
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 

«Україна молиться за вас, Святіший Отче!» – Глава УГКЦ 
до Папи Франциска на початку Синоду про молодь  

    3-го жовтня 2018 року Святою Месою, яку було відслужено на 
площі Святого Петра у Ватикані, Папа Франциск відкрив Синод 
Єпископів про молодь, закликаючи усунути бар’єри, які відділяють 
Церкву від молоді та вийти поза межі схем і звичок. 
  У роботі XV Генеральної асамблеї Синоду Єпископів від 
Української Греко-Католицької Церкви беруть участь Блаженніший 
Святослав, Глава УГКЦ, та владика Браєн (Байда), Єпарх 
Саскатунський (Канада), якого Синод Єпископів УГКЦ обрав 
делегатом від Української Греко-Католицької Церкви. 
  Загалом у Синоді візьмуть участь 267 ієрархів, а серед слухачів 
будуть 34 представники молоді від 18 до 29 років. Вперше на Синод 
приїхали два єпископи з КНР. Їхня участь стала можливою завдяки 
підписанню Тимчасової угоди між Святим Престолом і КНР. 
  Розпочинаючи проповідь під час Святої Меси з нагоди відкриття 
Синоду Єпископів, що триватиме у Ватикані до 28 жовтня на тему 
«Молодь, віра і розпізнання покликання», Папа Франциск закликав 
Святого Духа, щоб у цей «момент благодаті», яким є Синод, 
«відновити в пам’яті та оживити Господні слова», наново збуджуючи 
«запал і захоплення Ісусом. Адже ми знаємо, що наша молодь 
здатна пророкувати і має бачення залежно від того, як ми, тепер 
дорослі чи літні люди, спроможні мріяти й, таким чином, впливати та 
ділитись мріями й надіями, які несемо в своїх серцях.  
  Святіший Отець молився до Святого Духа, щоб Синодальні Отці не 
дозволили, аби їх змогли пригнітити «пророки лиха та нещастя» чи 
власні «обмеження, помилки й гріхи», але були спроможні «знайти 
простір, який запалює серце й розрізняти шляхи Святого Духа». 
і любов’ю».  
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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 – о. Р. Лобай 
  6:00в. – Св. Літургія – о. O. Юрик 
              

                         Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р.–  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап.Кор.  11, 31-12, 9 
 Єв. Лк. 6, 31 – 36 
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«Відпiчнім з Христом» 2019 Катехитичний Табір: 
До уваги молоді! Запрошуємо учнів 10-12 класів або 
старших податися як виховник/-ця на цьогорічний 
табір. Ласкаво просимо це зробити електронно на 
сайті www.B4J.ca до 15-го  листопада, 2018! 
Потрібно україномовних і англомовних виховників/-
иць.   

 
¾ Відділ ЛУКЖК при Катедрі св. свщм. 

Йосафата запрошує на чайок “Золота Осінь”  
в неділю 14-го жовтня  2018, від години 9:30 - 2:30 
по полудні в церковній залі, 110 Franklin Avenue. 
Офіційне відкриття в 1:00 год. попол. Цікава 
програма та ліцитація (silent auction). Дохід 
призначений на медичне обладнання жінкам-воїнам 
України та для підтримки домів опіки для старших.  
 
¾ Організаційний Комітет Українських 

Державницьких Організацій запрошує на Свято 
Покрови-Свято УПА “Від криївок УПА - до окопів 
АТО (ООС)”. В програмі беруть участь Ансамблі 
СУМ Торонто,  духовий оркестр “Батурин”, хори 
“Прометей”,  “Діброва”,  “Пролісок”, солісти та читці. 
Неділя, 14 жовтня 2018 року о год. 5:00 pm, Old Mill- 
Brule Rooms, 21 Old Mill Rd., Toronto. Вступ $25.00 
Дохід призначений на фонд “Приятелі Збройних 
Сил України” – гуманітарна допомога українським 
воякам. 
Телефон для інформації 416-516-8223. 
                          

Я  І  ! 
 
овоoхрещеним ихайлу огданові расівському 

та атану лександру свальду і їх рідним та 
хресним батькам бажаємо многії і благії літа! 
 
                      І  
 кладаємо щиросердечну  подяку   парохіянам.   

ехай редобрий осподь  благословить і 
винагородить!                
 
Богдан остів             200 

ирон ибульський і арія Гоголь     100 
Володимир і Trisha-Dawn иптицькі         200 
(з нагоди хрещення донечки карлет офії)                     
      
         Є       †                
 
  9  6:00 веч. бл. п. Емілію ідлісну (17р.)  
13 X 5:00 веч. бл. п. ересу тадник (2р.) 
16  5:00 веч.  бл. п. Богдана ихоліса (3р.) 
 

І Я † ’Я Ь 
покоїлися у Бозі бл. п. тефанія агачівець (77р.) 

і бл. п. етро равчук (88р.).  Душі покійних 
поручаємо молитвам наших вірних. 

 
 

 
 

І  І  Я ,   
І Ь Я І   І   

ІЮ І  Ї І 
 
Як повідомляє видання fanarion.blogspot.com, 23 
вересня атріарх Варфоломій, звершуючи 
Божественну ітургію в еркві св. оки в 
тамбулі, проголосив, що  надіслав усім 

повідомлення про те, що країна якнайшвидше 
отримає автокефалію, оскільки має на це право.  

 
користавшись присутністю чеського богослова на 

Божественній ітургії, атріарх зазначив 
таке:  “ ерква ехії та ловаччини є 
наймолодшою з-поміж решти Автокефальних 

ерков, яку Вселенський атріархат проголосив у 
1998 році. 
епер настала черга країни, яка, я сподіваюся, 

отримає статус Автокефалії найближчим часом, 
незважаючи на існуючи перепони, і це станеться, 
оскільки вона має на це право. 
З одного боку, це виключно її право отримати 
[такий] статус Автокефалії. З іншого ж, право 
надати [цей] статус Автокефалії належить 
винятково нашій Вселенській атріархії, як це 
сталося з усіма новими равославними ерквами, 
починаючи від осії у XVI ст. та закінчуючи 

ерквою ехії та ловаччини, про що я вже 
сказав попередньо. 
« ас не лякають погрози. Як я нещодавно 
зазначив в одній зі своїх промов, Вселенський 

атріархат, ані погрожує, ані перебуває під 
загрозою. днак, виконуючи святі 
канони,  [Вселенський атріархат] послідовно 
продовжує таке надання [Автокефалії] зі свого 
боку, а також дотримується поважних привілеїв, 
які йому були надані Вселенськими оборами. і 
канони й привілеї Вселенських оборів, що були 
надані цими оборами [нам], як 

ершопрестольній еркві онстантинополя, ми не 
зрадимо. и шануємо та дотримуємося цих 
канонів, а також будемо їх втілювати, як у 
випадку країни, так і в будь-якому іншому, де 
постане необхідність”, - заявив Варфоломій I. 
 

ереклад сайту erkvarium.org. 
 

http://www.b4j.ca/
http://fanarion.blogspot.com/2018/09/blog-post_33.html?m=1
http://cerkvarium.org/novyny/ukraina/vselenskij-patriarkh-varfolomij-ukrajina-nezabarom-otrimae-avtokefaliyu-bo-tse-jiji-pravo.html


о. Іван Дацько: помісність в Україні сьогодні - не є 
автокефалією 

У червні у Греції представники Католицької і 
Православної Церков дискутували про примат і 
синодальність у ІІ тисячолітті. Українську Греко-
Католицьку Церкву представляв президент 
Інституту екуменічних студій о. Іван Дацько, і на 
семінарі у Києві у Відкритому православному 
університеті Святої Софії – Премудрості Божої він 
розповів про результати цієї Міжнародної 
православно-католицької богословської комісії. На 
семінарі у Києві о. Андрій Дудченко також розкрив 
поняття розуміння автокефалії та першості в 
богослов’ї отця Олександра Шмемана. 
 «Якщо додати молитву і прагнення сповнити 
Христовий заповіт, щоб «усі були одно», то можна 
очікувати позитивних кроків у пошуках єдності і 
сопричастя Церков» 
«У результаті нашої презентації ІІ тисячоліття ми 
розробили елементи схожості як в наших традиціях, так і 
у відмінностях, щоб запропонувати кроки, які повинні 
зробити наші Церкви у стараннях до єдності. Отже, наше 
дослідження показало, що примат і синодальність 
збереглися протягом ІІ тисячоліття, хоча на Сході та 
Заході були підкреслені різні аспекти різним чином. Схід 
та Захід визнавали необхідність мати певну форму 
примату та службі єдности. Щобільше, синодальність 
ніколи не була призабута, оскільки скликали на 
регулярній основі собори та синоди. Навіть було можливо 
провести спільний собор у Флоренції, який уважали 
вселенським. Ми також завважили, що політичні потуги 
королів, імператорів як на Сході, так і на Заході поважно 
впливали на здійснення примату та синодальності. Увесь 
час тривала боротьба: чи папа над королем, чи король 
над папою», – презентував висновки богословської комісії 
о. Іван Дацько. 
У ІІ тисячолітті на Заході наголошували, передусім, на 
Вселенській Церкві і вселенському приматі та 
верховенстві єпископа Риму. Натомість, на Сході 
особливу увагу приділялося синодальності місцевої 
Церкви за рахунок універсального примату. Це призвело 
до різних еклезіологічних поглядів та канонічних установ, 
а також взаємного відчуження та непорозуміння. На 
Заході політичні події (хрестові походи, створення 
латинських князівств…) трактувалися як акти агресії та 
позбавлення свободи Церков. Насильне впровадження 
папського примату часто розглядали на Сході як загрозу 
тим Церквам, які остаточно боялися бути 
підпорядкованими єпископові Риму. Це пояснює 
остаточну відмову від Флорентійського собору. Римська 
Церква вважала себе одинокою та єдиною Церквою, а 
єдність Церкви вважала як повернення до послуху папі. 
Це пояснює феномен уніатизму та прозелітизму 
латинських місіонерів на території Східних Церков. 
Натомість, на Сході Церкви стикнулися з феноменом 
націоналізму і етнофілетизму, що спричинило таку 
небезпеку, що кожна регіональна Церква замикалася в 
собі і вважала себе самодостатньою. 
«Сьогодні в Католицькій Церкві відновилося та існує живе 
зацікавлення до розуміння синодальності на всіх рівнях. 
Католицька Церква за Папи Франциска має тенденцію 
вводити синодальний устрій. Як це виглядатиме – 
побачимо. З такою настановою і розумінням Другий  
 
 

Ватиканський Собор несподівано відкрив перспективи 
переосмислення таїнства Церкви як сопричастя і подібно 
спостерігаємо в Православній Церкві необхідність 
здійснення примату та синодальності у вселенському 
вимірі. У Католицькій Церкві спостерігаємо бажання 
відрізнити примат від виконання примату, відкривши нові 
перспективи для майбутнього. 
Наради відбулися у дружній і діловій атмосфері, бо жодні 
формальні зустрічі не заступлять дружби і справжнього 
бажання єдності. А якщо додати молитву і прагнення 
сповнити Христовий заповіт, щоб «усі були одно», то 
можна очікувати поважних позитивних кроків у пошуках 
єдності і сопричастя Церков, що втрачено на початку ІІ 
тисячоліття», – підсумував президент Інституту 
екуменічних студій. 
Головним для о. Шмемана було переконати 
церковних ієрархів, що Церква має бути Церквою для 
всіх 
«Отець Олександр Шмеман, коли говорив про Церкву, то 
перше, що для нього було важливо, – фундаментальний 
принцип помісності. Він вважав, що цей принцип 
церковної організації має дипломатичне значення. Був 
переконаний, що інші принципи церковного устрою 
неможливі без цього. Коли ми говоримо про помісність в 
Україні сьогодні, то дуже часто помилково ототожнюємо 
це поняття з автокефалією, що не є тим самим. 
З принципу помісності випливає той принцип 
адміністративного устрою, який називаємо автокефалією. 
Якщо помісність стосується церковної онтології, то 
автокефалія – це принцип адміністративного устрою. 
Оскільки на початку своєї богословської кар’єри Шмеман 
займався церковною історією, він простежував зв’язок 
між ідеями, якими жила Візантія, та церковним устроєм. 
«…Не може бути незалежності від імперії без відповідної 
церковної незалежності», – пише Шмеман. Ми це бачимо 
зараз на прикладі України, коли рух за автокефалію є 
важливим не тільки для церковної єдності, не тільки з 
пастирських міркувань повернення розділених християн 
до вселенського православ’я, але також і в такому 
політичному контексті, як розрив з Московською імперією, 
яка досі має вплив на Україну, в т. ч. через релігійні 
спільноти», – розповів про розуміння автокефалії та 
першості в богослов’ї отця Олександра Шмеманао. 
Андрій Дудченко. 
В історичному православ’ї Шмеман діагностував 
розпадання вселенської свідомості. Розвиток автокефалії 
був для Шмемана ознакою натуралізації християнства. 
Сутність вселенської першості для Шмемана полягала в 
тому, щоби зберігати та виявляти єдність Церкви у вірі та 
житті, зберігати та виявляти її соборність, не дати 
місцевим церквам усамітнитись у провінційності місцевих 
передань. 
Отож головною складовою еклезіології Шмемана було 
акцентування на первинності та догматичній важливості 
помісного устрою Церкви. Помісність і автокефалія – 
поняття пов’язані, але не тотожні. Центральною 
практичною ідеєю є об’єднання всіх християн, які живуть 
на одній території, в одну церковну спільноту, це втілення 
принципу помісності. 
  
Про це повідомляє Християнський портал КІРІОС з 
посиланням на dukhovnist.in.ua 
 

 
 о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 

о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

 

https://kyrios.org.ua/
http://www.dukhovnist.in.ua/uk/dukhovna-demokratiya/1794-zhodni-formalni-zustrichi-ne-zaminiat-druzhby-i-spravzhnoho-bazhannia-iednosti-o-ivan-datsko
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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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