
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 

 
«Голос крові, пролитої на цій землі різними 

народами, ми хочемо перетворити на молитву», – 
Глава УГКЦ у Бабиному Яру 

 
14 травня 2021 року Україна вперше відзначає День 
пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої 
світової війни. З цієї нагоди Блаженніший Святослав, 
Отець і Глава УГКЦ, спільно з представниками 
Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій 
узяв участь у молитовному заході, який проходив у 
Києві в Бабиному Яру. 
«Ми сьогодні тут, щоб молитися, – підкреслив головуючий у 
ВРЦіРО. – Ми, члени Всеукраїнської ради Церков і релігійних 
організацій, яка об’єднує християн різних конфесій, юдеїв і 
мусульман в одну раду, хочемо тут, у Бабиному Яру, вперше 
пережити День пам’яті українців, що рятували євреїв у часи 
Голокосту, у часи Другої світової війни. Україна і світ назвуть 
їх згодом праведниками світу». 
За словами Блаженнішого Святослава, Бабин Яр сам по собі є 
посланням Україні і світові. 
«Ми хочемо сьогодні це послання, той голос крові, пролитої 
на цій землі різними народами, представниками різних 
Церков і релігій, перетворити на молитву», – наголосив Глава 
УГКЦ. 
Відтак Предстоятель промовив заупокійну молитву «Боже 
духів і всякої плоті» за душі невинно вбитих. 
На переконання Блаженнішого Святослава, цей день є 
нагодою молитовно згадати жертв усіх геноцидів, 
спричинених людиноненависницькими режимами. 
                                        Департамент інформації УГКЦ 

  

 Ап. Ді. 6, 1-7. 
 Єв.  Мр. 15, 43-16, 8. 

 

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 
Субота - 6:00 веч. Вечірня - жива  
                                трансляція 
Наступна неділя:  
 Ап. Ді. 9, 32-42.  Єв. Йо. 5, 1-15.  
 8:00 – Утреня 
10:00 – Св. Літургія  - жива трансляція 
 6:00 веч. -  Акафіст              

                         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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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!  
 
Повідомляємо, що прихід з вареників за 
місяці березень і квітень становить  $1001. 
 
Повідомляємо, що членкині ЛУКЖК можуть 
відібрати весняний примірник журналу Нашa 
Дорогa  у парохіяльному будинку під час 
канцелярійних годин.  
 

День Вишиванки святкуємо 20 травня! В 
цей день вдягайте Ваші вишиті сорочки і 

блюзки. День Вишиванки єднає Українців!   

 
 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
 
Маруся Тивонюк          100. 
Леся Даниляк           100. 
Володимир і Анна Покрищак     150. 
Марія Гоголь           300. 
Роман Соколич          100. 
Нестор і Аґата Ґула         100. 
Віра Микитин           500. 
Володимир, Наталія, Мішел Кравчук   200. 
Володимир і Світляна Медвідські    250. 
Галина Бенеш           300.  
 (в пам’ять проф. др. Богдана Медвідського-40д.) 
 
 
 
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

   20  V  8:00 ранку  бл. п. Марію, Марію і Ананія 
                                                           Калимон    

 
                   
                В І ЧН АЯ  ПА М ’ ЯТЬ  
 Упокоїлася у Бозі  бл. п. Анна Кушнір (92р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших 
вірних.    

 

 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. 
  
Під час 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 собі  місце  
(416-504-4774). 
 
Можна також зголошувати намірення на Святі 
Літургії через парохіяльну канцелярію. Участь  
присутніх обмежена до 8 осіб. 
 
У свята Божественна Літургія о год. 10:00 ранку   
транслюється живим ефіром. Утреня о год. 8:00 
ранку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       

  
 

       
  

 
 
 
 

 

 
 

 
Травень – Місяць Пресвятої  Богородиці -
 Пречистої Діви Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, 
служать Параклис до Пресвятої 
Богородиці о год. 6:00 вечора починаючи 
від пoнеділка 3-го травня. Заохочуємо 
наших парохіян до молитовної участи, щоб 
спільно виявити любов до Пресвятої 
Богоматері. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора- Акафіст. 



Блаженніший Святослав про служіння капеланів у пенітенціарній 
системі: «Цією місією Церква служить самому Богові» 

 
Від самого початку ув’язнення людина живе надією, що вийде на свободу. 
Насамперед, кожна людина потребує свободи від гріха, від внутрішнього тирана, 
який тримає у своїх лабетах свобідну волю, розум, почуття людини. Справжня 
дорога на свободу починається зі звільнення сумління від гріха. Цю свободу людина 
може отримати з рук капелана. 

                           Зображення: Shutterstock 

Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у вступному слові до фільму про 
в’язничне капеланство «Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні». Прем’єра стрічки 
відбулася на «Живому телебаченні» у неділю, 9 травня 2021 року. Фільм створений до 30-
ліття відновлення капеланського служіння у в’язницях. 
Пригадавши Євангеліє про Страшний суд, Предстоятель звернув увагу, що в цій євангельській 
розповіді сам Спаситель ототожнює себе з в’язнем. Це, на його думку, повинно нас здивувати, 
бо в людському сприйнятті історія про Страшний суд – це насамперед історія про засудження 
злочинців, тих, хто вчинив якийсь злочин проти іншої людини. 
Саме тому, за його словами, всяке служіння для тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі 
Христос сприймає як милосердя, виявлене особисто Йому – Божому Синові. 
«Христа засудять судом Синедріону, потім судом Пилата. Він повисне на хресті поміж двох 
розбійників. Його доля буде зарахована до тих, яких цей світ засудив на смерть і відкинув, 
хоч жодного гріха в Ньому не було. Саме через такий особливий стосунок Спасителя із в’язнем 
з самих початків християнства церковна громада, яка хотіла справді послужити Богові, 
відчувала своїм покликанням і обов’язком послужити в’язням. Та Церква, яка забуває про 
в’язнів, до кінця не виконує свого богослужіння, бо вона тоді забуває про Христа, що сьогодні 
є в особі в’язня у темниці», – пояснив Глава Церкви. 
Він наголосив, що капеланське служіння, яке здійснює наша Церква, є одним із суттєвих 
елементів місії Христової Церкви сьогодні. 
«Ми хочемо побачити Спасителя в кожній особі, яка перебуває в місцях позбавлення волі. 
Господь засуджує і відкидає злочин, гріх, але є милосердним до людини, навіть якщо мова 



йде про злочинця. Саме Боже милосердя дає шанс злочинцеві вийти на свободу, стати 
вільним, а відтак звільнитися від гріха та смерті», – підкреслив він. 
Отець і Глава Церкви звернув увагу на те, що за роки незалежності України змінилася назва 
системи зі «Служба виконання покарань» на «Пенітенціарна служба», тобто служба, що 
допомагає людині спокутувати провину за свої вчинки. 
Суттю християнської проповіді, каже Блаженніший Святослав, є проповідь про відпущення 
гріхів. Людині неможливо змінити життя без сили і благодаті Святого Духа, яка подається 
через служіння священника. Тому ми вбачаємо сьогодні особливе завдання і місію наших 
капеланів в тому, щоб стати душею пенітенціарної дороги. 
«Порівняно із втратою зовнішньої свободи, набагато страшнішою є втрата внутрішньої волі. 
Людина стає невільником тоді, коли стає рабом зла. Якщо людина вийде на волю без 
внутрішньої свободи від зла, то раніше чи пізніше знову вчинить злочин, вкотре повернеться 
за ґрати і отримає тавро рецедивіста», – переконаний архиєрей. 
Глава УГКЦ розповів, що на різних рівнях говориться, що доступ в’язня до капелана є правом 
і обов’язком. Ніхто не може позбавити людину права доступу до свого священника. Це 
засадниче право, яке навіть в умовах найсуворішого ув’язнення всі повинні поважати. 
Обов’язок Церкви, капелана, за словами Блаженнішого Святослава, мати доступ до в’язня і 
бути йому до послуг. 
На завершення свого слова Предстоятель УГКЦ висловив вдячність в’язничним капеланам, які 
працюють у різних установах пенітенціарної служби і допомагають в’язням знайти дорогу до 
свободу. «Вони чинять визволення там, де найбільше панує гріх, розчарування, темрява, 
почуття відкинення і забутості», – каже він. 
«Нехай милосердний Господь благословляє усіх, хто приходить до Христа, який є у в’язниці. 
Цією місією Церква служить самому Богові. Нехай ніколи нам не забракне священників, які 
будуть готові переступити поріг тюрми, щоб віднайти людину по той бік ґратів. Нехай настане 
день, коли тюрми будуть порожніми, а кожен в’язень, ведений рукою капелана, віднайде свою 
дорогу на свободу», – побажав духовний лідер українців. 
                                                                                                         Департ. У’ГКЦ 
 

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 

 

 

Advertising space available. 
           $375. annually 
Please contact Myron Dylynsky 
              416-670-4480 

Українськi власники  
у 4 генерації з 1925 року 

Jimmy & Andrew Cardinal 
CARDINAL FUNERAL HOMES 

92 Annette St. 416-762-8141 
366 Bathurst St. 416-603-1444 

cardinalfuneralhomes.com 

 

 

 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke, ON  M9C 2Y3 

Tel: 416-233-4631 Ext. 500, Fax: 416-233-0432 

 
   

                               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 
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416-259-8533 
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