми віримо що підтримка наших храмів 
є важливою частиною будови процвітaючого майбутнього для нашої громади.

Ваше членство в BCU дає право на широкий спектр безплатних рахунків
та довгий список БЕЗКОШТОВНИХ ПОСЛУГ, які включають:

Приведіть Вашу родину до нашої, і Кредитова Спілка Будучність покриє 

$50 ДОЛАРІВ ЗІ ВАШИХ ЧЛЕНСЬКИХ УДІЛІВ ТА
$200 ПОЖЕРТВУЄМО ДЛЯ ВАШОЇ ЦЕРКВИ!*

• Безкоштовні попередньо затверджені дебети
• Безкоштовні зарплатні депозити
• Безкоштовні персональні чекові привілеї
• Безкоштовні депозити
• Безкоштовні знімання готівки
• Безкоштовні перекази
• Безкоштовні сплати рахунків за комунальні послуги
• Безкоштовні друковані персональні чеки
• Безкоштовні копії чеків
• Безкоштовні депозити пенсійних чеків

• Безкоштовні email-перекази (e-transfers)
• Безкоштовні особисті рахунки без щомісячної  
   плати за обслуговування
• Безкоштовні трансакції у банкоматах The 
EXCHANGE Network
• Безкоштовні трансакції у банкоматах BCU
• Безкоштовні послуги через інтернет, телефон  
   та мобільний додаток
• Безкоштовні щомісячні електронні виписки
• Безкоштовні попередньо затверджені кредити

Завітайте до відділу Кредитової Спілки Будучність або на сайт bcufinancial.com!

Приєднуйтесь до BCU сьогодні 
та станьте членом найбільшої 
українсько- канадської 
фінансової установи. 

Заходьте в одне з наших 
відділень і поговоріть з 
досвідченим фінансовим 
порадником, який допоможе 
відкрити Ваш рахунок!



JOIN OUR BCU FAMILY & 
SUPPORT YOUR CHURCH

*Terms and conditions apply: A minimum of two products or services (including recurring PAC, recurring PAD, Loan (OAC), Mortgage (OAC), Term Deposit, and/or BCU Link High 
Interest Savings) are required to qualify for a $200 donation to local church and $50 BCU contribution toward a $100 BCU Membership share; New accounts must be open a 
minimum of 2 years; Offer valid at St. Nicholas Ukrainian Catholic Church (Bellwoods Ave.), Ukrainian Catholic Church of the Holy Protection (Leeds St.), St. Mary’s Ukrainian 
Catholic Church (Cawthra Rd.), Holy Spirit Ukrainian Catholic Church (Hamilton). We reserve the right to change, extend, or withdraw this offer at any time.

At BCU Financial, we care about you and your needs.  Our primary focus is you – our member. BCU is 
committed to ensuring that you receive value for your membership and we believe that supporting our 
parishes is an important part of building a prosperous future for our community.

Your BCU Membership entitles you to a wide range of no fee accounts 
and a long list of FREE SERVICES which include:

Visit your local BCU Financial Branch or bcufinancial.com for more details!

Bring your family to ours and 

BCU WILL PAY $50 TOWARD YOUR MEMBERSHIP SHARE & 
DONATE $200 TO SUPPORT YOUR CHURCH!*

Join BCU Financial today 
and become a member of 
Canada’s largest 
Ukrainian-Canadian finan-
cial institution. 

Come into one of our 
branches and speak to an 
experienced financial ser-
vices officer who will 
set up your account!

• Free e-transfers
• Free personal banking accounts with no monthly   
  maintenance fees
• Free ATM transactions on The EXCHANGE Network
• Free BCU ATM transactions
• Free internet, telephone, and mobile banking
• Free monthly e-Statements
• Free pre-authorized credits
• Free pre-authorized debits

• Free payroll deposits
• Free personal chequing privileges
• Free deposits
• Free withdrawals
• Free transfers
• Free utility payments
• Free preprinted personal cheques
• Free imaged cheques
• Free deposits of pension cheques 
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