
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 

Глава УГКЦ в Ізраїлі: «Релігійні цінності є 
силою демократії» 

 
Приклад вашої країни показує, що демократія може 

бути сильною, але для того вона повинна бути 
заснована на цінностях. І саме релігійні цінності є 

силою демократії. 
Таку думку висловив Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав 5 березня в 
Єрусалимі під час зустрічі Всеукраїнської ради Церков і 
релігійних організацій з Головою Кнесету Юлієм (Йоелем) 
Едельштейном.Предстоятель УГКЦ зауважив, що сьогодні в 
усіх країнах колишнього Радянського Союзу існує сумнів, чи 
демократія може бути сильною. Ми бачимо, що є велика 
спокуса тоталітарних режимів, у той чи той спосіб 
оформлених, піддати сумніву демократію. Деякі вважають, 
що тільки коли є диктатор, сильний лідер, тоді він 
забезпечує мир, здатність оборонятися державі, а 
демократія – це, мовляв, для слабких.«А приклад вашої 
країни показує, що демократія може бути сильною, але для 
того вона повинна бути заснована на цінностях. І саме 
релігійні цінності є силою демократії. Бо якщо демократія, і 
ми це бачимо в Європі, відмовляється від релігійних 
цінностей, то має тенденцію скотитися або в анархію, або в 
диктатуру», – наголосив Блаженніший Святослав. Глава 
УГКЦ відзначив, що Ізраїль має досвід побудови 
демократичного суспільства, якого Україна може 
повчитися.Говорячи про місію ВРЦіРО в Україні, 
Блаженніший Святослав відзначив, що вона стоїть на варті 
справжньої демократії. «Вибори є основним моментом 
демократичного суспільства…………….(ст. 2)……………….. 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
Ап. Євр. 11, 24-26;32-12, 2.. Йо. 1, 43-51.  
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. O. Kaчур 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук 
 11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
             

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

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап.  Рим. 13, 11 – 14, 4.  
 Єв. Мт. 6, 14 – 21. 
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 Повідомляємо, що Загальні Збори ЛУКЖК 

відбулися  3-го березня. Бажаємо новообраним 
співголовам Вірі Гомонко  та  Ірці Осадчук  та 
членам нової управи багато успіхів. Нехай 
Предобрий Господь тримає Вас у своїй опіці на 
Многії і Благії Літа! 
 
 Повідомляємо, що  в зв’язку з різким 

зростанням ціни на пересилання журналу 
‘Патріярхат’ з України до Канади, вартість 
журналу буде 7 доларів.Ми щиро вдячні усім 
довголітнім читачам за Ваше зрозуміння і надіємось 
надалі на Вашу підтримку. 

 
 ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО СВЯТОГО 

ПРИЧАСТЯ: лекції для дітей, які не є учнями 
цілоденної школи Патріярха Йосифа Сліпого, а які 
хочуть приступати до Першого Святого Причастя з 
учнями школи повинні звертатися до п. Зоряна Стеха 
за чис. тел. 647-978-2181. 

 
  Дискусійний Клюб при нашій парохії 

зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 12 березня о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 
 

 В четвер, 21 березня, о год. 7:00 веч., в  
St. Vladimir Institute, 620 Spadina Avenue, 
відбудеться доповідь відомого науковця, доктора 
політології, професора Чернівецького національного 
університету, Анатолія Круглашова на тему: 
“Ukraine’s Political Reforms amidst a Host of 
Federalization and Decentralization Demands”. 
Зустріч організована завдяки Меморіальному фонду 
ім. Володимира Дилинського, (засновник фонду - 
Мирон Дилинський) та Канадському Інституту 
Українськиx Студій. Вступ вільний. За додатковою 
інформацією просимо дзвонити на чис. тел.:  
(416)-923-3318. 
 

 В неділю 7 квітня після св. літургії о год. 
11:30 ранку буде нагода послухати доповідь на 

тему: УГКЦ в ХХІ Столітті – Візії і Виклики у 
нашій церковній залі. Доповідач- Анатолій 
Бабинський – студент Інституту ім. Андрея 
Щептицького. 
 

                        Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 

   Марія Біланюк           300. 
   Василь Лисий           200. 
   Богдан і Орися Костів         100. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ОГРІВАННЯ 
Катерина Воловець         500. 
Анна Мартинюк- Мішо        100. 
Нестор і Галина Микитин        101. 
Володимир і Анна Покрищак      200. 
Андрій Потічний          200. 
 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
13 ІІІ      8:00р.  бл. п. Леоніда Собелев 

   23 ІІІ      8:00р.  бл. п. Марію і Григорія     
                                            Реплянських 
                            (Продовження) 
 Коли люди не вірять у демократію, то не йдуть 
голосувати. Бо не вірять, що може щось змінитися. 
Ми бачимо, що деякі диктатори перетворюють 
вибори на шоу. Прикладом цього слугує сусідня 
країна: усі наперед знали, хто виграє вибори, але 
потрібно було пережити відповідну виставу», – 
сказав духовний лідер українців.«Ми хочемо, – 
наголосив Предстоятель, – щоб наша країна була 
справжньою демократією, де гідність людської 
особи, незалежно від її національного, етнічного, 
релігійного походження, була наріжним каменем, 
де її голос має вартість і де вона відповідає за свою 
державу». Справжня демократія, на його 
переконання, зможе і вистояти проти зовнішньої 
агресії, і розвиватися. Бо сьогодні Україна, з одного 
боку, ризикує забути про війну і жити так, ніби 
війни не існує. А з іншого – ми не можемо 
перетворитися на країну – військовий табір. 
«Часто звучать запитання, чи можна тішитися під 
час війни, чи можна святкувати під час війни? І от 
як це поєднати? Ваш приклад і досвід у цьому для 
нас є справді важливим», – додав Верховний 
Архиєпископ.Глава УГКЦ висловив прохання 
сприяти розвитку двосторонньої угоди про Зону 
вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, яка була 
підписана 21 січня 2019 року. «Адже це не тільки 
справа економіки, – вважає Блаженніший 
Святослав. – Це свідчення, що демократія може 
бути сильною. Це сьогодні єдина модель побудови 
суспільного ладу, в якому людина може спокійно 
жити і розвиватися». Зона вільної торгівлі, за його 
словами, – один з елементів співпраці між 
країнами, які є суверенні й незалежні. «Дуже 
важливо, щоб ця зона запрацювала і документ був 
імплементований. Ми знаємо, що це у вашій 
компетенції», – наголосив архиєрей.Насамкінець 
Глава УГКЦ від імені Всеукраїнської ради Церков 
сказав, що Церкви в Україні стоять на сторожі миру 
й злагоди. Ми кажемо «ні» антисемітизму,  (ст.3) 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
11 березня. Щонеділі підчас Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00 
вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти,  який починають служити в 
п’ятницю  15  березня.  
 
Сьогодні після Літургії о год. 6:00 правлять 
ВЕЧІРНЮ ПРОЩЕННЯ. 
 
В понеділок 11 березня о год. 6:00в. КАНОН 
АНДРЕЯ КРИТСЬКОГО. 
 
 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 Ранішoсвячених  Дарів  о год. 
6:00 вечора. В п’ятницю також служать 
Парастас-Сорокоусти після Літургії. 

 
 



                         (Закінчення) 
 
ми кажемо «ні» будь-якій дискримінації. Справжня 
демократія – це тоді, коли всі разом почуваються 
як вдома.Як повідомляв Департамент інформації, 
офіційний візит делегації Всеукраїнської ради 
Церков і релігійних організацій до Ізраїлю 
відбувається за ініціативи головуючого у ВРЦіРО, 
Головного рабина Києва та України Якова Дов 
Блайха.Нагадаємо, що перше виїзне засідання 
Всеукраїнської ради Церков і релігійних 
організацій відбулося у 2009 році також до 
Держави Ізраїль. Тоді результатом зустрічей 
делегації ВРЦіРО на найвищому рівні стало 
остаточне вирішення питання встановлення 
безвізового режиму між Україною та Ізраїлем. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

    (Продовження з минулого вісника) 
Свята Софія Київська - катедральний собор Унійної 

Церкви у 1596-1633 роках 
 

Собор Святої Софії – катедра унійних 
митрополитів 

Храм Святої Софії вперше став катедрою київських 
унійних митрополитів у першій половині XV ст. 
Після проголошення на Флорентійському соборі 
1439 р. єдності Західної та Східної 
Церков[11] митрополит Ісидор, активний учасник 
собору, наприкінці 1440 – на початку 1441 р. 
відвідав своє первопрестольне місто − Київ, де 
його урочисто вітав київський князь Олександр 
(Олелько) Володимирович з роду Ґедиміновичів. 
Олелько проголосив предстоятеля Київської 
Церкви „господином і отцем”, тим самим визнавши 
його духовну юрисдикцію в межах Києва і 
Київського удільного князівства, а також видав 
уставну грамоту для Софійської катедри і 
митрополичого намісника Ісидора[12]. 5 лютого 
1441 р. в катедральному соборі „Святої Софії, що є 
Премудрість Божа, матір всім церквам руським, 
стіл Київський і всієї митрополії Русі”[13], Ісидор 
відправив Божественну Літургію та урочисто 
проголосив Флорентійську унію[14]. 
Після Берестейської церковної унії 1596 р. собор 
Святої Софії де-юре і де-факто став головним 
катедральним храмом Київської митрополії в 
єдності з Римським Апостольським престолом та 
осідком предстоятеля Унійної Церкви, хоча 
тогочасний митрополит Михайло (Рагоза) до своєї 
смерті в 1599 р. переважно резидував у Вільні. 2 
грудня 1597 р., 23 серпня і 2 жовтня 1599 р. 
польський король і великий князь литовський 
Жиґимонт III видав для духовенства східного 
обряду в Києві, місцевого магістрату й міщан 
грамоти про послуг і підлеглість главі Унійної 
Церкви[15]. На офіційному державному рівні 
статус Святософійського собору як катедри  
унійних митрополитів підтверджено в липні 1600 
р., коли відбулося офіційне введення у  
 
 
 

володінняхрамом та його маєтностями 
митрополита Іпатія (Потія)[16]. Водночас роль 
Києва як головного престольного міста 
з’єднаної з Римом Київської Церкви вперше було 
зафіксоване в папському бреве Клемента VIII від 
15 листопада 1600 р. 
(„Bulla provisionis Ecclesiae metropolitanae Kioviensi
s”)[17].Упродовж 1596-1633 рр. катедра Святої 
Софії була адміністративним центром і важливим 
духовним осередком католиків східного обряду в 
Києві та в українській частині Київської 
митрополичої архиєпархії. При Софійському соборі 
функціонувала унійна капітула (єпархіальний 
крилос) (згадка з 1623 р.),  а також діяв 
василіанський монастир (з 1622 р.), очолюваний 
його настоятелем о. Олександром 
(Шкодлицьким)[18]. Згідно з інструкцією 
митрополита Йосифа (Велямина Рутського) від 
1618-1619 рр., для Києва передбачалося 
номінувати окремого вікарного єпископа унійного 
митрополита, а при соборі Св. Софії мала бути 
відкрита школа. У серпні 1623 р. папський нунцій 
Джованні Ланцеллотті запропонував Римській курії 
заснувати в Києві унійну семінарію для духовної 
формації місцевих клириків[19]. Унійними 
настоятелями собору Св. Софії в Києві були 
священики Филип Опанасович (дані 1600-1605 
рр.; „піп нагірний”), Яків Крушинський (1601-1604 
рр.), Іван Мужиловський (1605 р.; київський 
протопоп, номінований князем Костянтином 
Острозьким, воєводою київським), Антоній 
Грекович (1610-1618 рр.), Станіслав Садковський 
(1613-1618 р.), Іван Путята (1624 р.) та Мартин 
Корсак (1626-1633 рр.), останній намісник 
предстоятеля Унійної Церкви у Києві[20]. 
    Унійні богослуження в Софії Київській 
Після лютого 1441 р. наступне документально 
зафіксоване унійне богослуження в Софії 
Київській відбулося 7 березня 1610 р. в першу 
неділю Великоднього посту (Соборну Неділю), 
„згідно зі звичним стародавнім звичаєм”. 
Божественну Літургію тоді звершив о. Антоній 
Грекович, генеральний намісник митрополита 
Іпатія (Потія), який був поставлений до Києва, 
„аби, мешкаючи там при церкві святої Софії, 
відправляв хвалу Божу і стежив за  порядком 
духовним”[21], та щоб місцеві священики „у 
всьому [його] слухали, а також разом із ним 
відправляли всі богослужіння і виявляли свій 
послух його милості отцеві митрополитові, і 
закликав їх, усіх священиків на гору до Софійської 
церкви Київської митрополії для відправлення 
служби Божої, як перед цим бувало”[22]. За 
даними листа короля Сигізмунда III, того дня 
Антоній Грекович скликав до катедри Святої Софії 
архиєпархіяльний собор духовенства і мирян 
Києва, та, попри опозицію частини священиків, 
міщан і козаків, звершив Літургію в цьому храмі….. 
                   (продовження наступного тижня) 
 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                      •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                  •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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