
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: «Багато українців 
зжилися з гріхом корупції і вже не відчувають 

його тяжкості» 
 

УГКЦ хоче боротися з явищем корупції в Україні 
не канонічними санкціями, а передусім у форматі 
Таїнства Сповіді. Про це сказав Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав в інтерв’ю 
журналу «Фокус», відповідаючи на таке запитання журналіста: 
«Патріарх УПЦ КП Філарет говорив, що не буде причащати 
хабарників. Як ви ставитеся до таких ініціатив?» 
«Корупція – це тяжкий гріх, – зауважив Блаженніший Святослав. 
– Якщо людина постійно робить його і не кається, який тоді сенс 
у сповіді? Щоб сповідатися, спочатку потрібно покаятися і 
вирішити більше не повторювати гріховних дій. Той, хто свідомо і 
добровільно відмовляється покаятися в гріху корупції, не зможе 
отримати відпущення своїх гріхів і причаститися. На жаль, багато 
українців зжилися з цим гріхом і вже не відчувають його 
тяжкості». 
«Ви ніколи не дасте своїм дітям зіпсованої їжі, адже вона може 
завдати шкоди їхньому здоров'ю. Корупція якраз і є такою їжею. 
Допускаючи корупцію, ми тим самим даємо своїм дітям зіпсоване 
суспільство. Кожен із нас повинен відчути відповідальність за 
це», – наголосив Блаженніший Святослав. 
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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. Р. Лобай 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик        
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур       
6:00  -  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
  
Середа -6:00в. – Молитовний День 
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних  Дискусій 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. 1 Кр. 6, 12 - 20.  
 Єв. Лк. 15, 11 - 32. 
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 У 202 річницю з дня народження поета Тараса 
Шевченка, у неділю, 6 березня 2016 року 2:30 по полудні 
Шкільна Рада, що діє при Конґресі Українців Канади, відділ 
Торонто, організує концерт в пошану Тараса Шевченка. 
Маємо приємність запросити Вас і духовенство Вашої парохії 
на наш концерт, який відбудеться у Пластовій домівці ім. 
Гуцуляків під адресою 516 The Kingsway (Kipling & The 
Kingsway). 

 Kоаліція “Україна Канада“, котра працює на підтримку 
Захисників України і на підтримку Військового Госпіталю в 
Одесі, оголошує березень 2016 р. місяцем Т. Г. Шевченка і 
Захисника України. Відкривається трьоxтижнева програма 
“Борітеся поборете! Вам Бог помагає“, в неділю, 6-го 
березня о годині 11:30 ранку Служба Божа і панахида в 
Соборі Святої Покрови, (30 Leeds, Toronto) та о год. 1:00 по 
полудні в залі cобору пісний солдатський обід і зустріч з 
Солдатом-Кіборгом. Квитки по $50 дол. можна придбати в 
офісі доктора Р. Гарейчука, 2100 Bloor Street West, тел 416-
767-2100, i в книжковому магазині “Буква“, 99 Six Point Rd. 
416-236-5890. 

 Тихі Реколекції для жінок. ГОРА МАРІЇ 437 Wilson 
Street East, Ancaster, L9G 3K4. Англомовні реколекції під 
проводом о. Антона Шимихальського 4-6 березня. 
Україномовні реколекції під проводом о. Дмитра Ганчарика 8-
10го квітня. Координаторка від Епархіяльної Управи ЛУКЖК 
Катруся Корчинська (416) 261-5878. 

 ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРАЇНІКА», ЛІҐА УКРАЇНЦІВ 
КАНАДИ ТА ФУНДАЦІЯ «ДЕСНА» влаштовують науково-
популярну доповідь на тему: РОЗКОПКИ У БАТУРИНІ 2015 р., 
РЕКОНСТРУКЦІЇ КІМНАТ ПАЛАЦУ МАЗЕПИ ТА ЇХ ЗАХІДНІ 
АНАЛОГІЇ (з прозірками). Доповідь виголосить історик-
археолог, науковий працівник КІУС та співкерівник українсько-
канадської археологічної експедиції у Батурині д-р Володимир 
Мезенцев (Ph. D.). Доповідь відбудеться у Westminster Room, 
Old Mill Toronto (21 Old Mill Rd.) в п’ятницю, 11 березня 2016 р. 
о год. 7 ввечорі. Телефон для довідок: (416) 516-8223. Вступ 
за добровільними датками 

 Товариство колишніх вояків УПА в Канаді та 
Об’єднання колишніх вояків УПА в Канаді запрошують 
українську громаду взяти участь у Поминальній Панахиді у 
66-у річницю від трагічної смерті головнокомандувача УПА 
генерал-хорунжого Романа Шухевича-Тараса Чупринки та всіх 
героїв України у суботу, 5 березня 2016 року о годині 6:00 
вечора у нашому храмі св. отця Миколая. 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ   

01  ІІІ  8:00 ран. бл. п. Ксеню Кудлак (25р.) 
05 ІІІ  5:00 веч. бл. п. Івана Александра 
05 III  7:00 веч. бл. п. Антоніну Потічну (6р.) 

ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 

Нехай   Предобрий Господь   благословить                 
і винагородить! 

Теодор і Галина Войтович                 250.00 
Соня Соломон               100.00 
Тамара Сахрин –Говк            100.00 
Евгенія Швець                     100.00 
Віталій Василійчук          100.00 
Андрій Дзюбак             100.00 
Роман Федина           100.00 

ВІЧНАЯ  ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлися у Бозі бл. п. Іван Вербовий (91 р.), і 

Леонтіна Шумська (93р.). 
Душі покійних поручаємо молитвам наших вірних. 

 

Березневі вакації 2016 року!  
Нагода для дітей зануритися у цікаве україномовне 

середовище!!! 
при Пластовій домівці ім. Гуцуляків  

 516 the Kingsway, Toronto 
«Чарівники»  (за твором  «Чарівник із країни Оз») 

 з 8:30 рано до 17:30 
Для дітей віком від 5(JK) до 11 років. 

Ціна  до 1 березня -  $250,  після 1 березня - $275 Ціна 
включає  надзвичайно цікаву програму в українcькій мові, 

перекуски. 
Більше інформацій: ukiedaycamp@gmail.com or 

irynamykytyuk.com 

 

                  ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
14 березня і о год. 6:00 вечора служать Канон 
Андрея Критського. Щонеділі під час Великого 
Посту служать Великопосну Вечірню о год. 
7:00 вечора. В неділю 13 березня відслужать 
Вечірню Прощення о год. 7:00 вечора. 
Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  подавати 
імена померлих до Пом'яників на Парастас-
Сорокоусти, який почнеться служити 18 березня. 
 Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в 
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те, 
що в тих днях, згідно з нашим Східним обрядом, 
служать Літургію Ранішосвячених Дарів о год. 6:00 
вечора. В п’ятницю також служать Парастас-
Сорокоусти. 
Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в 
днях 31березня - 3 квітня. Проповідник – о. 
Петро Шумелда – сотрудник храму св. вел. 
муч. Димитрія в Торонто.         
 31 ІІІ  четвер год. 6:00 веч. – Вечірня і духовна 
наука                  
01 ІV  п’ятниця  год. 6:00 веч. – Літ. Ранішосв. 
Дарів, Сорокусти і духовна наука  
02 ІV  субота год. 6:00 веч.  – Велика Вечірня і 
духовна наука                                                                          
03  ІV неділя   в часі ранніх Бож. Літ. кінцева 
духовна наука. 
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Глава УГКЦ: «Питання єдності Церков ми не зможемо 
вирішити виходячи з політичних чи патріотичних 

моментів» 
Якщо ми будемо виходити з духовної основи питання, то 

обов'язково знайдемо відповідь на нього. Якщо ж у питаннях 
єдності Церков виходитимемо з політичних або навіть 
патріотичних моментів, то ми його вирішити не зможемо. 

Таку позицію висловив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав в інтерв’ю 
журналу «Фокус». 

Предстоятель УГКЦ відзначив, що нещодавно в Церкві 
опублікували так звану Екуменічну концепцію УГКЦ. «Наша 
пропозиція полягає в тому, щоб шукати не стільки певної 
схеми або моделі об'єднаної Церкви, скільки сопричастя, 
духовної близькості. І тоді питання церковних юрисдикцій, 
приналежності храмів або навіть підпорядкування тих чи 
інших релігійних центрів відійде на другий план, де йому і 
слід бути», – зауважив Блаженніший Святослав. 

Він додав, що не можна говорити про єдність Церков, 
якщо між її главами немає особистого спілкування. «Тому я 
вітаю з головними християнськими святами глав різних 
християнських конфесій в Україні. Не завжди я отримую 
відповіді, але завжди роблю це. Навіть більше, Синод наших 
єпископів щорічно надсилає листи від всього нашого 
єпископату всім главам Православних Церков. Ми 
намагаємося підтримувати спілкування один з одним і 
сподіваємося, що воно стане основою для поглиблення 
нашого діалогу. Глави Церков зустрічаються, моляться разом. 
Наприклад, ми разом молимося за жертв Голодомору. 
Представники Московського патріархату також завжди 
присутні на таких зустрічах», – розповів Предстоятель. 

Водночас Блаженніший Святослав зауважив, що кожен 
глава Церкви часто вважає: єдино правильна моя Церква, а 
всі інші приречені. На його думку, дуже часто при такому 
світогляді об'єднання Церков бачиться, фактично, як 
приєднання. Мовляв, якщо хочете єдності, прийдіть з 
покаянням до нас, приєднавшись до нашої структури. 
«Екуменічна концепція УГКЦ в корені інша. Ми намагаємося 
оцінити духовне багатство, духовний досвід і досвід 
спілкування з Богом усіх Церков – спадкоємиць 
Володимирового хрещення, і, поважаючи їх, будувати з ними 
відносини. Свого часу мій попередник Блаженніший Любомир 
(Гузар) говорив, що той, хто буде вміти краще за всіх любити 
ближнього, справедливо може стати лідером в об'єднавчому 
процесі українських християн. Ми хочемо йти саме таким 
шляхом», – наголосив духовний лідер греко-католиків. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

25 лютого, 2016р. 
 

«Екуменізм – це не єднання задля спільного ворога, а 
єднання в ім'я єдиного Бога», – Глава УГКЦ на зустрічі 

із західними журналістами в Римі 
Перебуваючи з робочим візитом у Римі, сьогодні вранці 

Блаженніший Святослав провів прес-конференцію для 
представників різних міжнародних видань. Зустріч відбулася у 
відповідь на високий рівень зацікавлення західної преси 
темою України у світлі Гаванської декларації та, зокрема, 
коментаря Святішого Отця про його стосунки з Главою УГКЦ. 

На зустрічі із журналістами Блаженніший Святослав 
наголосив на необхідності практичного екуменізму, 
побудованого на діалозі та спільному пошуку правди і 
справедливості. Пояснюючи реакцію своїх вірних на Спільну 
декларацію Папи Франциска та Патріарха Кирила, 
Предстоятель УГКЦ зазначає: «Для українського народу 
екуменізм не є теорією. Український народ завжди з великою 
увагою, незалежно від конфесійної приналежності, 
прислухається до голосу Святішого Отця, однак для нас також 
важливо бути почутими Його Святістю». 

На шляху екуменічного діалогу, переконаний Глава УГКЦ, 
важливо «визволити релігію від політики». «Екуменізм – це не 
єднання задля спільного ворога, а єднання в ім'я єдиного 
Бога», – відзначає Блаженніший Святослав. 

На його переконання, немає жодних підстав вважати 
УГКЦ перешкодою в екуменічному діалозі: «Наша Церква 
впродовж століть свідчить, що єдність зі Святішим Отцем не 
тільки не позбавляє східної ідентичності, а й допомагає 
відкрити універсальні цінності Вселенської Церкви, вийти за 
межі власної провінційності та вузьке коло національної 
приналежності. Одночасно присутність Східних Церков у 
великій родині Вселенської Церкви робить її багатою та 
універсальною». 

Відповідаючи на запитання журналістів «про відомі тепер 
уже всьому світу дружні стосунки Папи та Глави УГКЦ ще з 
часів їхнього служіння в Аргентині» (після інтерв’ю Папи 
Франциска на борту літака в дорозі з Мексики до Рима – ред.), 
Блаженніший Святослав зізнався: «Я був приємно зворушений 
словами Святішого Отця стосовно мене. Знаючи про його 
щирість та відкритість, у моїх стосунках з ним бажаю бути 
голосом моєї пастви, її почуттів і навіть сумнівів». 

Прес-служба товариства «Свята Софія» 
23 лютого, 2016р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                        •        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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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca 

 
 
 

Вільне Місце 
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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 

 

 



огляд сучасних подій в украіні 
==================================================================================== 

Християнський портал КІРІОС, за матеріалами сторінки у фейсбук речника УПЦ КП Євстратія 
Зорі. 

Раз глава РПЦ вшанував мою фейсбук-творчість увагою - в бесіді за підсумками поїздки до 
Латинської Америки, де назвав мене "одним з розкольницьких фігурантів", - то і я не смію 
залишити без уваги це його останнє інтерв'ю (посилання не ставитиму - бажаючі легко знайдуть). 

1. Миротворческая риторика.  Класичний прийом радянської пропаганди. До якого совок вдавався 
найчастіше в двох випадках:      - Якщо силою було захоплено досить, і тепер захоплене потрібно 
утримати;     - Якщо співвідношення сил було явно на боці супротивника. 

Наприклад, як тільки Захід отримував якусь стратегічну перевагу в гонці озброєнь (воднева бомба 
або крилаті ракети в Європі) - відразу відбувався вибух радянської "миротворчості". 

Або ось коли - у відповідь на військову інтервенцію в Афганістані - Захід бойкотував московську 
Олімпіаду-80, совок теж голосно ображався, що спорт - це мир, навіщо політизувати, і т. д. Але 
військ з Афгану не вивів. Так ось одночасно і "боровся за мир", воюючи в чужій країні. 

Для Москви зараз обидва мотиви актуальні - зберегти плацдарми в Криму і на Донбасі (ну і 
релігійний плацдарм у вигляді структури МПвУ), а також спробувати звільнитися від санкцій 
Заходу. 

Так що колосальний досвід радянської миротворчості п. Кирила зараз знову затребуваний. 

Правда, ігри в мир не допомогли врятувати совок - не допоможуть вони і неосовку. Що ж 
стосується церковної сторони питання, то "блаженні миротворці", а не дипломати, що 
прикривають агресивні дії красивими словесами. 

2. Розділяй і володарюй.  У Москві добре бачать і розуміють роль релігійної спільноти України (в 
тому числі двох найбільших конфесій - УПЦ КП та УГКЦ) в протистоянні російської агресії. Тому 
"нейтралізація" УПЦ КП і УГКЦ - один із напрямів удару "гібридної війни". УПЦ КП намагаються 
"нейтралізувати" через Фанар (досить незграбно і малоуспішно). УГКЦ намагаються 
"нейтралізувати" через Ватикан (з тим же успіхом). 

А, крім цього, намагаються, по можливості, посварити ці дві Церкви. Як приклад - заява 
Блаженнішого Святослава про "канонічні церкви", явно зроблене під впливом Ватикану в рамках 
підготовки останнього до зустрічі на Кубі. Але ефект досягнутий не був: у обох Церков можуть бути 
претензії (давні або свіжі), однак і в УПЦ КП, і в УГКЦ загальний інтерес захистити Україну ставлять 
вище взаємних протиріч. Коли горить спільний дім - не до з'ясування старих проблем. Зрештою, не 
Москві і не Ватикану вирішувати, якими мають бути відносини двох Церков: УПЦ КП та УГКЦ здатні 
вирішувати це самі.  Так що і в цьому напрямку у п. Кирила вийшла осічка. 



3. Барин і холопи.  Російська звичка вирішувати все з начальством зіграла з п. Кирилом злий жарт. 
В Україні він "вирішував" з Януковичем і ПР, не звертаючи уваги не те що на народ, а навіть на 
свого митр. Володимира. Питання участі діаспорних УПЦерков в наближенні визнання автокефалії 
Церкви в Україні п. Кирил думав вирішити з п. Варфоломієм. А проблему з греко-католиками він 
хоче вирішити з Папою. 

Але те, що поки працює в Росії, - не працює у вільному світі. Патр. Варфоломій не може (та й не 
хоче) наказувати УПЦерквам діаспори "танцювати під дудку Москви". Народ України сам вирішує, 
що і як йому робити, - навіть коли влада хоче протилежного. І домовленості Москви з Папою і 
Курією не зроблять бл. Святослава і УГКЦ безмовними і покірними. 

Патріарх Кирил дуже добре знає хитросплетіння ватиканської дипломатії (адже має з нею справу 
майже півстоліття), ще краще знає совковий менталітет і звички. Але Україну не знає і не розуміє. 
Раз-по-раз за звичними московськими зразками він намагається побудувати тут картковий 
будиночок своєї політики, - а отримує лише хаотично розкидану колоду старих краплених карт. 

=====================================================================================  

 «Я вважаю, що жест сам по собі — святий; передбачалося, що ми зустрінемося та будемо 
говорити, однак зустріч — лише інструмент для того, аби почати справжній щирий діалог», — 
переконаний Блаженніший Святослав. Він вважає, що велике бажання взаємоповаги та тіснішої 
співпраці між католиками та православними в Україні не підлягає жодним сумнівам та дискусії, 
чого не можна сказати про опис ситуації на сході України, який віднаходимо у декларації, та 
термінології, яку використано у документі, стосовно УГКЦ. Зокрема Блаженніший зазначає, що, 
заохочуючи до примирення між православними та католиками східного обряду, документ називає 
Церкви, що знаходяться у повній єдності із Римом, «церковними спільнотами»; таке визначення 
зазвичай використовується щодо спільнот, які не мають дійсних таїнств та апостольського 
наступництва (сукцесії). «Кроком до переду» він вважає положення декларації, де йдеться про те, 
що УГКЦ та інші Східні Церкви повинні робити усе, аби заспокоювати духовні потреби вірних, 
живучи у мирі зі своїми сусідами. Однак, положення документу стосовно того, що Східні Церкви 
«мають право бути» нічого не означає, адже, «ми не потребуємо дозволу ні від кого, аби 
існувати», каже Блаженніший Святослав, додаючи, що «Господь воскресив нас до життя у повноті 
25 років тому після розпаду СССР». Святослав Шевчук нагадав також, що поряд із іншими Східними 
Церквами УГКЦ є церквою «sui iuris» (тобто має своє власне право). «Ми зберігаємо східну 
католицько‑ортодоксійну духовну та літургійну традицію, перебуваючи у повній єдності із 
Наступником Петра». За словами архиєпископа Святослава, саме те, що УГКЦ та інші Східні Церкви 
є частиною Вселенської Церкви, збереже їх від зайвого «провінціалізму та вузького націоналізму», 
а також відкриє до справжнього діалогу.  

Глава УГКЦ також вкотре зазначив, що певні формулювання декларації натякають на те, що в 
Україні точиться громадянська війна без участі російських військових та підтримки з боку Росії.                                                                     
Блаженніший Святослав. 


