
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 

«Тільки справжня любов породжує героїв», 
– Глава УГКЦ про добровольців і волонтерів 
 
Добровольчий і волонтерський рух – це ніщо інше, як 
діяльна любов. Це любов до того, що є найдорожчим. І 
тільки така справжня любов породжує героїв. Про це сказав 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав на Національному форумі 
«Трансформація України» під час розширеного засідання 
координаційної ради добровольців і волонтерів у День 
українського добровольця. 
Предстоятель розповів, що святий апостол Павло у 
своєму Посланні до римлян, щоб пояснити, хто такий 
християнин і як він живе, каже: «Християнин – це той, 
хто живе не під законом, а під благодаттю». «Це означає, 
що християнин любить Бога і свого ближнього не через 
зовнішній примус, а за покликом серця. Тому можна 
сказати, що християнин – завжди доброволець і 
волонтер», – сказав Блаженніший Святослав. 
Глава УГКЦ з приємністю привітав добровольців і 
волонтерів, які за покликом любові до України 
відгукнулися на це величезне завдання – стати на захист 
свого народу, своєї держави. «Добровольчий і 
волонтерський рух – це ніщо інше, як діяльна любов. Це 
любов до того, що найдорожче. І ми знаємо, що тільки 
така, справжня, любов породжує героїв. Тому я сьогодні 
вітаю Україну, вітаю усіх з даром великих людей і героїв, 
честь і славу яким ми сьогодні висловлюємо», – 
виголосив Предстоятель. Блаженніший Святослав 
запевнив волонтерів та добровольців не тільки в 
церковній повазі і подяці,  ……(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. 1, 10-2,3. Мр. 2, 1 – 12..  
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о.  Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук  
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
 6:00в. – Св. Літургія – о. О. Качур 
 7:00в. – Великопосна Вечірня-  
                                           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. Євр. 11, 24-26; 32-12.  
 Єв. Йо. 1, 43-51. 
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 УВАГА! Загальні Збори Свято-

Миколаївської парохії проходитимуть в неділю 
24 березня після Святої Літугії о год. 9:30 ранку у 
парохіяльному будинку (11:15р). Заохочуємо 
наших парохіян включитися у цей важливий 
процес! 

 
  Дискусійний Клюб при нашій парохії 

зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 19 березня о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 

 
   Катехетична наука для дорослих i 

зацікавлених відбувається кожного вівтірка 
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків,  
516 The Kingsway.  Всіх запрошуємо! 
 

 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. 
 

 СФУЖО запрошує на Ювілейний Бенкет 
з нагоди 70 ліття Світової Федерації 
Українських Жіночих Організацій в неділю 24 

березня о год. 3:00 поп. у приміщенні Княжий Двір 
ресторану Золотий Лев., 15 Canmotor Ave. Головна 
доповідачка: д-р Марта Кічоровська Кебало, 
представниця СФУЖО до ООН. Квитки:  
416-252-3456  aбо 647 713-6257. 
 

 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! 

   Марійка  Микитин             500. 
   Лариса Микитин             500. 
   Катруся Микитин Райлі           500. 
   Люба Ройко               200.     

                 ПОЖЕРТВИ НА ОГРІВАННЯ 
Ліям i Kсеня Ґейні             100. 
 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
   23  ІІІ      8:00р.  бл. п. Марію і Григорія     
                                                Реплянських 
   23   ІІІ    10:00р.    бл.п.Віру Вергановську (1р.) 
   25  ІІІ       7:00в.     бл. п. Богдана Ґулу 
                          
                         (Закінчення) 
  а й у діяльній підтримці, підтримці справ, діл 
любові, які вони робили, роблять і будуть 
робити, щоб у цей складний час ми не просто 
зберегли те, що сьогодні маємо, але й 
розвинули, збудували міцну сильну державу, яка 
б справді була середовищем вільних людей, 
котрі розуміють свою гідність. «Нехай Бог вас 
щедро благословить. Я вірю в любов, яка 
перемагає страх, – любов, яка породжує 
великих людей. Тому я вірю у волонтерів і 
добровольців!» – сказав на завершення Глава 
УГКЦ. 
Розширене засідання координаційної ради 
добровольців та волонтерів в рамках 
Національного форуму «Трансформація України» 
відбулося вперше. Під час засідання 
Блаженніший Святослав відзначив визначних 
волонтерів, добровольців і благодійників: Ігоря 
Кравченка, Тараса Керницького, Максима 
Швеця, Людмилу Дем’яник та Олександра 
Білецького Патріаршими грамотами. 
Актуальним став виступ пані Юлії Кірілової, 
ветеранки 25-го батальйону «Київська Русь». 
Вона, говорячи про майбутні президентські 
вибори, закликала кандидатів прийняти 
результати народного волевиявлення і не 
провокувати будь-яке насильство. Її заклик 
звучав коротко: «Ні насильству!» 

Департамент інформації УГКЦ 
 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався 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.  
 
 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. 

 
 Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 

Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в 
днях  28 – 31 березня. Реколектант: – 
 о. Петро Шумелда, душпастир церкви св. 
свщ.  Димитрія, Торонто.         

Четвер 28 березня – 6:00в. – Вечірня і наука 
П’ятниця 29 березня - 6:00в.- Літургія 
Ранішосвячених Дарів, наука, Парастас-
Сорокоусти 
Субота 30 березня- 6:00в.  – Вечірня і наука 
Неділя 31 березня – кінцева наука на кожній 
 Святій Літургії.  



 
    (Продовження з минулого вісника) 

Свята Софія Київська - катедральний собор Унійної 
Церкви у 1596-1633 роках 

 
Собор Святої Софії – катедра унійних 

митрополитів 
З того часу унійні священики практично 
безперешкодно відправляли богослуження в 
київському соборі, що підтверджує і віленський 
„Синопсис” (1632)[24]. Так, під час свого першого 
пастирського візиту до Києва у 1614 р. 
митрополит Йосиф (Велямин Рутський) звершив 
чотири Літургії в Святій Софії за співучасті великої 
кількості парафіян[25]. У 1619 р. польський 
король Сигізмунд III, відвідуючи Київ, взяв участь 
в одному з унійних богослужінь у соборі Святої 
Софії та оглянув храм. А після візитації Києва 
наприкінці 1629 р. Рутський поінформував 
папського нунція Антоніо Сантакроче, що він має 
достатньо клириків, які відправляють у цьому 
катедральному храмі богослуження[26]. Найбільш 
промовистим підтвердженням тяглості літургійних і 
молитовних практик в унійний період Софії 
Київської є виявлені нещодавно памʼятні й 
молитовні написи-графіті в її вівтарній частині (на 
мармурових і шиферних плитах декоративного 
панно над синтроном, на кріслі митрополита, торці 
мармурового карнизу та мармуровій плиті 
престолу). Українські науковці Вʼячеслав 
Корнієнко і Наталія Сінкевич[27] ідентифікували 
щонайменше 10 написів за 1598-1630 рр., 
виконаних латиною і кирилицею київськими 
міщанами, шляхтичами й унійними священиками 
(з-поміж цих артефактів особливо вартісним є 
автограф-графіті Антонія Грековича, 
митрополичого офіціала в Києві). Вони 
засвідчують важливість сакрального простору 
Святої Софії для Унійної Церкви, а також вказують 
на інтенсивне літургійне використання собору, 
особливо в 1620-х рр. 
  
Опорядження та відновлення Софійської 
катедри уніатами 
Наприкінці XVI ст.,  коли храм Святої Софії 
перейшов в юрисдикцію київських унійних 
митрополитів, його матеріальний і фізичний стан 
був незадовільним[28]. Тому уніати систематично 
намагалися, наскільки це дозволяли тогочасні 
обставини, не тільки забезпечити належні умови 
для функціонування собору як митрополичої 
катедри, але й опікуватися його літургійним 
опорядженням, мощами святих, бібліотекою й 
архівом з майновими й правовими документами 
Софійської катедри і Києво-Печерської лаври[29]. 
Перший відомий реєстр речей і церковного 
опорядження, що зберігалися в соборі Св. Софії та 
належали померлому унійному митрополитові 
Михайлу (Рагозі), датований 1599-1600  
 
 
 

рр.[30] Джерела інформують, що в 1622 р. 
василіяни привезли до Києва придбані Йосифом 
Рутським „срібні келих, хрест та Євангеліє”[31]. 
На вимогу унійного намісника, у 1605 р. київські 
міщани повернули Святій Софії срібний ковчег з 
мощами святих („скриньки срібної з реліквіями і 
кістьми святи”), що зберігався на престолі 
катедрального храму. У своєму полемічному творі 
„Оборона церковної єдності” (1617) відомий 
богослов Лев (Кревза) наголошував на 
дбайливому наглядові уніатів за мармуровою 
гробницею з нетлінними мощами св. Макарія, − 
київського митрополита, що загинув мученицькою 
смертю наприкінці XV ст.[32] (зараз вони 
зберігаються у Володимирському собору в Києві). 
У першій третині XVII ст. Унійна Церква здійснили 
низку заходів з відбудови зруйнованого в 
попередні століття катедрального собору Св. 
Софії, а також його забезпечення літургійним 
опорядженням та реконструкції внутрішнього 
інтер’єру[33]. Перша спроба реконструкції собору 
уніатами зафіксована в 1622 р. (тоді Св. Софія 
була впорядкована, очищена й прикрашена), про 
що Римську курію інформував митрополит Йосиф 
(Велямин-Рутський). Масштабні реставраційні 
роботи Святої Софії з ініціативи отців василіан і 
переважно коштом Рутського розпочалися 1629 
року й тривали, з перервами, до 1633 р. В одному 
з листів до папського нунція Антоніо Сантакроче 
митрополит Рутський повідомляв, що відновлення 
собору добігає кінця, однак через „подвійний вхід 
до храму” (галерею) будова ніяк не може 
завершитися[34]. Таким чином, „Київська 
катедральна католицька церква Святої Софії”, як 
свого часу назвав цей храм митрополит 
Йосиф[35], наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. 
XVII ст. була значною мірою відбудована уніатами, 
що уможливило тяглість літургійних відправ у ній, 
а предстоятель Православної Церкви Петро 
(Могила) продовжив розпочате Рутським 
відновлення головної святині київського 
християнства в Україні. 
Адміністративна структура та майно Унійної 
Церкви в Києві 
За даними тогочасних джерел, у Києві унія 
користувалася значною популярністю серед міщан 
і священиків, а вірними Унійної Церкви стали такі 
впливові кияни, як війт Федір Ходика (загинув 
мученицькою смертю від рук козаків у 1625 р.). 
Про численну громаду вірних у місті свідчить 
посада катедрального проповідника при храмі 
Святої Софії, яку обіймав о. Рафаїл (Кунцевич), 
єромонах Київського василіянського 
монастиря[36]. Після проголошення Берестейської 
унії Софійський собор та інші церкви „Верхнього 
міста” перебували „в послуху митрополита” та 
належали до юрисдикції місцевого священика 
Филипа[37]. Святософійській катедрі в унійний 
……..(закінчення наступний тиждень) 

 
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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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 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


	«Тільки справжня любов породжує героїв», – Глава УГКЦ про добровольців і волонтерів

