
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 

Синод УГКЦ нагадав владі про моральний 
обов’язок боротися з корупцією 

 
Члени Синоду Єпископів Української Греко-

Католицької Церкви у традиційному листі-вітанні по 
завершенню Синоду до Прем’єр-міністра України 

Арсенія Яценюка нагадали «про моральний обов’язок 
української влади боротися з корупцією, яка руйнує 

суспільні органи». 
 
«Церква завжди була матір’ю та опікункою вбогих, – 
мовиться у листі, – сиріт і соціально незахищених осіб. Отож 
прагнемо нагадати, що поряд із нагальною потребою 
проведення справжніх і глибоких реформ в Україні, 
водночас Уряд не може забувати про бідних, потребуючих і 
тих, хто перебуває на межі виживання в нашій країні. 
Подбати Синод про цих людей – наше спільне завдання. 
Окремо хочемо згадати про моральний обов’язок української 
влади боротися з корупцією, яка руйнує суспільні органи. 
Ми свідомі, що лише зусиллями держави без широкої 
підтримки Церкви і громадськості це зло ми не подолаємо. 
Церква, як мати і учителька свого народу, відчуває свій 
обов’язок підтримати боротьбу проти зла корупції та 
утвердження верховенства права в нашій державі». 
Єпископи Синоду також висловили Прем’єр-міністрові 
запевнення у пошані до нього як до очільника Уряду 
України. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

 

ST. NICHOLAS 
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 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – o. O. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о. O. Kaчур 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Лящук 
6:00 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  
Середа -6:00в. – Молитовний День 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Кор. 4, 6 – 15.  
 Єв. Мт. 22, 35 - 46. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 

 Молитовна Група зустрічається щосереди  
о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде  
в середу 16 вересня. 

 Клюб Духовних Дискусій (колишній 
Клюб Сеньорів) під проводом о. О. Юрика 
зустрічається що вівтірка о год. 1:00 поп. 
Наступна  зустріч після вакаційної перерви буде 
у вівторок  15 вересня. Заохочуємо 
приєднатися до групи і приємно провести час! 

 Членкині ЛУКЖК приготовляють 
недільну каву від сьогодні. Просимо усіх 
підтримати діяльність ЛУКЖК і зійти до 
церковної залі на теплу каву, смачне печиво, 
канапки і  дружню розмову.  

 Увага! – Музична Школа Сестер 
Служебниць Діви Марії, 5 Аustin Terrace, 
Toronto. Лекції початкові до 10-го класу: 
фортепіано, спів і теорія. Просимо зацікавлених 
звертатися на чис. тел. 416-924-7422 або на 
адресу елек. почти ssmi.org@rogers.com.  

 Комітет Українок Канади - відділ 
Торонто запрошує українську громаду на Свято 
Лесі Українки – відзначення 40-ліття 
спорудження пам’ятника поетеси, яке 
відбудеться в четвер 17-го вересня 2015 року  о 
годині 6:00 вечора біля пам’ятника в Гай Парку. 
Свято розпічнеться соборним молебнем, а відтак 
відбудеться мистецька програма. 

 Слідами Ісуса Христа -проща до Святої Землі 
від 25 жовтня до 2 листопада. Під час прощі 
паломники відвідають міста, де проповідував та 
творив чуда Господь Ісус Христос: Назарет, Галилею, 
Вифлеєм, Єрусалим, Капернаум, Єрихон, Фафор … . 
Щодня відправлятиметься Свята Літургія для прочан у 
храмах, що прославляють знаменні події та постаті 
святих, основоположників сучасного християнства. 
Вартість поїздки: $2300.  За дальшими інформаціями 
просимо звертатися до отця Романа Триноги на чис. 
тел.416-268-2330. 

 В церкві св. Димитрія щосереди будуть 
відбуватися зустрічі з д-р Адріаном 
Буковинським, провідним експертом з питань 
сімейних відносин та виховання дітей.  
20-и літний досвід праці цього фахівця дозволить 

кожному учаснику значно поглибити якість своїх 
стосунків в парі, в подружжі та зі своїми дітьми. 
Інформації про подружжя Адріана і Марії 
Буковинських можна довідатися на їхньому сайті 
bukovynski.com.  

 Українська Капела  Бандуристів 
(Детройт) запрошує на концерт з участю 
Руслани в суботу 24 жовтня о год. 6:00 вечора 
в приміщенні Massey Hall. Квитки: 
masseyhall.com, ticketmaster.ca, Ukrainia Credit 
Union.  
 
 Дитяча Студія "Резонанс" запрошує дітей віком 

від 3 до 14 років на новий навчальний рік.  У 
програмі: спів, акторство і хореографія.  Студія 
«Резонанс» бере активну участь у фестивалях та 
концертах, проводить вертепи і фестивалі колядок 
 та гаївок.   Також проводить музичну програму під 
час ланч перерви у всіх Українських цілоденних 
школах.За інформацією просимо звертатися 647-239-
7830  www.studiorezonans.ca. 

 Адріан Кос запрошує усіх на концерт 
українськoї класичної музики “Evening of 
Ukrainian, European & American Classics” в 
п’ятницю 18 липня о год. 7:30 веч. в Heliconian 
Club, 35 Hazelton Ave. 
          
                 М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеним Петрові Кирилові Сохоцькому, 
Ларі Христині Нейлор, їхнім хресним і рідним 
батькам бажаємо Многії і Благії Літа! 

Нововінчаним Маґдалині Савкулич і Данилові                  
Кямпа бажаємо мирного подружнього життя на         
Многії і Благії Літа! 
 

                     ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Марія і Андрій Небесьо                                 300.00 
Роман федина                                              100.00                                              
Андрій Дзюбак                                             100.00 
Татяна Рудзик                                              100.00 
Володимир і Зеня Окіпнюк                            200.00 
                  (в пам’ять померших в родині) 
 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
    16  IX      8:00 ранку    бл. п. Миколу і  
                                               Олександру   Зіняк 
    17  ІХ      6:00 веч.        бл.п. Дарію Дербіш (1р.) 
    26  ІХ     10:00 ранку    бл.Петра Скибу (40д.) 
    28  ІХ      6:00 веч.       бл. п. Нестора   
                                                  Левицького 
            

    В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоїлися у Бозі бл. п.  Богдан Бордун   (74р.) і 
Анна Шестацька (93р.).  Душі Покійних  поручаємо 
молитвам  наших вірних.    

Повідомляємо, що з днeм  8 вересня, 2015 
ми закінчили вакаційний час. Божественні 
Літургії  в неділі  служать   о год. 8:00, 9:30  
11:30 ранку і 6:00 вечора. Вечірні в суботу 
будуть служити о год. 6:00 вечора. 
 
 

 

http://www.studiorezonans.ca/


Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 2015 
На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і 
Нероздільної Тройці, Отця, і Сина, і Святого Духа, і 
на добро ввіреного нам Божого люду. Амінь 
 

БОЖОЮ МИЛІСТЮ І В ПОВНОМУ 
СОПРИЧАСТІ З РИМСЬКИМ АПОСТОЛЬСЬКИМ 

ПРЕСТОЛОМ СВЯТОСЛАВ, Верховний 
Архиєпископ Києво-Галицький Української Греко-

Католицької Церкви, Високопреосвященним і 
Преосвященним владикам, всечесним отцям 
духовним, преподобним ченцям і черницям та 

мирянам помісної Української Греко-Католицької 
Церкви 

 
ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ 
Постанови Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 
м. Івано-Франківськ, 31 серпня – 6 
вересня  2015  року Божого 
  

1.             Взяти до уваги стан виконання 
рішень Синоду Єпископів УГКЦ 2014 року. 
2.             Взяти до уваги Звіт про діяльність 
Патріаршої курії УГКЦ. 
3.             Взяти до уваги підсумок звітів 
комісій і відділів патріаршого рівня. 
4.             Затвердити Звіт за 2014-2015 рік 
робочої групи з впровадження стратегії 
розвитку УГКЦ до 2020 року. 
5.             Звернутися до вищих настоятелів 
монастирів, чинів і згромаджень із вимогою 
активізувати діяльність на Сході та Півдні 
України та проханням розробити пропозиції 
щодо кращої  участі  богопосвячених осіб у 
програмі «Жива парафія – місце зустрічі з 
живим Христом». 
6.             Взяти до уваги Резолюції VІ сесії 
Патріаршого Собору на тему «Жива парафія 
– місце зустрічі з живим Христом» та 
висловити вдячність Секретаріатові Собору і 
його делегатам. 
7.             Вивчивши резолюції VI сесії 
Патріаршого Собору УГКЦ, який проводився  
 
 
 

в м. Івано-Франківську 25–27 серпня 2015 
року, та проаналізувавши дотеперішній 
досвід втілення всецерковної стратегії «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом», 
здійснити такі заходи: 
А. Продовжити мандат робочої групи з 
впровадження душпастирської програми 
«Жива парафія – місце зустрічі з живим 
Христом». 
Б. Патріаршим і єпархіальним 
департаментам, відділам і комісіям, 
навчальним та науковим закладам, 
монастирям, чинам і згромадженням, 
парафіям, церковним організаціям і всім 
мирянам враховувати у своїй діяльності 
резолюції VI сесії Патріаршого Собору УГКЦ 
«Жива парафія – місце зустрічі з живим 
Христом», особливо під час підготовки 
пасторальних планів, у дусі 
східнохристиянської традиції та з 
дотриманням церковного законодавства. 
В. Для формування і втілення в життя 
митрополичих, єпархіальних і парафіяльних 
пасторальних планів доручити єпархіальним 
єпископам провести у своїх єпархіях 
пособорові конференції, беручи до уваги 
рішення Синоду Єпископів 2015 року, 
резолюції VI сесії Патріаршого Собору, а 
також резолюції власних єпархіальних 
соборів. 
Г. Щоб допомогти вірним пізнавати Боже 
Слово та жити ним: 

1)     закликати священнослужителів 
ретельно готуватися до виголошення 
проповіді на кожній Божественній 
Літургії, з нагоди звершення Святих 
Таїнств, Чину похорону та інших 
богослужінь і благословень, а також 
пам’ятати про необхідність 
проголошення Божого Слова 
неохрещеним та невоцерковленим 
людям (керигматична проповідь); 
2)     заохочувати плекати в кожній 
єпархії, екзархаті, парафії біблійний  
                                           (ст.4) 

 
о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                                         о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 
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Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 
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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 

 

 



апостолят, розвиваючи спільноти молитовного читання Святого Письма;  
3)     закликати всіх вірних до щоденного читання Святого Письма – приватно 
і в колі сім’ї, а також до регулярної участі в біблійних гуртках при парафії, 
щоб Боже Слово ставало щоденною поживою кожного. 

Ґ. Для виховання у вірних УГКЦ місійного духу: 
1)     доручити священнослужителям плекати свідомість мирян щодо 
покликання свідчити власну віру, як необхідного вияву християнського 
способу життя; 
2)     доручити священнослужителям розвивати в парафіях євангелізаційні та 
місійні спільноти, які б допомагали різним категоріям людей прийти до віри в 
Христа; 
3)     заохотити священнослужителів та мирян до активнішої і творчої участі в 
Декаді місійності УГКЦ; 

Д. Для забезпечення належного катехитичного служіння: 
1)     доручити Патріаршій катехитичній комісії розробляти та вдосконалювати 
програми катехизації різних вікових, професійних і соціальних груп; 
2)     доручити Патріаршій літургійній та Патріаршій катехитичній комісіям 
опрацювати та популяризувати програму літургійної катехизи; 
3)     доручити священнослужителям у проповідях та катехитичних науках 
роз’яснювати мирянам зміст і значення богослужінь; 
4)     просити правлячих єпископів подбати, щоб у кожній парафії 
проводилася катехизація для мирян усіх вікових категорій; 
5)     закликати священнослужителів створювати та вдосконалювати 
діяльність парафіяльних катехитичних  шкіл; 
6)     закликати всіх вірних до вивчення Катехизму УГКЦ «Христос – наша 
Пасха». 

Е. Для зростання в досвіді особистої молитви: 
1)     доручити священнослужителям, катехитам і батькам пояснювати дітям 
та молоді важливість богоспілкування і власним прикладом свідчити перед 
ними про значення особистої молитви; 
2)     доручити священнослужителям звертати особливу увагу мирян на 
важливість вивчення автентичної літургійної та молитовної спадщини УГКЦ; 
3)     доручити священнослужителям у парафіях розвивати молитовні 
спільноти та опікуватися ними; 
4)     доручити священнослужителям та катехитам навчати мирян і 
заохочувати до щоденної молитви – особистої і родинної, а також перед 
трапезою і після неї. 

Є. Щоб оживити участь вірних у молитовно-літургійному житті Церкви: 
1)     просити єпархіальних єпископів дбати, щоб їхні катедральні храми були 
зразком богослужінь і молитовного життя; 



2)     просити єпархіальних єпископів подбати про розробляння програм для 
вишколу та постійної формації парафіяльних дяків і читців; 
3)     закликати священнослужителів до старанного та уважного звершення 
богослужінь відповідно до приписів літургійних книг; 
4)     доручити священнослужителям дбати про красу літургійного співу, 
звертати увагу на дикцію, виразність мови (свою та дяка), заохочувати вірних 
до участі у співі; 
5)     нагадати священнослужителям про потребу часто звершувати 
Божественну Літургію, особливо в неділі і приписані свята, а навіть щоденно 
(пор. кан. 378 ККСЦ, пор. кан. 57 КПП), а також вечірні й утрені відповідно 
до Канонів партикулярного права УГКЦ (пор. кан. 22, 56 КПП). 

Ж. Щоб виховувати у вірних навички управління Божими дарами: 
1)     просити єпархіальних єпископів наголошувати на необхідності 
створення в парафіях пастирських та економічних рад (пор. кан. 41 КПП); 
2)     заклúкати священнослужителів розпізнавати Божі дари і таланти, які 
Господь посилає своєму народові і кожній особі зокрема, та допомагати 
мирянам реалізувати своє християнське покликання служити Богові й 
ближнім. 

З. Щоб розвивати серед вірних єдність-сопричастя: 
1)     доручити священнослужителям власним свідченням і словом 
проповідувати дух єдності, діалогу та співпраці, так щоб парафія почувалася 
що раз більше єдиною Божою сім’єю та усвідомлювала свою приналежність до 
ширшої родини – єпархії, митрополії, Помісної УГКЦ та Вселенської Церкви;  
2)     доручити священнослужителям виховувати серед вірних усвідомлення 
парафії як «спільноти спільнот», до якої належать сім’ї, різні ради, братства, 
спільноти, рухи, осередки тощо, забезпечуючи їм належний провід та 
співпрацю між ними в рамках єдиної парафіяльної спільноти; 
3)     доручити священнослужителям заохочувати вірних до молитов за 
відновлення єдності християн у дусі Христової заповіді «Щоб усі було одно!» 
(пор. Ів. 17, 21); 
4)     розвивати Патріарший собор Воскресіння Христового (м. Київ) як осердя 
всецерковного сопричастя – єдності УГКЦ.   
И. Щоб плекати та розвивати дияконію – служіння ближньому: 
1)     доручити священнослужителям плекати у мирян усвідомлення свого 
покликання виявляти християнську віру в усіх обставинах життя конкретними 
ділами милосердя щодо душі й тіла; 
2)     засновувати у парафіях осередки соціального служіння (Карітас та інші) 
задля служіння ближньому в дусі Христової любові. 

  



8.             Поблагословити створення реабілітаційних центрів для воїнів і 
постраждалих від війни в Україні та доручити єпархіальним єпископам всіляко 
сприяти їхньому заснуванню й діяльності. 
9.             Доручити Координаційній раді кризового душпастирства опрацювати 
типову програму створення та діяльності Центру реабілітації воїнів і постраждалих 
від війни. 
10.        Затвердити Звіт Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» та 
висловити вдячність усім працівникам і волонтерам цієї церковної установи. 
11.        Звернутися з відкритим синодальним листом до міжнародної спільноти, 
благодійних і неурядових організацій, єпископських конференцій і всіх людей 
доброї волі з подякою за дотеперішню допомогу та проханням про дальшу дієву 
солідарність із стражденними людьми в Україні. 
12.        Закликати священнослужителів і вірних УГКЦ звертати окрему увагу на 
території парафій на вимушено переселених осіб, особливо на багатодітні сім’ї, 
дітей, людей похилого віку і хворих та огортати їх опікою, підтримкою і допомогою 
на всіх можливих рівнях. 
13.        Взяти до уваги Звіт про стан будівництва Патріаршого центру в м. Києві. 
14.        Взяти до уваги Звіт про стан судової системи в УГКЦ. 
15.        Затвердити Парафіяльний правильник УГКЦ. 
16.        Затвердити Правильник протопресвітера УГКЦ. 
17.        Затвердити Статут Єпархіального собору УГКЦ. 
18.        Затвердити Інструкцію проведення єпархіальним єпископом канонічної 
візитації парафії. 
19.        Затвердити типовий Правильник єпархіальної курії УГКЦ. 
20.        Затвердити типові формуляри для таїнства Подружжя. 
21.        Затвердити типові формуляри для прохань про диспензи і дозволи. 
22.        Доручити Канонічному відділу Патріаршої курії УГКЦ вивчити законодавчі 
акти, прийняті Синодами Єпископів УГКЦ упродовж 1992-2015 років, зробити 
детальний аналіз щодо їх впровадження в життя та застосування і представити 
Звіт про виконану роботу на Синоді Єпископів УГКЦ 2016 року. 
23.        Доручити робочій групі з опрацювання Канонів партикулярного права 
збирати зауваження до проголошених канонів задля подальшого внесення в них 
необхідних змін і доповнень. 
24.        Просити Отця і Главу УГКЦ створити робочу групу з подальшого 
опрацювання партикулярного права УГКЦ під опікою голови Канонічного відділу. 
25.        Затвердити на п’ятирічний термін Екуменічну концепцію УГКЦ. 
26.        У справі звернення Собору УАПЦ (о) від 1 квітня 2015 року: 
А. Вітати рішення Собору Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ(о) та висловити 
готовність до спільного пошуку шляхів відновлення євхаристійного сопричастя і 
адміністративної єдності між Українською Греко-Католицькою Церквою та 
Харківсько-Полтавською єпархією УАПЦ(о). 



Б. Створити Синодальну робочу групу для пошуку моделі адміністративної єдності 
УГКЦ та Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ(о) у такому складі: Блаженніший 
Святослав – голова; владики Євген (Попович) і Теодор (Мартинюк); отці Віталій 
Токар, Анібал Соутус та Ігор Шабан. 
27.        Просити Отця і Главу УГКЦ продовжити напрацювання моделей єдності 
всіх Церков Володимирового Хрещення у світлі документів Вселенської Церкви та 
дотеперішніх документів і досвіду УГКЦ в цій ділянці, залучивши до співпраці 
відповідне гроно експертів та радників. 
28.        Взяти до уваги Звіт Відділу зовнішніх церковних відносин УГКЦ та 
поблагословити концепцію розвитку цього Відділу. 
29.        Взяти до уваги Звіт про діяльність Патріаршої літургійної комісії за останні 
3 роки. 
30.        Затвердити Інструкцію щодо причастя дітей і немовлят в УГКЦ. 
31.        Затвердити Чини катехуменату та Хрещальної Літургії.  
32.        Закликати молодь Української Греко-Католицької Церкви взяти участь у 
Світовому дні молоді 2016 року в Кракові. Молодіжним комісіям УГКЦ у співпраці з 
Організаційним комітетом з підготовки до участі у Світовому дні молоді 2016 року, 
забезпечити належну організацію цієї участі. 
33.        Для запевнення належної участі УГКЦ в Надзвичайному Ювілеї Божого 
милосердя, проголошеному Святійшим Отцем Франциском: 
А. Створити Оргкомітет Надзвичайного ювілею Божого милосердя під проводом 
Преосвященного владики Богдана (Дзюраха).  
Б. Доручити Оргкомітетові опрацювати та координувати втілення Програми 
відзначення Ювілейного року на загальноцерковному рівні, а також подати 
рекомендації щодо можливих заходів на митрополичому, єпархіальному, 
деканальному  та парафіяльному рівнях. 
В. Просити Отця і Главу УГКЦ видати Звернення до духовенства і вірних з нагоди 
Надзвичайного ювілею Божого милосердя. 
Г. Доручити єпархіальним єпископам і вищим настоятелям чоловічих монастирів, 
чинів і згромаджень визначити та подати до Папської ради у справах євангелізації 
кандидатів на місіонерів Божого милосердя, відповідно до критеріїв, встановлених 
Апостольською Столицею. 
34.        Провести Синод Єпископів УГКЦ 2016 року у Львові-Брюховичах. 
35.        Встановити «Дияконію» головною темою Синоду Єпископів УГКЦ 2016 
року Божого. 
36.        Затвердити й опублікувати Звернення Синоду Єпископів УГКЦ щодо 
кровопролиття під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року Божого. 
37.        Затвердити текст синодального листа Святішому Отцю Францискові. 
38.        Затвердити текст синодального листа Вселенському Патріарху 
Варфоломієві. 
39.        Затвердити текст синодального листа Східним Католицьким Церквам. 



40.        Затвердити текст синодального листа єпископським католицьким 
конференціям. 
41.        Затвердити текст синодального листа предстоятелям Православних 
Церков Сходу. 
42.        Затвердити текст синодального листа Президенту України. 
43.        Затвердити текст синодального листа Голові Верховної Ради України. 
44.        Затвердити текст синодального листа Прем’єр-міністру України. 
45.        Затвердити текст синодального листа Предстоятелю УПЦ (КП) Патріархові 
Філарету. 
46.        Затвердити текст синодального листа Предстоятелю УПЦ Митрополитові 
Онуфрію. 
47.        Затвердити текст синодального листа Предстоятелю УАПЦ Митрополитові 
Макарію. 
48.        Затвердити текст синодального листа керівникам протестантських громад 
в Україні. 
49.        Затвердити текст синодального листа нехристиянським релігійним 
організацям в Україні. 
50.        Затвердити текст синодального листа благодійним організаціям. 
51.        Затвердити текст синодального листа захисникам Батьківщини. 
52.        Затвердити текст Комунікату Синоду Єпископів УГКЦ. 

  
+ СВЯТОСЛАВ(Шевчук), 

Верховний Архиєпископ 

Української Греко-Католицької Церкви 

  

+БОГДАН (Дзюрах), 

Секретар Синоду Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 

  
Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

7 вересня 2015 року Божого 


