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

«Жива парафія – це не обов’язково велика парафія», – 
владика Богдан (Данило) 

Від 28 листопада до 1 грудня у Княжичах неподалік Києва відбувалася 
всецерковна зустріч координаторів Стратегії УГКЦ'2020 «Жива парафія – 
місце зустрічі з живим Христом». У її роботі брав участь владика Богдан 
(Данило), Правлячий архиєрей Пармської єпархії, член Робочої групи для 
впровадження стратегії розвитку УГКЦ.  
Користаючи з нагоди, ми поспілкувалися з владикою Богданом про 
стан реалізації стратегії та про прикмети живої парафії. 
- Чому темою для впровадження стратегії розвитку Церкви обрали 
оживлення парафії, а не, скажімо, єпархії чи курії? 
- Для пересічного мирянина першим місцем зустрічі з Богом є його 
«домашня Церква», де його принесли до Хрещення, де є місце, яке він 
щонеділі та у свята відвідує для спілкування з Богом, а також для того, аби 
творити громади. Тому наша Церква вирішила не виходити від свого 
центрального рівня – патріарших структур, а шукати фундаменту цієї 
зустрічі з Богом у парафіях, там, де християни вперше зустрічаються із 
Церквою та Христом. 
- На ваш погляд, що таке парафія? 
- Парафія – це місце зустрічі з живим Христом. Та водночас через цю 
зустріч парафія починає бути спільнотою. У листі Глави Церкви «Парафія 
– місце зустрічі із живим Христом» подані всі елементи, починаючи від 
Слова Божого та катехизації цього знання про Бога, який воплочується і 
стає одним із нас. Пізніше це переноситься на молитовний аспект Літургії, 
де вже включається не лишень спілкування індивіда з Богом, а 
розпочинається зв'язок із громадою. Дияконія – служіння ближньому, 
поширює це знання Христа. А тоді є вимір єдності Церкви і екуменічний 
вимір. Наприкінці є місійний вимір. Це те місце, де кожен, хто бажає 
зустріти Христа і нас, - місце, де можна полюбити Христа. 
- За якими ознаками парафію можна вважати живою? 
- Жива парафія – це не обов’язково велика парафія. У нас у Північній 
Америці на сьогодні парафії не є великими (50-100 осіб). Жива парафія – 
це та, в якій, із біблійного боку, коли хтось входить у неї, то відчуває, що 
він не гість, а її частина. Це місце, куди хтось просто прийде як 
прихожанин до храму, проте відчуває, що тут його вітають на зустрічі й 
молитві. (продовження на стр. 3) 
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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. Лящук 
 9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 - Св. Літургія – Кир Стефан 
  6:00в. – Св. Літургія – o. О. Лящук 
 
 Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Еф. 4,1-6 
 Єв.  Лк. 10,25-37 
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 Молитовна Група  зустрічається щосереди  
 о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде   
в середу 7 грудня.  

  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч буде у вівторок   
6 грудня. Заохочуємо приєднатися до групи і 
приємно провести час! 

Хор Веснівка і Чоловічий Камерний Хор 
запрошують  на Різдвяний Концерт в неділю, 8 січня 
2017 р. в 3:00 поп. в Islington United Church, 25 
Burnhamthorpe Road (north of Dundas St. West).  На 
концерті виступлять: камерна оркестра, сопрани 
Наталя Матюшева і Катерина Семчишин, тенор 
Джастин Стоц.  Ведуча: Лада Даревич.  Після 
концерту: прийняття (кава і солодке) . 
Bступ при дверях, можна дзвонити на числа: 416-763-
2197 або 416-246-9880 або елекронною поштою 
на  nykola@vesnivka.com. 

 Коса Колектив запрошує на майстерню 
виготовлення дідухів в суботу 17 грудня о год. 
10:00 ранку в парохіяльному будинку. За 
інформаціями просимо звертатися до Божени Грицини 
за чис. тел. 647-864-5641. 
 
 Безплатний курс вивчення англійської 

мови (ESL class ) при Катедрі св. Йосафата,  
110 Franklin Ave., проходитиме в церковній залі, по 
середах, 7:00 - 9:00 год. вечора. Просимо всіх 
бажаючих приходити на вказані години. Додаткова 
інформація: 416-535-9192.  
 
 Передріздвяні Реколекції в парафії св. 

Димитрія (135 La Rose Avenue, Toronto) буде 
голосити єромонах Андрій Зелінський  
(Згромадження чину Товариства Ісусового, Київ, 
Україна):в українській мові – 11 грудня, поч. 6:00 
веч., 12-16 грудня, поч. 7:00 веч., 18 грудня, поч. 
6:00 веч.;в англійській мові – 19-21 грудня, поч. 
7:00 веч. Кожного дня реколекцій буде можливість 
приступити до св. Сповіді, поч. 5:30 веч. Тема 
"Кілька думок про повернення...". Запрошуємо всіх 
до участи!!! 
 
 Повідомляємо, що  Національний 

Симфонічний Оркестр України з Києва під 
батутою Володимира Сіренка виступить з концертом 

в понеділок 13 лютого о год. 8:00 веч. в Roy 
Thompson Hall. Квитки можна придбати онлайн: 
https://www.tso.ca/concert/national-symphony-
orchestra-ukraine. 

Велика Коляда – Колядки і Щедрівки Бойківщини 
будуть представлені хором Церкви св. 
Великомученика Димитрія (дирегент Мирон 
Максимів), в неділю, 8 січня, 2017 року в храмі св. 
Великомученика Димитрія, 135 Ля Роз, Торонто. 
Запрошені гості: Золоті Струни ім. Віри Зелінської, 
Дитячий парохіяльний хор. Вступ за добровільними 
датками. 
 Розумники – Перший український дитячий 

навчально-пізнавальний журнал буде представлений 
у неділю, 11 грудня, 2016 року у залі храму св. 
Великомученика Димитрія, 135 La Rose Ave., Toronto. 

  
 Група ”Світло” під патронатом катедри св. 

Володимира влаштовує представлення Різдв’яна 
Містерія в суботу 17-го грудня о год. 7-ій вечора і в 
неділю, 18-го грудня, о год. 3:00 пополудні. Factory 
Theater, 125 Bathurst St., Toronto. (Bathurst and 
Adelaide).www.factorytheatre.ca. Вступ за 
добровільними пожертвами. 

 
Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай  Предобрий Господь благословить і 

    винагородить! 
 Павло і Ірина Чумак                 600.00  
Др. Володимир і Світляна Медвідські     2,000.00   
Оксана Шиманська і Michael Parsons                     200.00 
Стефан і Анна Чорний         500.00 
Богдан і Христина Колос             100.00 
   (в пам’ять Романа Ковалика) 
Мирослава Трохимовська        100.00 
   ( на єпархіяльну збірку – Врятуй  Життя) 

     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
12   XII   7:00 веч.   бл. п. Володимира Сливку (5р.) 
23   XII   6:00 веч.      бл. п. Стефана Піцюру 
24   XII   8:00 ранку    бл. п. Василя і Анну Зінь 
31   XII   11:00 ранку  бл. п. Марію Крет (40-ий день) 

Еф 4, 1–6. «Терплячи один одного в любові» 

Ми завжди прагнемо, щоб змінилися ми, все для цього 
робимо. Також очікуємо, щоб змінилися інші, навіть 
стараємося їх змінювати, якось їм допомагати, впливати, 
але часто це не дає якихось результатів. Інші так само 
прагнуть змінити нас, нам у чомусь допомогти, і також їм 
це не одразу вдається. Тому апостол вказує на цю площину 
стосунків – терпіти одне одного в любові, терпеливо 
прийняти одне одного.  

Це дуже важливо для наших стосунків, бо ж Господь 
довготерпеливий і «довго терпить» всіх нас. Господь не 
кидає одразу з неба каміння чи громи, коли ми чинимо 
якісь неправильні кроки, або ж робимо якісь гріхи. Він 
любить нас і очікує нашої зміни. Так само і ми повинні 
наслідувати Господа у наших стосунках – любов’ю 
покривати гріхи одні до одних, терпеливо приймати одне 
одного, бо кожен із нас потребує часу, щоби змінитися, 
наблизитись до Господа.  

«Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками», відтак 
стараймося приймати і любити своїх ближніх, попри їхні 
недосконалості!  

Храмовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 18 грудня:  Архиєрейська 
Божественна Літургія о год. 11:30 ранку, 
Празничний обід о год. 1:15 поп. у церковній 
залі. Квитки можна придбати  у парохіяльній залі 
в кіоску БУКК при недільній каві і  в парохіяльній 
канцелярії (416-504-4774).  Просимо  до  
численної участи! В цей час також буде зустріч 
зі св. Миколаєм. Просимо повідомити 
канцелярію aбо членів БУКК про присутність 
дітей і їхній вік. 
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- Наскільки вдалося втілити в життя стратегію? 
- Перший крок, який зробила Церква, зокрема владики 
Синоду, - це допомога священнослужителям усвідомити 
важливість концепції, що парафія є місцем зустрічі з живим 
Христом. А після цього маленькими кроками слід вводити 
інших. Тому серед документів є «Instrumentum Laboris», який 
має стати підручником для священика, аби він сам пережив і 
усвідомив важливість цих подій. А після цього є такі 
документи, які включають парафіяльні та фінансові ради. 
Кожна складова парафії вимагає не лише священика, а й 
допомоги громади. Священик простягає руку і запрошує інших 
до співпраці та життя цими складовими. 
- Які механізми того, щоб парафіяльна рада була помічною у 
парафії? 
- Членами парафіяльних рад повинні бути насамперед чесні, 
конструктивні парафіяни, які є частиною громади і бажають їй 
добра та розвитку. У раду входять також ті, які вміють 
допомогти священикам у всіх ділянках життя парафії своїми 
особливими знаннями. Наприклад, якщо хтось розуміється на 
архітектурі, то може допомогти душпастирю в цій ділянці. 
Часто миряни мають професійні знання в галузі управління. 
Таких людей слід шукати. Часто в наших єпархіях та парафіях 
на Заході громади самі пропонують таких людей, які були б 
надійними у співпраці зі священиками. 
- Які парафіяльні ради повинні бути в парафії? 
- Насамперед пасторальна і фінансова ради. Фінансова 
займається полагодженням фінансових питань, творенням 
бюджету, а пасторальна – веденням всіх шістьох складових 
елементів живої парафії. Між ними повинна бути співпраця. 
Бо можна запланувати щось на пасторальному рівні, але якщо 
не буде належного фінансування, то це може й не вдатися. 
- Що може зробити пересічний парафіянин для оживлення 
своєї парафії? 
- Передусім він повинен прийти до цієї парафії і помолитися 
перед іконою Христа чи Богородиці. А коли інший парафіянин 
побачить, як той молиться перед іконою, то скаже: «Брате, 
сестро, чи могли би ви допомогти нам у молитовному житті: 
на Вечірні чи Літургії?» Гадаю, через такі кроки знайдеться 
багато людей, які би прагнули допомогти в зростанні парафії, 
а через це й допомогти тим, хто є поза нею. 
- На якому рівні реалізації стратегії перебуває зараз наша 
Церква? 
- Залежно від елементу цієї стратегії. Можу сказати стосовно 
молитви та Літургії, адже вона є фундаментом. Чи ми в Києві, 
чи у Львові, у Прудентополісі, у Нью-Йорку, чи Вінніпезі - в 
кожному місті служиться Літургія. Проте інші елементи є менш 
розвинені. Тому Синод і робоча група старалася звернути на 
них увагу цього Року дияконії. В Україні триває війна. Багато 
пожертв, служіння демонструє український народ як на 
Майдані, так і на Сході України. Поза межами України багато 
парафій стали дуже активними, вони відчули потребу 
допомогти своєму братові. 
Наш Синод визначив тему «Літургія та молитва» головною для 
проведення Синоду Єпископів УГКЦ у 2017 році, аби 
поглянути на наше молитовне життя, його форми й те, що ми 
можемо, як Церква, зробити більше, аби допомогти, щоби 
парафіяльне життя було місцем зустрічі з живим Христом. 
  

Розмовляв о. Ігор Яців 

Єпископи УГКЦ просять вірних та людей доброї волі 
оберігати людську гідність перед лицем новітніх 

ідеологічних викликів 
Господь кличе людину до спасіння і повноти щастя, даючи 

свої Заповіді як дороговказ на нашому земному шляху. 
Закликаємо вірних УГКЦ і всіх людей доброї волі цінувати і 

оберігати людську гідність перед лицем новітніх 
ідеологічних викликів та загроз. 

Пишуть владики Синоду в Посланні Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архієпископства Української Греко-
Католицької Церкви стосовно небезпеки гендерної ідеології. 
Єпископи підкреслюють, що до цього покликаний кожен із 
нас, хоч би яке становище в суспільстві ми посідали. Тож вони 
нагадують, що слід належно і відповідально готуватися до 
вибору життєвого стану, спираючись на тверду основу віри, 
моралі та Божого і природного закону. Батьків владики 
заохочують вести добре християнське життя, яке було би 
прикладом для дітей, дбати про християнське виховання 
наступних поколінь та до  заохочення їх до життя в Христі та 
пересторогою перед небезпеками хибної реалізації свого 
свобідного вибору. Працівників медичної сфери вони 
закликають сприяти поширенню культури життя, зокрема 
обороняти життя ненароджених дітей та осіб похилого віку чи 
невиліковно хворих. Працівників інформаційного простору та 
освітньо-виховної сфери, вони просять захищати і 
поширювати традиційні моральні цінності у сфері статевості та 
сім’ї. 
Усіх відповідальних за формування навчальних програм 
ієрархи УГКЦ просять укладати їх на основі природного та 
Божого закону, у пошані до правди, якостей серця і до 
моральної та духовної гідності людини, уникаючи будь-якої 
пропаганди проти статевої чистоти, подружньої вірності, 
справжньої ідентичності людської особи. Науковців 
закликають пам’ятати, що наука і техніка мають визнавати 
основні критерії моральності, а також заохочують їх за 
допомогою доступних засобів демонструвати правду про 
гендерну та інші деструктивні ідеології і вказувати на 
важливість дотримування традиційних морально-етичних 
устоїв. Душпастирям владики Синоду нагадують про їх 
обов’язок дбати про духовний стан сім’ї і родини: «Також 
заохочуємо супроводжувати сім’ї на всіх етапах їх буття, 
починаючи від підготовки до подружнього життя, через 
супровід молодих подружжів, старанну катехизацію родин та 
особливу опіку над сім’ями, які переживають певні труднощі 
чи кризи». Крім цього, вони спонукають душпастирів звернути 
увагу на пасторальну роботу з особами, які мають проблеми із 
визначенням власної статевої ідентичності. 
«Усіх людей доброї волі, а особливо державних діячів та 
законотворців, закликаємо чувати над тим, щоб в 
законодавство України не впроваджувалися непевні й 
неперевірені концепції людської ідентичності чи сім’ї та 
принципи гендерного виховання... Запрошуємо всіх до 
молитви за те, щоб Бог допоміг усім нам жити згідно з Його 
Заповідями, довіряючи Його промислу та не піддаючись 
спокусам спротиву Його волі. Господь, сотворивши людину 
«чоловіком і жінкою», поглянув на них і сказав, що це дуже 
добрим (Бут. 1, 27. 31). Нехай же Він огорне своїм люблячим і 
життєдайним поглядом кожну людину, родину і сім’ю, нехай 
утвердить нас усіх у своїй правді й любові», - пишуть єпископи 
в Посланні. 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9nby9hSFIwY0RvdkwyNWxkM011ZFdkall5NTFZUzlrYjJOMWJXVnVkSE12Y0c5emJHRnVibmxoWDNOcGJtOWtkVjk1WlhCcGMydHZjQ1ZFTVNVNU5uWmZhMmxwWlhadloyRnNhWFJ6YTI5bmIxOTJaWEpvYjNadWIyZHZYMkZ5YUdscFpYQnBjMnR2Y0hOMGRtRmZkV2RyZEhOemRHOXpiM1p1YjE5dVpXSmxlbkJsYTJsZloyVnVaR1Z5Ym05cFh5VkVNU1U1Tm1SbGIyeHZaeVZFTVNVNU5tbGZOemd5TURrdWFIUnRiQT09
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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  

   

                               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 
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416-259-8533 

 

 


