
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 

ПРИВІТАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 
З НАГОДИ СТОДВАДЦЯТИП'ЯТИРІЧЧЯ  

ПЕРШИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У КАНАДІ 
 

Дорогі брати і сестри в Христі! 
 

Із нагоди 125-річчя перших українських поселень у 

Канаді звертаюся до більше ніж двох мільйонів громадян 

Канади українського походження: прийміть мої молитви і 

пастирське благословення із землі ваших предків, з України! 

Це час, щоб згадати про численні Божі ласки, які ви 

отримали в Канаді, і подякувати за цю нову землю, що її ви 

зробили своїм домом. Радіючи разом із вами, не забуваю 

також про всі тягарі й труднощі, які ви пережили за ці роки. 

Напередодні святкування Воскресіння Господа нашого Ісуса 

Христа на Вечірні Страсної суботи ми співаємо похвальну 

пісню з Книги пророка Даниїла. Це пісня прослави Бога з 

боку трьох єврейських юнаків, яких у Вавилоні було кинуто 

в полум’я печі: завдяки їхній великій вірі Господь 

змилосердився над ними і врятував їх.У цей Святий 

Ювілейний рік Божого милосердя заспіваймо разом із цими 

трьома юнаками: «Господа славте і вихваляйте по всі віки». 

За останні 125 років українці знайшли в Канаді не тільки 

притулок, а й досягли процвітання і втішаються повагою в 

суспільстві та державі. Українці здобули нове (ст. 3) 

 

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 -  o. O. Лящук 
8:00 – Св. Літургія – о. Лящук 
9:30 – Св. Літургія – о.  Кир Стефан   
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. Ді. 5, 12 - 20. 
 Єв. Йо. 20, 19 – 31. 
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 Вітаємо з Днем Матері всіх матерів ! 
Бажаємо незмірних Господніх благодатей. Нехай 
Предобрий Господь держить Вас у Своїй  опіці на 
Многії і Благії Літа! З цієї нагоди ЛУКЖК дарує 
квіти усім матерям під час Парохіяльного 
Свяченого. 

 Студія РЕЗОНАНС запрошує всіх у неділю,  
8 травня о год. 4:00 поп. на Великоднє дійство – 
Фестиваль «Гей, летить гаївка!» на подвір'ї 
Пластової Домівки Гуцуляків, 516 The Kingsway. 
В програмі: незабутня святкова атмосфера, гаївки та 
забави, дитячий концерт, дитячий куточок творчості, 
ярмарок і тихий аукціон та багато інших цікавих 
розваг! 

 В неділю 15 травня o год. 9:30 ранку, 
діти нашої парохії і учні школи Патріярха 
Йосифа Сліпого приступають до ПЕРШОГО 
ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРИЧАСТЯ.  

 Освітня Фундація Петра Яцика запрошує 
на “30th Anniversary Dinner Event - 
Information Warfare” в суботу, 14 травня,  
о год. 6:00 веч., в Canadian Forces College 215 
Yonge Blvd., Toronto. Квитки можна купити за
 адресою post.doc.pjef@gmail.com або за чис. 
 тел. 905.625.2171. 

  Клюб LaRose запрошує на Весняний 
Показ Моди в неділю 15 травня о год. 1:30 поп. 
в церкві св. Димитрія, 135 La Rose. Ave. Kвитки: 
$30.00 – включає гарячий легкий обід. Просимо 
зацікавлених дзвонити на чис. тел. 905-277-0927 
(Myrtle) або 416-240-1443 (Еve). 

 Літературно Артистичне Товариство в 
Канаді запрошує усіх на концерт “Наш 
Шевченко. Шлях до Свободи” сестер 
Тельнюк та оркестри  Торонто в суботу  
28 травня 2016р. о год. 7:00 веч. в Trinity St. Paul 
United Church, 427 Bloor St. W. . Квитки $75 і 
$50, сеньори і студенти $30., діти до 12 років 
безкоштовно. 

 Благодійний бенкет, презентація унікальної 
книги – “Літопис самовидців. Дев’ять 
місяців українського спротиву”, aвтором ідеї 
та упроядником якої є Оксана Забужко, 
відбудтеься під почесним патронатом Ген. Кон. 
України та Посольства України в Канаді в неділю 
29 травня о год. 4:00 поп. в King’s Garden 
Banquet Hall, 15 Canmotor Ave.  Квитки на 
концерт і бенкет – $125.00. 

     
  МНОГАЯ   ЛІТА  ! 

Новоохрещеним: Маттеї Теодорі Шкляр, Шарлотті 
Рейґан і Аннабеллі Роуен Храпливим, і Еверлі 

Линден Дейкин,  їхнім рідним і хресним батькам  
бажаємо   Многії  і Благії Літа! 

                       
                       ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Марія і Петро Чередник                  500.00 
Марта Горбань                               100.00 
Роман Дербіш                                       150.00 
Марія і Андрій Небесьо                          300.00 
Люба і Володимир Оленич                     200.00 
Галина Ґоджик                                      275.00 
Анна Дувалко і Андрій Полянський        200.00 
Данута Вархоль                                     100.00 
Патріція і Роман Маланчій                      200.00 
Ольга і Евген Чолкан                             100.00 
Люба Келебай                                        100.00 
Тереса Коновалець                                 100.00 
Володимир Семенюк                               100.00  
Омелян Лашків                                      100.00 
Петро Вовк                                            200.00 
Андрій Николин                                     100.00 
Андрій Дзюбак                                       100.00 
Роман Вовк                                            100.00 
Родіон Кунинець                                    100.00 
Рома і Василь Жила                                200.00 
Марія Тарнавська                                   200.00 
Марія Гоголь і Мирон Цибульський          200.00 
Христя і Леонід Терпляк                          150.00 
Анна і Борис Копистянські                     1000.00 
Дарія і Ілля Долбан                                 200.00 
 
                        
 

 Спільне Свячене святкуємо сьогодні, о год. 
1:00 поп.   Квитки можна закупити сьогодні   

 
 

    
   

     
  

     
    

    
     

       
   

      
    

     
     

      
     

    
 

    
    
   

       
    
      

     
 

    
       

     
    
      

       
   

  
     

    
  

      
     

     
      

    
     

Травень – Місяць Пресвятої Богородиці Марії. 
Кожного дня в тижні, у місяці травні, служать 
Параклис до Пресвятої Богородиці о год. 6:00 
вечора починаючи від Світлої Середи 4 травня. 
Заохочуємо наших парохіян до молитовної участи, 
щоб спільно виявити любов до Пресвятої 
Богородиці. 
субота год. 6:00 вечора – Вечірня і Акафіст  
неділя год. 6:00 вечора- Свята Літургія і Акафіст 
 
 

 
У неділю, 29 травня 2016 відділ ЛУКЖК 
відзначатиме ДЕНЬ ЛУКЖК. Св. Літургія о 9:30, 
опісля обід у шкільному будинку. У програмі буде 
відео про "Медичну місію в Україні" з 
учасниками місії (лікар і медсестри). Просимо 
членкинь до участи, а прихильниць ЛУКЖК 
голосити свою присутність до канцелярії 416-504-
4774, або до Тані Когут 416-231-2687. 

 

mailto:post.doc.pjef@gmail.com
http://www.pravda.com.ua/columns/2016/04/15/7105640/


Володимир Шіляк                                    500.00 
Зенон Поточний                                      200.00 
Роман федина                                         100.00 
Орися і Богдан Костів                              100.00 
Ігор Таращук                                           300.00   

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
10 V  10:00 ранку бл.п. Марійку і Володимира 
                                   Ґеник-Березовських 
                бл. п. Ларису і Стефана  Котурбаш 
14 V  8:00 ранку  бл. п. Параскевію (3р.) і  
                                 Романа (26р.)  Дубняк 
17 V  10:00 ранку  бл.п. Соню і Миколу Скааб 
28 V   9:00 ранку   бл.п. Софію Лисий (40д.) 
28 V  10:00 ранку  бл. п. Данусю і Дмитра  
                                      Боровець 

                       (Закінчення) 

 нове життя не лише для себе, а й для своїх 
дітей, онуків і правнуків, які зараз є п’ятим-
шостим поколінням у цій країні.Усі канадці 
українського походження можуть сміливо 
заспівати: «Благословіте Господа, усі діла 
Господні. Благословіте Господа, пагорби й гори і 
все, що на землі виростає. Благословіте Господа, 
джерела, моря і ріки. Благословіте Господа, кити і 
всі морські створіння». Справді, наш народ був 
благословенний плодами канадської землі. 
Складаючи подяку Господу Богу, заохочую всіх 
вас бути вірними синами і дочками як своєї землі, 
так і землі ваших предків. Співаючи «Благословен 
єси, Господи, Боже батьків наших, і 
достохвальний і вельми возносимий повіки» − не 
забувайте свого коріння і своєї прабатьківщини, 
моліться, щоб вона позбулася економічних 
проблем і війни.Співаючи «Благословіте Господа, 
слуги Господні» − беріть активну участь в 
управлінні державою, користуючись усіма 
правами, які дає вам канадське громадянство і 
яких були позбавлені українці упродовж багатьох 
століть своєї історії.Співаючи «Благословіте 
Господа, ізраїльтяни» − згадайте корінні народи 
Канади, як старших братів, з якими ви ділите їхню 
землю і які часто потребують вашої допомоги. 
Співаючи «Благословіте Господа, духи і душі 
праведних» − згадайте в молитвах душі  
померлих піонерів-іммігрантів та їхні жертви 
заради вашого майбутнього. Співаючи 
«Благословіте Господа, сини людські» − 
пам’ятайте про своє покликання передати нашу  
віру, мову і культуру молодшим поколінням. 
Співаючи «Благословіте Господа, священики 
Господні» − не забувайте про дар своєї 
християнської віри в Київській духовній традиції,  
 
збереженої для вас більше ніж протягом тисячі 
років.Співаючи «Благословіте Господа, святі і 

смиренні серцем» − згадайте усіх співгромадян 
Канади, опікуючись потребами бідних, покинутих, 
хворих і літніх людей.Дозвольте мені цією 
молитвою вдячності й прослави Бога приєднатися 
до ваших молитов подяки за ці 125 років і 
закінчити своє привітання словами цих трьох 
юнаків: «Хваліте Господа, бо добрий, бо повіки 
Його милосердя».                   + СВЯТОСЛАВ 
 

Блаженніший Святослав святкує своє  
46-річчя 

   
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав 5 травня святкує 
своє 46-річчя. Працівники Патріаршої курії УГКЦ 
висловлюють найтепліші вітання Блаженнішому 
Святославові і бажають йому міцного здоров’я і 
здійснення усіх мрій та бажань. 
Нещодавно в  
інтерв’юhttp://news.ugcc.ua/interview/tserkva_sam
a_priyshla_do_mene__blazhenn%D1%96shiy_svyat
oslav_76480.htmlіменник зізнався, про що мріє у 
житті. «Можливо, – сказав він, – висловлюся 
трохи високо, але, гадаю, що мрія має бути 
високою. І мета має бути висока. Я б дуже хотів, 
щоб кожна людина зустріла живого Бога, бо ми всі 
підсвідомо Його шукаємо. Шукаємо правди, 
справедливості, шукаємо безпеки, щастя в тому 
всьому, що ми переживаємо. А це все не є щось, 
це є Хтось. Бог є правдою, справедливістю. Бог є 
нашим життям, нашим захистом і нашим щастям. 
Тому, поки ми не зустрінемо живого Христа, який 
є присутній між нами, ми завжди будемо 
шукачами, які завжди будуть блукати і стреміти до 
тої цілі. А що я роблю для того, щоб мрія 
здійснилась... Знайомлю їх з Богом. Та мета є 
дуже висока. Якщо ми її хоча б трошечки 
виконаємо, то тоді кожен з нас проживе своє 
життя на цій землі недаремно. Блаженніший 
Святослав очолює УГКЦ лише п’ять років, проте 
уже зміг завоювати авторитет, перш за все, як 
духовного лідера в Україні та поза її межами, 
всюди, де існує Українська Греко-Католицька 
Церкви. І як духовний батько своєї пастви він теж 
має бажання. «Церква завжди є, з одного боку, 
голосом Божим, яка свідчить і видимо уприсутнює 
Бога, який є з нами. З іншого боку, Церква 
покликана бути голосом сумління, сумління 
нашого народу і теж голосом людей. Сьогодні всі 
живуть на знеболювальних таблетках. Хтось би хотів 
знечулити цей біль, а не лікувати саму рану і саму 
причину. І це один з тих видів служіння, які Церква 
повинна зробити. Бути поруч тих людей. Ми не 
можемо цей біль забрати. Не можемо. Ми можемо 
його розділити.  

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 

                  

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvdHNlcmt2YV9zYW1hX3ByaXlzaGxhX2RvX21lbmVfX2JsYXpoZW5uJUQxJTk2c2hpeV9zdnlhdG9zbGF2Xzc2NDgwLmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvdHNlcmt2YV9zYW1hX3ByaXlzaGxhX2RvX21lbmVfX2JsYXpoZW5uJUQxJTk2c2hpeV9zdnlhdG9zbGF2Xzc2NDgwLmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9pbnRlcnZpZXcvdHNlcmt2YV9zYW1hX3ByaXlzaGxhX2RvX21lbmVfX2JsYXpoZW5uJUQxJTk2c2hpeV9zdnlhdG9zbGF2Xzc2NDgwLmh0bWw=


 
Я  
 

 

 

 

  
 

 
 

  
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 

   

                               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. 
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              ОГЛЯД  СУЧАСНИХ  ПОДІЙ  В  УКРАІНІ 

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

«Нашим завданням сьогодні є пошук того, що нас єднає, що робить нас 
сильними», – Блаженніший Святослав.                                                   
«Наш час є часом зростання кожного українця у свободі» 

– Блаженніший, Ваше сходження щаблями церковної ієрархії було стрімким, і у 
мене воно викликає асоціацію зі зміною глобального ритму. Процеси 
прискорюються, людство дорослішає, і Україна серед цього прискорення – не 
виняток. Може, не завжди втрапляємо у ногу, та все ж… Хочу запитати Вас, 
Владико, про Ваше розуміння часу, його головних викликів і головних переваг. 

– Слово «час» є таким глибоким філософським і богословським поняттям. Давні 
філософи говорили, що насправді часу не існує, є зміни у природі, у житті 
людини. А час є здатністю людини якось вимірювати ці зміни, тобто їх 
впорядковувати, розрізняти між тим, що вже було, що є сьогодні, що буде 
завтра. Очевидно, ми зараз відчуваємо, що буцімто час прискорюється, бо так 
багато змін трапляється. Те, що колись відбувалося за рік, тепер – за місяць, те, 
що ставалося за тиждень, тепер може поміститися в один день. Інтенсивність 
спілкування людей зростає, зростає і фізичне, і психічне навантаження, час 
стає шаленим… 

Але незалежно від того, скільки часу Господь Бог відміряв для нашого життя, я 
думаю, що найважливіше те, щоб у тому часі того життя було багато. Отож, я 
думаю, що з Божою допомогою, з допомогою духовних, особистих сил кожен є 
творцем свого часу. Те, що ми у нього вкладемо, те що ми зможемо у тому часі 
зробити для Бога і для ближнього, стане нашим багатством. І так час 
рухатиметься у доброму напрямку. 

– На Майданах – що під час Помаранчевої революції, що під час Революції 
гідності – українці бодай на певний час усвідомили себе самодостатніми. Тобто 
повірили, що можуть щось змінювати: у житті країни, у власній долі. Риса, 
безумовно, позитивна. Однак, на жаль, уже вдруге після ейфорії ми почуваємо 
себе ошуканими. Чому так? 

– Час, про який ми розмірковуємо, на мою думку, є часом зростання кожного 
українця у свободі. Ми починаємо розуміти, що зміни на краще, які ми хочемо 
бачити у суспільстві, насамперед залежать від кожного з нас. Ми почуваємо 
себе ошуканими тоді, коли забагато очікуємо від інших, які буцімто за нас щось 
мають зробити. Це сталося після Помаранчевої революції. Пригадую, тоді я був 
першим священиком, який відслужив Службу Божу на Майдані. Тоді я приїхав 
як віце-ректор Львівської духовної семінарії з групою семінаристів. І ми бачили 



справді, як внутрішня сила людей прямо-таки вилилася позитивом на вулиці 
Києва. Але опісля, коли все нібито позитивно завершилося, ми знайшли собі 
жертовного агнця, на якого поклали всю відповідальність. І він мав за нас все 
зробити… 

А потім, очевидно, ми відчули себе зрадженими, ошуканими. Чому? Тому що 
той, на кого ми покладали наші надії, не виправдав їх. 

Другий Майдан ми назвали Революцією гідності. І неспроста. Ми відчули, що 
змінювати країну маємо ми. Ми разом. Ми нарешті відчули свою гідність. І нині 
бачимо, що стільки, скільки ми зробимо разом, стільки й змін на краще буде у 
нашій державі. Так, стара, ще радянська система залишається реліктом, і ті, хто 
нею керує, не бажають її міняти. 

Тож звідки прийдуть зміни? Хто зможе довершити справу, розпочату на Майдані 
Революції гідності? Тільки ми з вами. 

Ми не відчуватимемо себе ошуканими, якщо не потрапимо у власні ілюзії. 
Ілюзії, що хтось за нас щось зробить. Отож не розчаровуймося, берімося разом 
до праці. Це відчуття нашої особистої гідності ми повинні перетворити у 
позитивну силу, яка змінюватиме, реформуватиме нашу державу. І лише тоді 
наша Україна буде такою, якою ми її зробимо. 

– Але маємо зараз війну на Сході. Нелегке випробування, але з позитивом у 
тому, що ми нарешті перерізаємо пуповину імперії. З іншого боку, як кожен 
конфлікт такого масштабу, війна громадить злість, ненависть, нетерпимість. 
Одна річ, коли ці емоції природні, тобто адресовані ворогові. Інша – коли 
вибухають всередині спільноти. Як дати собі тут раду? 

– Я гадаю, що тут є дуже багато різних чинників, які починають діяти саме в 
обставинах війни. Якщо говорити про стан людського серця і людської душі під 
час війни, дуже влучними мені видаються слова праведного Митрополита 
Андрея Шептицького, який написав пастирського листа у перших днях Другої 
світової війни. Він окреслює цей стан як війну всіх проти всіх. Тобто люди 
відчувають себе дуже непевно і бачать ворога у будь-кому, не спроможні 
зрозуміти, де приятель, а де ворог. У їхніх серцях починає панувати страх. Той 
страх – це віддзеркалення війни. Цей страх є станом людського серця. 

Але є ще інша обставина, про яку я хотів би тут згадати. Я думаю, що сьогодні 
справді відчуваємо момент, коли ми як громадянське суспільство щораз більше 
стаємо господарями своєї землі. Ми починаємо бути активістами, про яких часто 
зараз чуємо. Ми є волонтерами, які діють, незалежно від того, хто і що нам 
згори скаже, за велінням власного серця. Але що нам потрібно в таких 
обставинах мати на увазі? Важливо усвідомити, що нашим завданням сьогодні є 



пошук того, що нас єднає, що робить нас сильними. Тому в нашій пісні-молитві 
ми кажемо: «В єдності – сила народу, Боже нам єдність подай». 

Дуже добре, що сьогодні маємо багато дискусій. Дуже добре, що ми швидко не 
погоджуємося на те, що хтось нам пропонує. Але нам деколи бракує культури 
дискусії і навіть культури спілкування. Коли починаємо обговорювати якусь 
проблему чи намагаємося вирішити дилему, то спонтанно, – cаме через те, що 
наше серце є в стані війни, – воліємо бачити у своєму опонентові ворога. Ми не 
вміємо дискутувати зі співрозмовниками без того, щоб одразу не творити поділів 
і конфлікти з ними. Але ж це нормально, коли в громадянському суспільстві є 
різні точки зору! І кожна з них, можливо, має право на існування. 

Тож у таких обставинах я б дуже усіх заохотив дивитися на свого ближнього, 
який, мабуть, є іншим, ніж я, може, має іншу думку, може, інші переконання. Не 
кваптеся когось назвати ворогом. Не кваптеся конфліктувати і воювати зі своїм 
братом. Але у кожній людській особі насамперед бачте образ і подобу свого 
Творця. Намагаймося жити в любові до свого ближнього. 

«Намагаюся бути голосом України, яка стікає кров’ю і про яку не хочуть чути 
могутні світу цього» 

– Десь я прочитав, що Ви, Владико, є аскетом, що Ваші статки можуть 
поміститися в одну валізу. Серед п’ять мільйонів вірних УГКЦ, первосвящеником 
якої Ви є, навряд чи знайдеться сотня тих, хто хотів би так лічити свої маєтки… 
Це – принцип чи просто стиль життя? 

– Я думаю, що це певний спосіб ставитися до речей, витворений упродовж 
багатьох років. Якось так траплялося, що я ніколи не затримувався довго на 
одному місці. Був таким подорожуючим проповідником. Коли закінчив свої студії 
в Римі, я думав, що Церква хоче бачити мене науковцем і вихователем. Але 
після кількох літ праці у Львівській духовній семінарії мене Господь Бог 
скерував аж на другий край світу – до Аргентини. І очевидно зі собою міг взяти 
тільки 20 кілограмів, одну валізку. 

Подорожуючи Аргентиною, яка ушестеро більша за Україну, я також обходився 
одною валізкою, добре вираховуючи, що мені справді вкрай необхідне. А після 
кількох років служіння в Аргентині за Божим промислом я знову повернувся до 
України. І теж більшість речей довелося залишити, а забрати тільки одну валізу. 
І тепер як глава Церкви я постійно в дорозі. П’ять років тому я обіцяв вірним, 
що всіх відвідаю. І тепер подорожую цілим світом. Намагаюся бути голосом 
України. 

Зокрема, України, яка сьогодні стікає кров’ю і про яку не хочуть чути могутні 
світу цього. 



Я увесь час в дорозі, і тому переді мною постійна дилема: що брати, а що 
залишати. Ось така особиста історія витворила певний стиль життя. І я думаю, 
що в цьому є щось дуже добре: бо ми завжди мусимо вміти у житті відрізняти 
основне від другорядного, суттєве від того, що, можливо, вартує залишити… 

– Скажіть, Блаженніший, що, крім віри, богослов’я, службових, так би мовити, 
обов’язків, наповнює Ваше життя сенсом, що додає йому того, що ми, мирські 
люди, називаємо смаком життя? 

– Смак життя кожен віднаходить у різних речах, згідно зі станом свого серця, з 
особистими уподобаннями, зі своїм життєвим покликанням. Мене часто 
запитують про те, що є найбільшим скарбом нашої Церкви? Церкви, яка була 
переслідувана, Церкви, у якої забрали все, Церкви, яка воскресла 25 років 
тому, яка сьогодні дуже інтенсивно розвивається? Я завжди говорив: 
найбільшим скарбом нашої Церкви є її віруючі люди. І тому для мене 
найбільшою радістю і смаком є спілкування з людьми. Розмовляючи з людьми, я 
дивлюся їм у вічі і почерпаю від них силу. Під час зустрічей відбувається такий 
обмін дарами, обмін талантами. І я бачу, наскільки наші люди є добрими, якими 
вони є обдарованими, якою величезною духовною та інтелектуальною силою і 
потенціалом ми втішаємося. І це, до певної міри, є сенсом, смаком життя. Часом, 
відчуваючи, що бракує наснаги, я шукаю людей, я хочу розуміти їхні проблеми. 
І через таке спілкування сповнююся Божою силою, яка відтак дає мені 
можливість знову віддавати людям те, що Господь мені дав. 

Але ще я люблю музику. Я народився у сім’ї музикантів. Моя мама все життя 
працювала вчителькою музики. У нашому домі постійно звучали фортепіано і 
скрипка. Коли слухаю класичну музику, то також наповнююся силою та 
енергією. А чіткий слух, яким мене обдарував Господь, є для мене засобом 
відчуття краси, гармонії, яку музика разом з емоціями передає сучасній людині. 

– На закінчення нашої розмови прошу про Ваші великодні побажання вірним… 

– Дорогі у Христі брати і сестри! Свято Воскресіння Христового показує, що 
добро завжди перемагає зло, світло завжди перемагає темряву, а смерть і 
страждання є частиною Пасхального таїнства, але ніколи не є його кінцем. 
Останнє слово завжди за Воскреслим Христом! Життя завжди перемагає смерть. 
Тож усім, хто святкує світле свято Воскресіння нашого Спасителя, я бажаю 
небесної радості, сили Воскреслого Христа, який може вивести нас з нашого 
болю, з нашого страждання, з нашої тісноти, з нашого, можливо, 
меркантильного серця. І виводить нас у радість свого Воскресіння. 

                                                                                 Розмовляв Ігор Гулик 


