
28 ТРАВНЯ 2023. CВВ. ОТЦІВ I-ГО ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ.  
 

Недільні Читання: Діяння Апостолів: 20: 16–18, 28–36,  Євангеліє: від Івана: 17:1-13 
 

Недільні Святі Літургії о 8:30 тa 10:30 г. р. транслюємо онлайн через  www.saintjosaphat.com   
Sunday Divine Liturgies at 8:30 am and 10:30 am are streamed online through  www.saintjosaphat.com   
   

Сьогодні “День ЛУКЖК”. З цієї нагоди сердечно вітаємо наших дорогих пань із Відділу 

ЛУКЖК Св. Свщм. Йосафата. Бажаємо Вам, наші дорогі пані, кріпкого здоров’я і витривалости 
надалі продовжувати Вашу шляхетну і посвятну діяльність у релігійному житті парафії, у 
збереженні української духовної спадщини, рідних обрядів і традицій, для добра нашої Церкви          
і народу. Щасти Вам Боже! Многая Літа! 
 

 

НЕДІЛЬНА ПАРАФІЯЛЬНА КАВА. Ласкаво запрошуємо всіх парафіян і гостей на завжди 
приємні зустрічі і спілкування за кавою після кожної Св. Літургії до нашої церковної залі.                                                                
Please join us downstairs in the church hall after Divine Liturgies for coffee, sweets and fellowship.  

 

МОЛЕБЕНЬ ДО ХРИСТА ЧОЛОВІКОЛЮБЦЯ у червні кожної середи і п’ятниці о 

6:30 год. веч. Ваші намірення/інтенції на Mолебень, а це може бути за здоров’я,  

Божу ласку, щасливу подорож, успіхи у науці і праці, за мир в Україні, злагоду і 
любов в родині.  Намірення ваші передайте до  скриньки при вході до Катедри.          

Ці намірення священники будуть згадувати в Молебні протягом червня. 
THE MONTH OF JUNE IS DEDICATED TO JESUS  CHRIST, THE LOVER OF 

MANKIND. Moleben services will be held every Wednesday and Friday at 6:30 pm 
 

П’ятниця, 2 червня: Молитовна зустріч Матері в Молитві  
6:30 в.- Вервиця, 7:00 в.- Св. Літургія, Суплікація, Адорація, Молебен. Нагода до Сповіді протягом чувань. 
Friday, June 2: Mothers in Prayer  
6:30 pm - Rosary, 7:00 pm - Divine Liturgy, Benediction, Аdoration, Moleben. Confessional will be open.   
 

У неділю 4 червя, на свято Зіслання Св. Духа, по першій Сл. Божій буде відправлена Панахида за 

Ваших рідних і близьких усопших, похоронених не в Канаді. Просимо подати карточки з іменами та 
пожертвою до парафіяльних отців.  
 

ВІДПРАВИ ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНИХ ПАНАХИД НА МОГИЛАХ. Можливо замовити відправи на 3 та 4 

червня, або інший день на цвинтарях Park Lawn, Св. Володимира (Оквілл) та інших.  Просимо 
звернутися до священників і зробити домовленість про день і час відправ на цих чи інших цвинтарях.  

June 3-4: PENTECOST CEMETERY VISITATIONS. Memorial services at the graveside of 

your deceased family members. Please arrange a time and location with priests of the Cathedral. 

 

Щоб помолитися за Ваше намірення у неділю на Сл. Божих, просимо звернутися до священників 

перед Сл. Божою. Карточку із іменами та Вашою пожертвою просимо передати до захристії 

(кімната з лівої сторони Святилища).      
Church Hall Rentals are available for all occasions: Weddings, Birthdays, Christening, Parties, ets. 

For more information, please call our church office: 416-535-9192.                                                             
 

MAY 28, 2023. SUNDAY OF THE HOLY FATHERS OF  ECUMENICAL COUNCIL OF NICAEA   
 

READINGS:     Epistle: Acts: 20: 16-18, 28-36      Gospel: John: 17: 1-13 
 

ПОТРЕБУЄМО ВОЛОНТЕРІВ. Бажаючих допомагати в наступні неділі готувати Недільну Каву,  

просимо вписати ваше ім’я та телефон на список волонтерів, який є при вході до церкви. Нагода 

отримати волонтерські години для студентів або рекомендаційний лист для іміграції для 
новоприбулих. Бажаючих подарувати солодке на недільну каву, прохання зголоситися до 

священників до захристії.  Дякуємо всім волонтерам, які минулої неділі приготували каву в 
церковній залі.  
 

JUNE 4th, SUNDAY: All are invited to join His Excellency Bishop Bryan for Memorial Prayer – Panakhyda for the 
peaceful repose of all departed Eparchial Clergy. The Panakhyda will take place аt 3:00 PM (sharp) at 
the Eparchial Monument honouring reposed clergy at St. Volodymyr’s Cemetery in Oakville, Ontario. 
 

4 червня, неділя:  Братство Колишніх Вояків УНА, 1-ої Дивізії, Станиця Торонто  запрошує усіх до 

участи в Соборній Зеленосвяточній Поминальній Панахиді за душі борців героїв, які 
віддали своє життя за волю України. Панахида - о 3:30 год. поп. перед пам’ятником полеглим 

воїнам  1-ої Української Дивізії УНА на цвинтарі  cв. Володимира на оселі “Київ” в Оквіл. 

Запрошуємо всіх до молитовної участи. 
 

У суботи, 10 та 17 червня діти Цілоденної Школи Св. Йосафата приступлять до 

УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ  на Св. Літургії в год. 10:30 ранку.                      

Четвер, 19-го червня: ГРАДУАЦІЯ СТУДЕНТІВ 8-ОЇ КЛЯСИ ЩОДЕННОЇ ШКОЛИ СВ. 
ЙОСАФАТА о 6:30 год. вечора – Свята Літургія в Катедрі Св. Йосафата. 

 

Просимо молитися за хворих у парафії: о. Іван та добр. Маруся Барщик, Діана Новак, Зірка Ткачук, 
Віра Дендерис, Марія Соломон, Євген Кушній, Євгенія Фресків, Лариса Похмурська, Тереса Морох, 
Гелена Кондаревич, Марія Комарницька, Богданна Бибик, Олег Гой, Наталя Фурда.  
 

Неділя, 4 червня: МОУГ "Четверта Хвиля" раді анонсувати щорічний проект до Міжнародного дня захисту 
дітей VIII Благодійний Марафон "Діти Канади - дітям України", який відбудеться 4 червня 2023 р. у 
приміщенні Українського Національного Об'єднання за адресою 145 Evans Ave, Etobicoke ON M8Z 5X8. 
14:00 - 17:00 . Просимо підтримати цю подію. Вхід - за добровільними внесками. Будемо раді бачити вас 
на заході! Подія у Фейсбук https://fb.me/e/rP8guf3oT  
 

Центр Допомоги Новоприбулим з України від Четвертої Хвилі діє при нашій парафії. Просимо Вас 

завітати за адресою 160 Franklin Ave., Toronto та взяти собі речі, які вам необхідні. Наперед 
потелефонуйте до Галини Машталiр: 647-286-5520, щоб домовитись за час відвідин. 

 

ВИВЧАЄМО АНГЛІЙСЬКУ МОВУ (ESL class) по неділях, в нашій церковній залі 

після другої Сл. Божої безкоштовно. Прохання повідомити про Ваше бажання 
відвідувати ESL class: 416-535-9192. Запрошуємо всіх бажаючих.  
 

Щира Подяка: п. Марії Князевій за допомогу у садженні квітів біля церкви та офісу, п. Богдану 

Ковальському за направи господарських механічних знарядь парафії.  
А також за передані пожертви: Ірина Шевченко $50.00.  З минулої неділі таца $1,230.00.   

Хай ласкавий Господь сторицею Вас усіх винагородить, оберігає Вас і Ваші родини! 
 

Просимо підтримати Катедру:  зробивши пожертву через E-transfer на e-mail: 
saintjosaphat@rogers.com;  через нашу інтернет сторінку saintjosaphat.com  
                                        

Сьогодні Відділ ЛУКЖК при Катедрі св. свщм. Йосафата запрошує парафіян разом з 
нами відзначити - “День ЛУКЖК”. Свята Літургія в годині 10:30 рано, в годині 12:00 
перекуска. Опісля, будемо мати приємність слухати доповідь про діяльність Світової 
Федерації Українських Жіночих Організацій “СФУЖО”, яку виголосить членка 
екзекутиви СФУЖО Галина Ковалевич  . ЛУКЖК є одною із складових організацій 
СФУЖО, як також одною із організацій засновників. Будемо радо Вас вітати.           

http://www.saintjosaphat.com/
https://fb.me/e/rP8guf3oT
mailto:saintjosaphat@rogers.com


   
 

 

 

 

 

                           

 

 

1-833-446-8171      Alex Kluchuk       himpro.ca 
 

Personal Injury Lawyer helping with: 
 

• Long-term disability claims 

• Medical malpractice 
 

 

 
 

 
 

 

SMITH MONUMENT 
                  COMPANY LTD. 

   349 WESTON RD., TORONTO ON  M6N 3P7                                                    
 

  ANDREW LATYSHKO PRESIDENT  
 

  T.:416-769-0674        F.: 416-769-5677 

  Toll free: 1-888-836-7771     

  E-Mail : andrew@smithmonument.ca                 

                                                                        
 

КАТЕДРАЛЬНІ ВІСТІ 
 

ST. JOSAPHAT’S UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL 

Rectory: 143 Franklin Avenue, Toronto, Ontario M6P 3Y9 
www.saintjosaphat.com    e-mail saintjosaphat@rogers.com 

                   https://www.facebook.com/StJosaphatCathedralToronto   

Office: Mon.- Fri. 9:30 am – 2:30 pm   416-535-9192    St. Josaphat’s School 416-393-5291      
   

                                                                      

          Clergy   Most Rev. Bryan Bayda, Eparch of Toronto & Eastern Canada, Pastor  

                                  Rt. Rev. Volodymyr Yanishevsky, Rector  647-633-5851 
          Very Rev. Ostap Chorniy, Associate 416-220-3745 
          Very Rev. John Barszczyk, Retired  416- 767-4973 

 

ВІНЧАННЯ - зголошувати один рік наперед  

СВЯТІ ТАЙНИ:  ХРЕЩЕННЯ –  зголошувати один місяць наперед 

ЄЛЕОПОМАЗАННЯ – повідомляти просимо у смертний час, та у часі тяжкої недуги  
 

МОЛІМОСЯ НЕУСТАННО ЗА ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ ТА МИР В УКРАЇНІ! 
STAND WITH UKRAINE AND PRAY WITH US FOR PEACE IN UKRAINE! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

DIVINE LITURGIES 

Week Days: 8:00 am 

Holy Days: 8:30 am & 7 pm 
 

SUNDAY DIVINE 

LITURGIES: 

Saturdays: 5:00 pm 

Sundays: 8:30, 10:30 am 
 

VESPERS 

Saturdays 4:00 pm   
 

CONFESSION 

   Before services and upon 

request 

 

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ 

Будні: 8:00 ранку, 

Свята: 8:30 ранку та 7:00 веч. 
 

НЕДІЛЬНІ СВЯТІ 

ЛІТУРГІЇ: 

Суботи: 5:00 веч. 

Неділі: 8:30 та 10:30 ранку 
 

ВЕЧІРНІ 

Суботи:  4:00 веч. 
 

СПОВІДЬ 

Перед відправами  

і за домовленістю 

 

 

МОЛИТВА ЗА МИР В УКРАЇНІ.  Боже Вседержителю, Господи милосердя, вислухай наші молитви у час 

великої скорботи, що приносимо за Україну перед престолом Твоєї всемогутності! Не залиши наших 

міст і сіл, охорони кожного українця й українку світлом Твоєї благодаті, не дай, щоб зневіра здолала 

нас. Зішли на кожного з нас дух покаяння за гріхи наші й огорни світлом твоєї любові! Збережи життя 

наших воїнів і сподвигни їх на мужність та звитягу, бережи їх від кулі й рани сметроносної. Осіни 

благодаттю Святого Духа керівників нашого війська і держави, щоб вони були добрим знаряддями твоїх 

намірів. Розбий злі задуми й підступи ворогів видимих і невидимих, посором їхню гординю й 

жорстокість. Вчини нас твоїм святим народом, що ходить стежками твоїх повелінь, і даруй нам жадану 

перемогу й мир, що сходить від Тебе – Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. 

Амінь. 

 

• Car accidents 

• Slip & fall                  

http://www.saintjosaphat.com/
https://www.facebook.com/StJosaphatCathedralToronto


СТОРІНКА ДЛЯ ДІТЕЙ / CHILDREN’S CORNER 
 

МОЛИТОВНИК ДИТИНИ 
Катехизмові правди ➨ https://www.truechristianity.info/ua/books/molytovnyk_dytyny.php 

        

Митарева молитва 

Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній). 

Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. 

Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені. 

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3). 

Ранішні молитви 

Господи Боже, дякую Тобі, що Ти дав мені щасливо цю ніч переночувати, дай же, Господи, 

щасливо лей день переднювати і Тебе, Бога нашого, хвалити. 

Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону! Щиро благаю тебе: просвічуй 

мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. 
Амінь. 

Вечірня молитва (тричі перехрестившись) 

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив (згрішила) сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як 

благий і чоловіколюбець, прости мені. Сон мирний і спокійний даруй мені, ангела Твого 
хоронителя пошли, щоб він охороняв мене від усякого зла, бо Ти єси охоронець душ і тіл 
наших, і Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь. 

 Молитва за померлих 

Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: родичів і добродійників моїх, і всіх спочилих 
християн, і всяку душу, що спочила, і Твоєї ласки й милосердя потребує, прости всі гріхи їхні 
вільні й невільні і даруй їм Царство Небесне. Амінь. 

Додаткова Програма Української Спадщини при Школі Св. Йосафата 
затруднює додаткових вчителів. Новоприбулі з України багатодітні родини 
не будуть в змозі заплатити $300.00 за дитину на рік. Щоб втримати цю 
важливу українську програму, просимо всіх допомогти окремою 
додатковою пожертвою. Чек просимо виписувати на  “St. Josaphat’s 
School” з позначкою на Програму Української Спадщини. 
 

  

 
 
 

Delta Bingo & Gaming is extremely proud to support each 
community and is a part of our church funding  

DID YOU KNOW?  With dedication to over 875 local charities, the 
Delta Group of Bingo & Gaming centers have raised over 
$133 Million dollars. The funds raised from charitable 

gaming goes back to each of the communities. These funds also help St. Josaphat’s 
Cathedral funding to help and support our Parish and Ukrainian community.  
Thank you for playing at Delta Bingo & Gaming and supporting your local charities.       

1868 Wilson Ave., Toronto, ON  

  



        ДЛЯ НОВОПРИБУЛИХ: https://www.dopomoha.ca/ 

1. КАРТА: карта українських бізнесів, ресурсів тощо 

2. Orientation to Ontario/ПОСІБНИК ДЛЯ НОВОПРИБУЛИХ ІММІГРАНТІВ У ОНТАРІО 

3. Орієнтація на Онтаріо Робочий зошит 

4. CUIAS – Канaдсько-Українська Імміграційна Служба 

5.  CUIAS - сторінка Канaдсько-Українська Імміграційна Служба у Facebook 

6. Інтернет-спільнота «Українці в Торонто» 

7. OHIP - Охорона здоров'я Онтаріо 

8. Суспільна Служба Українців Канади – Торонто 

9. Сервіс Онтаріо 
10. Житлові ресурси Онтаріо   

11.  https://sites.google.com/view/sublet-housing-
roomies/home?fbclid=IwAR2o1Ei9UfXUuXfZIGwH8aBDwvc6foaiPHcDl9UHarcETho5_im7-Qmqgms 

12. Догляд за дітьми Онтаріо 

13. Онтаріо Працює   Ontario Works  Фінансова допомога 

14. Знижки на проїзд в транспорті https://www.toronto.ca/community-people/employment-social-

support/support-for-people-in-financial-need/assistance-through-ontario-works/transit-discount/ 

15. Уряд Канади: Робота в Канаді  

16. Уряд Канади: Процес оцінки повноважень 

17. Уряд Канади: Заява про фінансову допомогу 

18. Уряд Онтаріо - Працевлаштування Онтаріо 

19. Канадський інформаційний центр міжнародних сертифікатів: оцінка академічних сертифікатів 

20. Охорона здоров'я 

21. Банківська справа 

22. Ресурс: Google Doc на CUAET 

23. Ресурс: Google Doc - Працевлаштування для власників віз CUAET 

24. Конґрес Українців Канади, відділ Торонто 

25. Конґрес Українців Канади, Онтарійська Провінційна Рада 

26. Конґрес Українців Канади 

27. Українсько-канадська шкільна рада, філія в Торонто 

28. Шкільна рада Торонто 

29. Група у Facebook: Українці в Торонто 

30. Група у Facebook: Українці в GTA 

31. Група у Facebook: Ukrainians in Canada/Українці в Канаді/Наші в Канаді 
32. Група у Facebook: Пропозиції роботи для українських біженців у Канаді/ Робота в Канаді 

33. Група у Facebook: Україна та Канада: імміграція, біженство, притулок 

34. Група у Facebook: Базар українським Торонто 

35. Група у Facebook: Українські мами в Торонто 

36. Ресурс: Провінція допомагає українцям продовжити своє життя в Онтаріо 

37. Ресурс: Уряд Канади - Заклик до дій: допомога канадської промисловості Україні 

38. Канадський альянс сектору поселення іммігрантів 

39. Вітальний пакет Червоного Хреста (українською мовою)  
40. Привітальний пакет Червоного Хреста (англійською) 

41. Путівник водія Онтаріо українською мовою 

42. Уряд Канади: фінансова допомога 

43. Робота https://careerfoundation.com/events-and-workshops/ 
44. Канадська юридична підтримка для українців   

https://www.dopomoha.ca/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1IvtCk-yCbm6BuI7B-gE_FQwuQDJtDuB0&ll=43.578403562310164%2C-79.67147784670996&z=11
https://settlement.org/o2o/downloads/O2O-Workbook-Ukrainian-2022.pdf
https://settlement.org/o2o/refugees.html
https://cuias.org/wp/
https://www.facebook.com/cuiasorg/
https://www.ukrtocommunity.ca/?fbclid=IwAR3HI3AzflQUP-B795vxme5lE_H9ypkM5LBIhBkeu9Dk6FIMeeOUDxCIj40
https://www.ontario.ca/page/apply-ohip-and-get-health-card
http://tor.ucss.info/
https://www.ontario.ca/page/serviceontario
https://www.dopomoha.ca/uk/all-resources
https://www.ontario.ca/page/find-and-pay-child-care
https://www.ontario.ca/page/ontario-works
https://www.ontario.ca/page/ontario-works
https://www.toronto.ca/community-people/employment-social-support/support-for-people-in-financial-need/assistance-through-ontario-works/transit-discount/
https://www.toronto.ca/community-people/employment-social-support/support-for-people-in-financial-need/assistance-through-ontario-works/transit-discount/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-work/credential-assessment/process.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/06/financial-assistance-now-available-for-ukrainians-in-canada.html
https://www.ontario.ca/page/employment-ontario
https://www.cicic.ca/
https://www.dopomoha.ca/uk/all-resources
https://www.dopomoha.ca/uk/all-resources
https://docs.google.com/document/d/1YZR9rDNifqQumUjwUGC6Px7agDG0etslbzxoa9azHuI/edit?fbclid=IwAR3oGa4wtCst81JE1kTet4X2UscDC3dBPvwAP98jlQcHQHydT0Q0r1bhZKM
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tVx88sZYXXYL4ITNJhxdsHJ5v5VcTvl_GcNG3e5rsFw/edit?usp=sharing_eip_se_dm&ts=6271f12c
https://ucctoronto.ca/
https://uccon.ca/
https://www.ucc.ca/
https://ucctoronto.ca/profiles/ukrainian-canadian-school-board-toronto-branch
https://www.tdsb.on.ca/
https://www.facebook.com/groups/519461184789565
https://www.facebook.com/groups/ukrainiansingta
https://www.facebook.com/groups/canadaua
https://www.facebook.com/groups/664592674601092
https://www.facebook.com/groups/ukrainianstocanada
https://www.facebook.com/groups/ukrainianstocanada
https://www.facebook.com/groups/462528287232168
https://news.ontario.ca/en/backgrounder/1001965/province-helping-ukrainians-continue-their-lives-in-ontario
https://www.canada.ca/en/services/business/call-to-action-industryforukraine.html
https://www.cissa-acsei.org/
https://www.redcross.ca/crc/documents/Welcome-Package_FULL_UK.pdf
https://www.redcross.ca/how-we-help/current-emergency-responses/conflict-in-ukraine
https://docs.google.com/document/d/1qgUMwxe6VRC88eFGaAz8fxLH-coHxZhAG_IR8dsFLf8/edit?fbclid=IwAR1Ob7GgHuYjut3rLa0MWi1M9NJaUB90mGCtt1y4DNYkqZHDq3yVwP96T_0
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/get-financial-assistance.html?utm_source=fact-sheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=ukraine#step2
https://careerfoundation.com/events-and-workshops/
https://www.probonoontario.org/clsu/


ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  У  ХРАМІ 

Церква – місце особливої присутності Бога, і перебувати у ній слід з любов’ю і благоговійно. 

• Готуючись піти до храму, треба обов’язково  постаратися  примиритися з тими, хто щось має проти нас, 

перепросити всіх, кого ми скривдили чи образили. Коли ж не можна перепросити скривджених особисто, 

то перепросіть їх бодай у своєму серці. На молитву в Божому храмі надихають також Божі слова в 

одному з псалмів: «Увійду в дім Твій і поклонюся до храму святого Твого в страсі Твоїм» (Пс. 5, 8). 

• Коли йдете до церкви, постарайтесь, щоб ваш зовнішній вигляд був пристойний, для уникнення гріха 

спокушання ближніх чи осуду через наше нескромне, чи екстравагантне вбрання, адже ви йдете до 

Божого дому. Не варто також наносити яскравий макіяж, користуватися помадами, особливо тоді, коли 

ви збираєтесь приступати до Св. Причастя, цілувати св. Євангеліє, ікони. Не варто користуватися 

парфумами з різким запахом, бо навколо нас є багато вірних, серед яких є люди, які мають алергію на 

запахи. Часто ми самі можемо спричинитися до того, що через нашу непоміркованість ближній не 

зможе вислухати Святу Літургію. 

• У храм дозволяється входити жінкам під час вагітності та інших біологічних періодів. 

• Перед входом до храму не забудьте вимкнути свій мобільний телефон! 

• Увійшовши в храм перед початком Богослужінь, слід перехрестись звернувшись до Царських Воріт, 

пам’ятаючи, що у Кивоті на Престолі у Святих Дарах утаєнно перебуває Сам Господь Ісус Христос. 

За бажанням, можна подати записку-поминання за здоров’я живих чи записку за упокій померлих до 

захристії, а також ставити свічки перед тим чи іншим образом-іконою. 

• Робіть хресне знамено правильно і з увагою: перші три пальці правої руки з’єднуємо разом в честь 

Пресвятої Тройці; два останніх — безіменний і мізинець – прикладаємо до долоні; це означає дві 

природи Ісуса Христа: Він Бог і людина. Склавши правильно пальці, не поспішаючи прикладаємо їх 

до чола, грудей, правого і лівого рамена. 

• У Храмі під час Богослужінь мовчазним поклоном привітайтеся зі знайомими. В інший час 

відповідайте на вітання “Слава Ісусу Христу!” – “Слава Навіки”; “Христос Воскрес!” – “Воістину 

Воскрес!”, “Христос Рождається!” – “Славімо Його”. 

• Якщо приходите з дітьми, привчайте їх до молитви. Якщо дітям потрібно вийти із храму, скажіть, щоб 

перехрестилися і тихо вийшли, або самі виведіть їх та постарайтеся їх супроводжувати.  Коли 

переходите через середину храму, навпроти Царських Воріт, призупиніться і, хрестячись, 

поклоніться. 

• Перед Причастям складіть руки на груди навхрест, праву поверх лівої, поклоніться і підійдіть до Ісуса 

Христа у Св. Причасті з вірою і любов’ю, щоб прийняти Його святі Тіло і Кров. Після Причастя 

подякуйте Ісусу за всі Його добродійства для вас. Дітям після хрещення дозволяється приходити і 

приймати Св. Причастя (до першої сповіді у 7-8 років) без Сповіді.  Євхаристійний піст ( піст перед Св. 

Причастям) -1 година.                                                               

• Перебувати в храмі потрібно до повного закінчення Богослужіння. Залишати храм до закінчення 

Богослужіння можна лише в разі хвороби, або негайної потреби.  

 

 

• Кадження у церкві: коли священнослужитель кадить, варто стояти, схиляючи у невеликому поклоні 

голову під час кадіння священнослужителем вірних. 

• Коли чуємо слова «Премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія…»,  «Прості, прийнявши 

божественних, святих… Христових таїн, достойно подякуймо Господеві» (після Причастя), то маємо 

розуміти, що церковнослов’янське слово «прості» дослівно перекладається, як «струнко стоячи», 

«рівна вертикальна струнка постава тіла». 

• Потрібно робити знак святого хреста під час Богослужінь у моменти: 

коли чуємо імена Трьох Божественних Осіб повністю (Отця, Сина, Святого Духа, або принаймні 2-х із 

Них:  Наприклад: («… із безначальним Твоїм  Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм  

Духом нині, і повсякчас, і на віки віків»).                                                               

Коли священнослужитель благословляє (робить знак святого хреста) вірних хрестом,   чашею, 

свічками тощо.                                                                                                                                                 

Коли священнослужитель благословляє вірних (робить знак св. хреста) тільки своєю рукою, так як 

«Мир Всім».                                                                                                                                                        

Коли у богослужбовому тексті чуємо повтори по три рази, один рядок за одним: 

Наприклад:  Благословен єси, Господи, навчи нас правосудів Tвоїх.(1)                                                 

Благословен єси, Владико, врозуми нам правосуди Tвої.(2)                                         

Благословен єси, Святий, просвіти нас правосудами Твоїми.(3) (на Вечірні) 

                   або: Боже милостивий, будь мені грішному.(1)                                                                                     

                 Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.(2)  

Без числа согрішив я, Господи, прости мені.(3) (молимося перед Причастям) 

                     або: Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. (3 рази) 

                       чи: Пресвятая Богородице, спаси нас (3 рази) 

                      або ж:  Будь, ім’я Господнє, благословенне від нині і довіку (3 рази). 

У цих текстах зі Святого Письма Старого Завіту є спомин  Трьох Божих Осіб. Деякі з них  повторюються тричі, а 

деякі містять три непрямі імена Трьох Божественних Осіб. Тому під час молитовного співу цих рядків Богослужінь 

варто робити знак святого хреста. 

               Примітка: Коли священнослужитель завершує свої слова фразою: «…Христу Богові віддаймо», а вірні 

відповідають: «Тобі, Господи», то тоді варто також лише схилити голову. 

Вийшовши з храму, розважайте про Божі речі, пам’ятаючи свою участь у Безкровній Жертві Сина Божого - Святій 

Літургії, яку тепер ви маєте продовжувати добрими ділами і християнським життям. «Нехай світить перед 

людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі» (Мт. 5, 16) 

 



Цей вірш про український народ написав наш поет Павло Григорович Тичина ще у 1943 
році, але й на сьогоднішній день не втратив своєї актуальності і звучить уже по-новому. 
Українці з кожним днем зміцнюють віру в демократію, у свободу, у здатність світу перемогти 
агресію, у здатність добра перемогти зло. Ми демонструємо це, ми показуємо це всьому 
світу. І весь світ з нами. Тримаймо стрій! Зберігаймо віру і з вірою у Бога та Збройні Сили 
України переможемо! А наша перемога вже не за горами! Слава Україні! 
 
Я єсть народ, якого Правди сила! Ніким звойована ще не була. 
Яка біда мене, яка чума косила! — а сила знову розцвіла. 
 

Щоб жить — ні в кого права не питаюсь. Щоб жить — я всі кайдани розірву. 

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. 
 

Московіє! Мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів 
і як залізо, хліб та вугіль крала… О, як твій дух осатанів! 
 

Ти думала — тобою весь з'їдаюсь? — та, подавившись, падаєш в траву… 

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. 
 

Я єсть народ, якого Правди сила, ніким звойована ще не була. 
Яка біда мене, яка чума косила! — а сила знову розцвіла. 
 

Сини мої, незламні українці, я буду Вас за подвиг прославлять,—  

Ідіть батькам на допомогу й жінці, дітей з ярма спішіте визволять! 
 

На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі 
я прошу, молю! — вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю! 

Нехай ще в ранах я — я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю ярову. 
 

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. 
 

Повстань! І з ран — нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять, 
яка земля! яке зерно! росиця! Ну як не сіять? Як відсіч ворогу не дать! 
 

І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву… 

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. 
 

Ще буде: неба чистої блакиті, добробут в нас підніметься, як ртуть, 

заблискотять косарки в житі, заводи загудуть… 
 

І я життям багатим розсвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову… 
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. 
 

Я єсть народ, якого Правди сила  ніким звойована ще не була. 

Яка біда мене, яка чума косила! — а сила знову розцвіла. 
 

Кремлівська гнидь, тремти! Я розвертаюсь! Тобі ж кладу я дошку гробову!   
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. 

 

Павло Тичина 

 

 

 

                          

  

Парафія св. Йосафата сердечно вітає усіх дітей та бажає здоров‘я, щастя, радості, Божої опіки і 

Господнього благословення на життєву стежину доброго християнина, щоб вони стали вірними членами св. 

Церкви, нашої парафії і громади. Усім дітям, їхнім батькам, бабусям і дідусям, хресним батькам складаємо 

найщиріші ґратуляції й молитви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


