
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 

        
«У поверненні українцям віри в себе військо може 

відіграти непересічну роль», ‒ о. Андрій Зелінський 

Андрій Зелінський — штатний капелан бригади морської піхоти. 38-
річний священик Української Греко-Католицької Церкви, він понад 
11 років свого життя задовольняє духовні потреби українських 
військових.  

А розпочав він цю шляхетну місію ще 2006-го спільно з 
гуртом молодих капеланів в Академії сухопутних військ у 
Львові. Від початку путінської агресії проти нашої країни він 
— активний провідник пасторальної діяльності у війську в 
районі АТО. Отець Андрій провадив своє служіння в 
підрозділах ЗСУ під Слов’янськом, Краматорськом, у Пісках, 
Дебальцевому, авдіївській промзоні, Широкиному та 
Водяному. Уже два роки він — душпастир морських 
піхотинців. Проте моя цікавість до цієї персони значно 
глибша, аніж написання оповідки про капелана на війні. 
Андрій Зелінський має напрочуд цікаве й актуальне бачення 
формування ідеологічно-духовного фундаменту війська 

— Чим ви, отче, наразі живете? — запитую в співрозмовника 
по тому, як ми нагрілися кількома ковтками кави. 
— Я опікуюсь розвитком етосу (узагальнена характеристика 
культури певної соціальної спільноти, яка виражена в системі її 
панівних цінностей і норм поведінки. — Авт.) українського воїна. 
Звісно, він сповнений певними елементами воїнської романтики, що 
приваблює, захоплює дух, — відповідає капелан. 
— Які існують особливості, власне, капеланського служіння 
в морській піхоті?  
— Це подвійне завдання, адже там капелан покликаний дбати не 
лише про духовні потреби окремих вояків, а й про дух самої 
морської піхоти. Коли ми говоримо про етос звитяжця, то маємо на 
увазі цінності, чи, якщо хочете, Кодекс честі, які зрештою 
впорядковують його особистісний розвиток, взаємини у 
військовому колективі, формують типаж, здатний жити й боротися 
заради Перемоги. Тобто це філософія воїна, яку насправді нашим 
Збройним Силам так і не вдалося згенерувати за чверть віку. 
Андрій Зелінський диференціює військовослужбовця та воїна. 
Перший, на його думку, є особою, яка виконує умови контракту, 
закону, а другий — це тип характеру. Він вважає, що морська 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
 6:30р. -    Утреня – о. Р. Лoбай 
 8:00 –   Св. Літургія – o. О. Лящук 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур   
11:30 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 6:00 в – Св. Літургія -  o. Р. Лобай 
 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп.  
                    
                Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Еф. 5, 9 - 19. 
 Єв. Лк.12, 16 - 21. 
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             ОГОЛО ЕННЯ 

Неділя 3 грудня навечіря свята Введення у рам 
Пресвятої Богородиці – Вечірня після Святої 
лІтургії  о год.  6:00 вечора 
Понеділок 4 грудня – свято Введення у рам 
Пресвятої Богородиці. Утреня о год. 7:00 ранку, 
Божественні Літургії о год. 8:00, 9:30 ранку і 
6:00 вечора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
¾ Ліґа Українських Католицьких Жінок 

Канади при церкві св. о. Миколая запрошує всіх 
на РІЗДВЯНИЙ БАЗАР у церковній залі в неділю 
10 грудня 2017, від год. 8:00 ранку до 2:00 пoп. 
Можна набути смачні гарячі обіди, печиво, 
святвечірні страви, пшеницю, мак, вушка і 
подарунки на свята. 

 Просимо парафіян допомогти в підготовці 
базару:  готовити вареники в суботу 9 грудня 
від год. 10:00 ранку, подарувати печиво або 
щось на ліцитацію/аукціон. Можна голоситися 
до Тані Когут  на  416-231-2687 або до 
канцелярії на чис. тел. 416-504-4774. 

 
¾ Молитовна  Група зустрічається щосереди  о 

год. 6:00 вечора.  Наступна зустріч  буде   
6-го грудня.   
  

¾   Клюб Духовних Дискусій (колишній 
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка   о год. 
1:00 поп. Наступна зустріч  буде  5 грудня. 

¾  «Відпiчнім з ристом» 2018 
Катехитичний Табір:  заповнений ! 

¾ Інститут хідньо- ристиянських аук ім. митр. 
Андрея ептицького запрошує на доповідь 
“Владика Сотер Ортинський і початки східньо-
католицьких ерков в Америці: Виклики і 
досягнення – 1884-1916” в четвер, 7-го 
грудня, 7:15 веч.  в приміщенні Windle House 
(5 Elmsley Place) на кампусі Університету 
Колегії св. Михаїла Торонтського Університету. 
Доповідач: о. д-р Іван ащак, священик 
тамфордської Eпархії в А, автор кількох книжок 

про історію Г  в -му столітті, випусник 
докторської програми ордгамського ніверститету  
в ью орку. Вхід вільний. 

 
¾ ори Левада і Оріон (УМА) Торонто під 

мист. кер. Ярослава Гнатовського і Організація 
Четверта Хвиля щиро запрошують українську 
громаду на БЛАГОДІЙНИЙ РІЗДВЯНИЙ КОН ЕРТ 
“Різдвяні Візерунки” (Christmas Collage) в 
неділю 10 грудня о год. 3:00 поп. в Золотому Леві 
( няжий Двір), 15 Canmotor Ave., Etobicoke.  
В програмі: Koса олектив, аталія олач- улинич, 
солісти, розігравки, несподіванки, кава і солодке. 

астина зібраних коштів призначена на підтримку 
фонду “Мецeнати для Солдата” (заснований на 
Волині усланом еліпським для допомоги бійцям 
А , які захищають територіяльну цілісність 
країни). витки ($30.): 416-354-2469 ( ксана),  

416-233-9700 ( леся), ресторан Золотий Лев, 
магазин Буква, при дверях $35. олодь до 12 років 
безкоштовно.  

 
¾  “Різдвяна Містерія”, духовна постановка 

про народженя Ісуса риста відбудеться в суботу 16 
грудня о год. 7:00 веч. і в неділю 17 грудня о год. 
3:00 поп. в приміщенні  Factory Theatre,  
125 Bathurst St. (at Adelaide) Toronto.  Вхід вільний.  
             

              Ж Е Р Т В О Д А В І  
  Складаємо щиросердечну  подяку парохіянам.       
Нехай Предобрий Господь                       
благословить і винагородить! 
 
Зоряна Дутчак і Andreas Deeder            1325.00 
Володимир і Анна окрищак                   160.00 
Александер і ідія Демченко                   100.00 

рест і етяна Джулинські                      270.00 
Юрій Дашко і Marla Waltman                   100.00 
Oльга ихайлюк                                    300.00 
       (в пам’ять Василя ихайлюка – 26р.) 

аруся і тефан остів                           500.00 
            (з нагоди вінчання дочки юби) 
 
     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И  
      5  ХІІ   6:00 веч.         бл. п. Марію, Володимира 
                                            Мирославу Кудлів 
      7   ХІІ    8:00 ранку         бл. п. Романа Терлецького 
      9   ХІІ   10:00 ранку    бл. п. Михайла Василика (40д) 
      9   ХІІ   11:00 ранку    бл. п. о. Павла Джулинського, 
                                            Стефанію, Богдана 
      9   ХІІ     4:00 поп.       бл. п. Марію Теплу (1р.) 
    16   ХІІ     7:00  веч.      бл. п. Василя Турчмановича      
                                               

    В І Н А Я  †  П А М ’ Я Т Ь  
 покоїлися у Бозі бл. п. Василь Пастушак (55р.) і 
Андрій Коморовський (98р.). Душі окійних 
поручаємо молитвам наших вірних. Вічна Їм ам’ять! 

рамовий Празник будемо святкувати в 
неділю, 17 грудня:  Архиєрейська 
Божественна Літургія о год. 11:30 ранку, 
Празничний Обід о год. 1:15 поп. у церковній 
залі. витки можна придбати  у парохіяльній залі 
в кіоску Б  при недільній каві і  в парохіяльній 
канцелярії (416-504-4774). росимо  до  
численної участи!  
В кіоску БУКК також можна придбати 
різдвяні картки.  

 У день  19 грудня до дітей нашої парохії 
завітає святий отець Миколай. O год. 6:00 веч. 
усі діти матимуть нагоду подякувати за щедрі 
дарунки Господу і св. иколаєві під час в. 

ітургії. ісля лужби Божої усі перейдемо  до 
церковної залі, де відбудеться вечір чарівних 
казок, нагода зустріти о. иколая  і отримати 
невеличкі  подарунки.  

об св. иколаєві вистарчило дарунків просимо 
записати ваших дітей у церковній канцелярії 
 (416-504-4774)  до 15 грудня.  
 
Повідомляємо, що від цієї неділі у 
церковній залі  можна вирівняти 
членські внески ($40.), відібрати 
конверти на 2018 р.   і при цім відібрати 
напис на шибу (помаранчевого кольору)  
– це дозвіл на паркування на парафіяльній 
площі і на вулицях біля парафії. аписи 
будуть видаватися тільки членам нашої 
парохії.   



          піхота найближче підійшла до бажаного 
прояву ціннісного розвитку. 
— Наша армія наразі має чудових людей, знаю 
багатьох особисто. Але це військо, яке тільки 
зводиться на ноги, нарощує «м’язи» та бойову потугу, 
— каже він. — Змушений констатувати: поки що 
війську бракує душі. А його душею є лідерство. Тільки 
воно з пересічного громадянина сформує воїна — 
цілісно й ціннісно. Так само твориться живе військо. І 
не даремно у світі саме морська піхота є природним 
середовищем, колискою для розвою військового 
лідерства. 
Формування філософії воїна-лідера є одним із 
першочергових завдань для наших Збройних Сил 
сьогодні. Віднедавна в цьому процесі помітну роль 
відіграють капелани, завданням котрих, як на мене, є 
турбота про дух воїна та війська. І це не заміщення, як 
декому видається, функціоналу командирів чи фахівців 
із морально-психологічного забезпечення. Капелан 
дбає про сокровенне — людяність. Людина в однострої, 
відчуваючи в собі людяність, ефективніше 
виконуватиме завдання за призначенням. Їй легше 
орієнтуватися в ціннісному полі в умовах гібридної 
агресії. Отже, треба створювати механізми, які 
впливатимуть на трансформацію рис українського 
суспільства. Навіть у радянський час армія виконувала 
функцію соціалізації або інтеграції в суспільство. У 
незалежній Україні вона втратила цю здатність. Військо 
є своєрідною школою життя, навіть ініціації. Тому варто 
повернути сприйняття війська як середовища, де 
гартують людей, які не вміють віддавати себе на 
поталу обставинам, бо зорієнтовані винятково на 
перемогу. Армії потрібно повернути й втрачену 
здатність бути своєрідним соціальним ліфтом: натепер 
бачимо лише початок процесу. 

— Ви бачите не просто функціонал капелана, а й 
функціонал, що має впливати на дух цілої 
системи. На якому етапі ця система нині 
перебуває? Чи ми тільки розпочали пошук її 
необхідних компонентів? 

— До мене не раз зверталися волонтерські організації, 
які добре усвідомлювали, що армія потребує чогось 
значно більшого, аніж матеріальне забезпечення. 
Ідеться про ідеологію. Це питання надактуальне, і тут 
іще неоране поле роботи. 
Фундаментом будь-якої соціальної системи є три 
складові: її елементи, зв’язки між ними й правила, за 
якими відбувається взаємодія. Якщо ведемо мову про 
ЗСУ, то елементом у цій системі є особовий склад. 
Військове лідерство — це термін, який почасти не 
розуміють і якого навіть бояться деякі представники 
військового командування, адже в радянському 
минулому, та й пізніше, це визначення майже не 
звучало як слід. От і сьогодні в ЗСУ узвичаєно ведуть 
мову про управління, рідше — про менеджмент. Але 
лідерство — це більше. У морській піхоті відомий 
механізм лідерства, латиною він звучить як Ductus 
exemplo — керівництво власним прикладом. Лідер у 
цьому розумінні не лише той, хто веде, а й той, хто 
може опанувати хаос і безлад життя та бою зокрема. 
Другий елемент системи — зв’язки, які мають існувати 
на базі нової ціннісної моделі, що потребує унормування 
та подальшого розвитку, ефективного функціонування в  

 

умовах різноманітних внутрішніх і зовнішніх викликів. 

— Що робити з ініціативою, особливо знизу, в 
армії? 
— Особливо від представників старшого покоління не 
раз доводилося чути, що ініціатива в армії — річ, яка 
нерідко спричиняє покарання. Принаймні так можна 
перекласти відомий вислів із російської. Заборона 
виявляти ініціативу, брати на себе відповідальність 
призводить до стагнації, унеможливлює прогрес, 
перспективи розвитку. Це своєрідна ментальна 
диверсія з минулого, яка сьогодні нам лише додає біди. 
Ініціатива в армії повинна бути контрольованою та 
керованою, інтегрованою в певні загальні завдання 
підрозділу, частини, роду військ тощо. Так, це 
підконтрольна річ, але вона має бути як різновид 
особисто-свідомої відповідальності воїна-лідера. 
Отець Андрій переконаний: треба зробити ще 
надзвичайно багато, аби досягти стандарту, за яким 
ЗСУ виховуватимуть вояків, що не бояться брати 
відповідальність на себе. Щоправда, справжнім 
проривом тут стали роки війни. Створилися умови для 
масового прояву саме лідерських рис тисяч воїнів. 
Серед українців іще панує розуміння лідерства в 
такому радянському штампі, що лідер — це типово 
авторитарна особистість, яка перебуває в якомусь 
авангарді та за якою йдуть інші. Це зовсім не так. Ці 
штампи потребують заміщення на Доктрину 
військового лідерства в Збройних Силах. Це 
нормативний вимір душі армії, яка вже присутня в 
різних компонентах, проявлялася під час бойових дій, 
але його іще треба інституціоналізувати. Потрібен 
такий механізм, котрий дасть змогу воякові, який 
повертається в цивільне життя, ставати якісно іншою 
людиною, яка не чекає, що за неї держава почне 
налагоджувати її життя й долю. Це людина, яка не 
спостерігає за тим, як життя минає повз, а та, що не 
боїться брати відповідальність за себе, родину, 
колектив, країну. Саме ситуація бою, коли все, що в 
тебе є, — це твоя зброя, починаєш розуміти: життя 
твоє й країни — у твоїх руках. 
Іще забагато українців чекають у сферах політики, 
економіки, безпеки якихось месій, — це марні 
сподівання й змарнований час. Україні потрібні люди 
не успіху, а саме Перемоги. Наша система виховання в 
сім’ї, школі та армії спрямована на корекцію 
особистості замість того, щоб указувати на реальні 
ресурси розвитку. Це її великий недолік. Армія 
має стати школою лідерства, коли здатність 
перетворювати можливості й виклики на ресурс стає 
буквально ментальною ознакою. Україна потребує 
Воїнів Духу, чиє гасло — «Не здаватися!». Ані в бізнесі, 
ані в освіті, ані в спорті, і, звісно ж, ані на полі бою за 
Україну.— За роки незалежності ЗСУ, як і вся країна, 
заразилися вірусом корупції та бюрократії. Це не 
таємниця. Корупція — лише одна з найбільших 
проблем нашого суспільства. Ще одна велика проблема 
— це слабка людина в соціумі як результат, продукт 
пострадянської культури, що невтомно штампувала 
нездатних реалізуватися індивідів, які радше боялися 
власних мрій, аніж могли їх утілити. І в поверненні 
українцям віри в себе військо може відіграти 
непересічну роль. Військо існує для перемог! Воїн — 
особистість, яка живе перемогою: над собою, над 
життєвими обставинами, над ворогом….. Геннадій 
Карпюк 
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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  
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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 
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416-259-8533 
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