
21 ТРАВНЯ 2023. НЕДІЛЯ ПРО СЛІПОНАРОДЖЕНОГО  
 

Недільні Читання:     Апостол: Діяння: 16, 16-34.         Євангелія: Івана: 9, 1-38 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС ІЗ МЕРТВИХ , СМЕРТЮ СМЕРТЬ ПОДОЛАВ                                                              
І ТИМ, ЩО У ГРОБАХ ЖИТТЯ ДАРУВАВ! 

 

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   
   

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.  

 

Середа, 24 травня:  5:30 в. Велика Вечірня з Литією;     6:30 в. Молебень до Богородиці 
Четвер, 25 травня:  Вознесіння Господнє     8:30 р. і  7:00 в. Св. Літургії 

Wednesday, May 24:  5:30 pm  Great Vespers  with Lytia    6:30 pm  Moleben to the Mother of God 

Thursday,    May 25:   Feast of the Ascension of our Lord   8:30 am & 7:00 pm   Divine Liturgies                                          
 

МОЛЕБЕНЬ ДО МАТЕРІ БОЖОЇ ( МАЇВКА) служимо в місяці травні кожної 
СЕРЕДИ і П’ЯТНИЦІ  в год. 6:30 вечора. Ваші намірення/інтенції на Mолебень 

бажаючі можете покласти до скриньки при вході до Катедри або передати до 
священників. Ці намірення священики будуть згадувати в Молебні протягом травня. 

 

Запрошуємо всіх дітей приходити на КАТЕХИЗАЦІЮ - навчання правд християнської віри після 

2-ої Св. Літурґії: діти старші 10 + років до церковної залі, молодші діти 6-9 років до Катедри (у 
храмі). Для дітей дошкільнят маємо облаштований дитячий куточок в церковній залі.  
 

Центр Допомоги Новоприбулим з України 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.  
 

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

червня, або інший день на цвинтарях Park Lawn, Св. Володимира 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. 

 

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

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).      
 

Катедральний хор Св. Йосафата запрошує до хору нових хористів, щоб співом в хорі звеличати Св. 

Літурґію. Зацікавлених просимо звернутися до священників. Співана Св. Літурґія щонеділі в 10:30 ранку. 

MAY 21, 2023.  SUNDAY OF THE MAN BORN BLIND  
 

READINGS: Epistle: Acts: 16, 16-34.               Gospel: John: 9, 1-38 
 

Friday, May 26th: Join V. Viatrovych and L. Luciuk for the BOOK LAUNCH of Enemy Archives: Soviet 
Counterinsurgency Operations and the Ukrainian Nationalist Movement – Selections from the Secret Police 
Archives,21 Old Mill Rd., 7:00 - 9:00pm. Мore information: 416-516-8223     www.lukorg.com   
 

 

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. 
 

В суботи, 10 -го та 17 червня біля 100 дітей Цілоденної Школи Св. Йосафата 

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

Четвер, 20-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. Просимо 
повідомляти імена хворих.  
 

Опитування Реєстрованих парафіян щодо зміни Церковного Календаря. Просимо всіх, хто 
ще не виповнив запитник, взяти при вході до церкви анкету, виповнити і принести її на нaступну 

неділю до Катедри та передати священникам. Дякуємо за Вашу співпрацю. 
 

Church Hall Rentals are available for all occasions: Weddings, Birthdays, Christening, Parties, ets. 

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

Винайм церковної зали: Нашу церковну залу можна винаймити для святкування ювілеїв, днів 

народжень, хрестин, чи ін. За інформацією телефонуйте до парафіяльного офісу: 416-535-9192.              

Щира Подяка нашим жертводавцям на церкву за передані пожертви: Марія Петерсон $310.00; 

Родина Явних $100.00; Марія та Володимир Мелех $100.00; Оля та Любомир Дозорські $300.00; 

Володимир Барщик $100.00; З минулої неділі таца $1,940.00                                                                        

Сердечна Подяка дітям нашої парафії, які минулої неділі музичним вітанням привітали всіх 

матусь з Днем Матері. А також Федору Конику та Народному артисту України Остапу Стахіву за 

їхні виступи у концерті "Шевченкова пісня " з нагоди 162-ої річниці  перепоховання праху Великого 

Кобзаря з московії на Чернечу гору в Каневі.                                                                                                         

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

 
                                        

Неділя, 28 травня: 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 голова 
СФУЖО Євгенія Петрова. ЛУКЖК є одною із складових організацій СФУЖО, як також 
одною із організацій засновників. Будемо радо Вас вітати.           

http://www.saintjosaphat.com/
http://www.lukorg.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 (продовження) 
 

Катехизм для дітей ➨ 

https://www.truechristianity.info/ua/books/molytovnyk_dytyny.php 

 Дорога дитино!  Ця книжечка є невеличким путівником у 
твоїй мандрівці з Богом. Тут ти знайдеш щоденні молитви, 
промовляючи які, кожного дня зустрічатимешся з Господом. 
Молитви на різні потреби допоможуть тобі висловити своє 

прохання, подяку, турботу чи радість перед Богом. 
Катехизмова частина пригадає тобі головні правди віри та 
навчання Церкви. Також у цьому молитовнику ти 

знайдеш допомогу у приготуванні до сповіді та гідної 
зустрічі з Христом у святому причасті.  

       
Господня молитва 

Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і прости нам 
довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від 
лукавого. 

Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки 

віків. Амінь. 

Господи, помилуй (12). 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Поклін Ісусові Христові 

Прийдіте, поклонімся цареві нашому - Богу. 

Прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому - Богу. 

Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Хри-ста - царя і Бога нашого. 

Символ віри 

Вірую в єдиного Бога Отця, вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. 

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма 
віками; світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотворено-го, 
єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. 

Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і 
Марії Діви, і стався чоловіком. 

І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і .був похований, і воскрес у третій день, 

згідно з писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою 
судити живих і мертвих, а Ного царству не буде кінця. 

І в Духа Святого, Господа живо-творящого, що від Отця [і Сина] із-ходить, що з Отцем і Сином 
рівно-поклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. 

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву. 

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. 

Очікую воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. 

Покаянна молитва 

Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогрішення наші, вольні і невольні, що в слові і в ділі, свідомі 
і несвідомі, що в думці й у помислі, що вдень і вночі - все нам прости, бо Ти благий і 
чоловіколюбець. 

Молитви до Богородиці 

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між женами і 
благословенний плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших. 

Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, 
і Матір Бога нашого. Чеснішу від  херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без 
зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. 

Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але 
від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна. 

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові 
нашому, щоб спас задля Тебе душі наші. 

Молитва до ангелів 

Всі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за нас, грішних. (продовження у 
наступному віснику) 

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) 

 

 


