
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. 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 

Блаженніший Святослав виступив на захист 
подружжя як союзу чоловіка та жінки в новій 

редакції Конституції 

На жаль, майже всі пропозиції змін до Конституції України, 
які висловила Всеукраїнська рада Церков і релігійних 
організацій у своєму листі до Голови Верховної Ради України 
від 12.06.2015 року та представляла їх на робочих 
засіданнях Робочої групи, були відхилені. Про це йдеться у 
листі Отця і Глави Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженнішого Святослава до Голови ВР України Володимира 
Гройсмана.Предстоятель відзначив, що замість узгоджених 
між собою релігійною спільнотою, об’єднаною у ВРЦіРО, яка 
представляє понад 95 відсотків віруючих людей України, 
було враховано протилежні за суттю пропозиції до нової 
редакції Конституції України, запропоновані окремими 
членами Комісії.«Ці формулювання, насамперед, містять 
серйозні загрози для інституту сім’ї в Україні, традиційних 
для українського суспільства взаємовідносин подружжя як 
союзу чоловіка та жінки, а також створюють підґрунтя для 
легалізації неприйнятних для морального здоров’я та 
природного розвитку суспільства одностатевих партнерств 
(статті 27 і 35 проекту). Ці пропозиції загрожують штовхнути 
Українську Державу в прірву гріха аморальності, руйнації 
сім’ї як базового інституту суспільства та популяризації 
неприродних для людської особистості стосунків між між 
особами однієї статі», – написано в листі до Голови ВР.За 
словами Глави УГКЦ, обґрунтування таких сумнівних (ст. 2) 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о.  Р. Юрик 
11:30 -  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  
 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Рим. 15,  1 - 7.  
 Єв. Мт. 9, 27 - 35. 
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 На прохання Володимира Голоти була 
відправлена Свята Літургія за його покійних 
родичів у вівторок 14 липня о год. 8:00 ранку. 
Вічна Їм Пам’ять! 

 Слава Україні і Невмирущим Героям! 
В 71-шу річницю боїв під Бродами, Братство 
Колишніх Вояків  1-ої Дивізії УНА, Станиця 
Торонто має шану запросити усіх взяти участь у 
Соборній Панахиді, за душі полеглих вояків, 
які віддали своє життя в боротьбі за 
Незалежність України та за всіх героїв, які 
захищали і сьогодні  далі захищають людські 
права і територіяльну цілісність нашої України  в 
середу, 22 липня, о год. 7:30 вечора у нашій 
Свято-Миколаївській церкві. Після панахиди, усі 
запрошені на каву і солодке у церковній залі та 
на програму про долю сучасних героїв України. 

 Конґрес Українців Канади, вiдділ 
Торонто організує відзначення Дня 
Незалежності України в суботу 22 серпня у 
Centennial Park. Цілий день: українська кухня, 
ярмарок, дитячий куток, шахи. Безплатне 
паркування. 

 Об’єднання Лемків Канади запрошують 
на 30-ту Лемківську Ватру в Канаді в днях 
1-3 серпня на Лемківській оселі в Durham ON. 
Bxід : $30.00, діти до 16 років безплатно. За 
інформаціями: www.lemko-olk.com. 

                     
                         ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Марія Бакалець                                            100.00 
Марта Реплянська                                        200.00 
Марта Горбань                                             100.00 
      (в пам’ять батька Мирослава Петра Горбаня) 
                              1915-2003 
Надежда Брукало                                         100.00 
д-р Христина Держко                                   200.00 
 

      
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
   
    23 VII  7:00  веч.        бл. п. Кир Ізидора     
                                                   Борецького (12р.)  
    1 VIII   9:00  ранку       бл. п. Любу (19р.) і 
                                        Анну (4р.) Шіляк 
    1 VIII  10:00 ранку    бл. п. Івана Стефанюка 
    1 VIII    6:00 веч.       бл.п. Ярослава Келебая (40д.) 
    5 VIII    5:00 поп.      бл. п. Стефана Бойчука (40д.) 
    7 VIII    5:00 поп.      бл. п. Катерину Черевату (40д.) 
    8 VIII   10:00 ранку   бл. п. Михайла Нагачівця (40д.) 
   10 VIII   6:00 веч.      бл. п. Луку Ружицького 

 

 
                    (Закінчення) 
 
пропозицій посиланнями на європейський досвід є 
недоречним, адже в країнах ЄC є протилежні 
погляди на питання антидискримінаційного 
законодавства, шлюбу та сім’ї, правових 
можливостей для представників сексуальних 
меншин. Зокрема Польща, Хорватія, Угорщина, 
Італія, будучи членами ЄС, демонструють свою 
відданість традиційним сімейним і моральним 
цінностям, маючи заборону одностатевих 
партнерств на законодавчому рівні, а в деяких 
країнах і в тексті конституції.Це також, відзначає 
Блаженніший Святослав, стосується й інших 
статей, про редакцію яких ішлося у 
вищезазначеному листі. Зокрема, проекту статті 
про свободу думки, совісті та релігії, в якій 
залишили норму про відокремлення «школи від 
Церкви», проігнорувавши майже всі пропозиції 
ВРЦіРО щодо конституційного впорядкування 
сфери суспільних відносин у трикутнику: держава 
– Церкви і релігійні організації – громадянське 
суспільство.  

Підсумовуючи вищесказане, Глава Церкви ще раз 
наголосив на необхідності врахування засад 
самобутності й традиційних для українських 
громадян принципів людських взаємовідносин, 
відображених у пропозиціях ВРЦіРО до Конституції 
України. 

Департамент інформації УГКЦ 

 

Повідомляємо, що з днем 13-го червня ми 
перейшли на літній (вакаційний) час, 
який триває до  6 вересня, 2015 року 
включно. Божественні Літургії  в неділі  
служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку. 
Вечірні в суботу не будуть служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літний сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 
 

 



Глава УГКЦ у справі змін до 
Конституції України звернувся до 

Голови  
 

16 липня 2015 року Божого Блаженніший 
Святослав, Глава УГКЦ, звернувся листом до 

Голови Верховної Ради України, голови 
Конституційної комісії Володимира Гройсмана у 

справі змін до Конституції України. 

Високодостойний Володимире Борисовичу! 

Звертаюся до Вас у важливій справі змін до 

Конституції України. Щойно ми отримали 

остаточний варіант проекту розділу ІІ, 

підготовленого Робочою групою з прав людини 

Конституційної комісії. На жаль, майже всі 

пропозиції змін до Конституції України, які 

висловила Всеукраїнська рада Церков і 

релігійних організацій у своєму листі до Вас від 

12.06.2015 року та представляла їх на робочих 

засіданнях Робочої групи, були 

відхилені.Замість цих, узгоджених між собою 

релігійною спільнотою, об’єднаною у 

Всеукраїнській раді Церков і релігійних 

організацій та яка представляє понад 95 

відсотків віруючих людей України, було 

враховано протилежні за суттю пропозиції до 

нової редакції Конституції України, 

запропоновані окремими членами Комісії.Ці 

формулювання, насамперед, містять у собі 

серйозні загрози для інституту сім’ї в Україні, 

традиційних для українського суспільства 

взаємовідносин подружжя як союзу чоловіка та 

жінки, а також створюють підґрунтя для 

легалізації неприйнятних для морального 

здоров’я та природного розвитку суспільства 

одностатевих партнерств (статті 27 і 35 

проекту). Ці пропозиції загрожують штовхнути 

Українську Державу у прірву гріха 

аморальності, руйнації сім’ї як базового 

інституту суспільства та популяризації 

неприродних для людської особистості 

стосунків між особами однієї 

статі.Обґрунтування таких сумнівних 

пропозицій посиланнями на європейський 

досвід є недоречним, адже в країнах 

Європейського Союзу є протилежні погляди на 

питання антидискримінаційного законодавства, 

шлюбу та сім’ї, правових можливостей для 

представників сексуальних меншин. Зокрема, 

Польща, Хорватія, Угорщина, Італія, будучи 

членами Європейського  Союзу, демонструють 

свою відданість традиційним сімейним і 

моральним цінностям, маючи заборону 

одностатевих партнерств на законодавчому 

рівні, а в деяких країнах і в тексті 

конституції.Це ж стосується й інших статей, про 

редакцію яких йшлося у вищезазначеному 

листі. Зокрема, проекту статті про свободу 

думки, совісті і релігії у якій залишили норму 

про відокремлення «школи від церкви», 

проігнорувавши майже всі пропозиції 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 

організацій щодо конституційного 

впорядкування сфери суспільних відносин у 

трикутнику: держава – церкви і релігійні 

організації – громадянське 

суспільство. Враховуючи зазначене, ще раз 

наголошуємо на необхідності врахування у той 

чи іншій спосіб засад самобутності та 

традиційних для українських громадян 

принципів людських взаємовідносин, 

відображених у пропозиціях Всеукраїнської 

Ради Церков і релігійних організацій до 

Конституції України, текст яких додаємо й до 

цього листа.Із запевненням про молитви та 

архипастирським благословенням. 

† СВЯТОСЛАВ 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
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 

 

 


