
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 

«Якщо людина вирішує усунути Бога, Він з 
повагою ставиться до її вибору, але тоді вона 

залишається сама»: думки Глава УГКЦ про 
секуляризацію 

 
Як раніше повідомлялося, нещодавно відбулася 
презентація книжки «Діялог лікує рани» Отця і Глави 
УГКЦ Блаженнішого Святослава. Книжка написана в 
жанрі інтерв'ю Предстоятеля УГКЦ редактору 
польського Католицького інформаційного агентства 
Кшиштофа Томашика. У книзі Предстоятель УГКЦ 
пояснює зміст різних історичних подій в житті Церкви, 
ділиться цікавими фактами із своєї біографії та 
розмірковує про різні виклики сучасності. 
 
Пропонуємо вашій увазі висловлювання 
Блаженнішого Святослава про секуляризацію як про 
найбільший виклик сучасного світу. 

• Наші серця пожирає секуляризація, тобто 
відбувається відділення людини від Бога, замикання 
життя лише в рамках матеріального, видимого світу й 
культури. Горизонти нашого життя, розуміння самих 
себе, наука й богослов’я розвиваються без містичної 
єдності з Особою Ісуса Христа, без благодаті Святого 
Духа. 

• Коли мова йде про секуляризацію моєї особи, то вона 
починається від того, що, наприклад, сьогодні вранці я 
не помолився. А отже, починається від того, що на 
щодень не живу з Богом.  

• Святий Іван Павло II сказав: «Сучасна людина живе 
так, наче Бога немає», – і це стосується нас усіх. 
Передусім нас, духовних осіб, бо  (ст. 3) 
  

 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
www.saintnicholas.ca 
 

Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
Ап. Єв. 4, 14-5,6. Мр. 8, 34 – 9, 1.  
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о.  П. Щумелда 
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур  
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
 6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 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. 1, 10-2,3.  
 Єв. Мр. 2, 1-12. 
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 УВАГА! Загальні Збори Свято-

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

 Запрошуємо членкинь ЛУКЖК і наших 
парафіян до ліплення вареників в суботу 30 березня 
о год. 10:00 ранку у церковній залі. Можна 
зголоситися у парафіяльній канцелярії за чис. тел. 
416-504-4774. 

 
 ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая 

запрошує на БОРЩ і ВАРЕНИКИ у церковній 
залі в неділю 31 березня після кожної св. 
Літургії. Весь дохід призначений на проект в 
Чернівцях “MРІЯ МАРТИ”- Центр Доброти - це 
притулок для жінок з дітьми з усієї України, які 
опинилися на вулиці і страждають. Сюди 
потрапляють жінки-сироти, випускниці сиротинців, 
які не мають рідних. Тут знаходять захист жінки і 
діти яким вдалося втекти від домашнього насилля 
та жінки і діти з інвалідністю. Всі вони загоюють 
рани душевні і тілесні, отримують психологічну, 
моральну, соціяльну, матеріяльну допомогу, 
здобувають професію, отримують роботу і вчаться 
як себе забезпечувати. Багато дітей в Україні 
відбирають від матерей через бідність, голод та 
неналежні умови. У цьому центрі рятують дітей від 
потрапляння до притулків, зберігають для них 
найголовніше- усмішку, впевнену в собі люблячу 
маму. Цей центр не отримує допомоги від урядових 
закладів, а  отримується виключно на пожертвах 
щедрих людей. 

Тож в неділю 31 березня  численно 
підтримаймо діяльність ЛУКЖК і цей 
благодійний проект!  

 
  Дискусійний Клюб при нашій парохії 

зустрічається щовівтірка. Наступна зустріч у 
вівторок 26 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! 
 
 День Рожі:В неділю, 31 березня  Лицарі 

Колюмба ім. Андрея Щептицького     роздаватимуть  
символічну рожу як пригадку, що ми християни 
підтверджуємо, що кожне життя Богомдане, дороге і 
святе. При цій збірці, будь ласка, будьмо щедрими! 
 

 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  
церковній залі. Доповідач- Анатолій Бабинський – 
студент Інституту ім. Андрея Щептицького. 

 
 Хор Веснівка  і Чоловічий Камерний 

Хор  запрошують  на весняний концерт – Лети 
тужлива пісне – в неділю, 7 квітня 2019 о год. 
3:00 поп. в Humber Valley United Church,  76 
Anglesey Blvd.   В концерті прозвучить музика 
українсько-канадських композиторів, 
які  передають душевні спогади про Україну та її 
багаті народні традиції. Хори продемонструють 
програму концертного туру до Польщі та України 
(16-27  травня). 
Квитки:дорослі $30.,сеньйори/студенти $25.  
Просимо звертатися на чис. тел.:   
416-763-2917 або 416-246-9880 або на елекронну 
пошту –nykola@vesnivka.com.  

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

В пам’ять Марії Мельник 
Марія Підзамецька             150. 
Іванка Подільчак              100. 
ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая          100. 
 
Андрій і Лідія  Лебедь            500. 
Олена Сиротинська             100. 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь        200. 
Адріанна Сливка              100. 
Оленка Васлі (Wasley)            100. 
Maрія Бескідна               200. 
Петро Вовк                100. 
Андрій Дзюбак               100. 
Марія Біланюк               120.        

                             МНОГАЯ  ЛІТА ! 
 Новоoхрещенoму Камеронові Христіянові 
Райлі і його рідним та хресним батькам 
бажаємо многії і благії літа! 

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.  

mailto:nykola@vesnivka.com


 
ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

25  ІІІ       7:00в.  бл. п. Богдана Ґулу 
 30  ІІІ    10:00р.  бл. п. Євгенія Лящука (40д.) 
  6   ІV      5:00в.  бл. п. Катерину Москович  
                                                                    (40д.)                       

                        ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 
Упокоїлася у Бозі  бл. п. Марія Мельник (85р.). 
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 

 
          (Закінчення з минулого вісника) 
Свята Софія Київська - катедральний собор 
Унійної Церкви у 1596-1633 роках 
Адміністративна структура та майно Унійної 
Церкви в Києві 
Святософійській катедрі в унійний період (кінець XVI 
– перша третина XVII ст.) підлягали „Горне Місто” 
(„Верхній Київ”) (між валами „Міста Ярослава”) зі 
Софійською слободою (заселеною підданими 
митрополичої катедри), собор Святої Софії та 
„нагірні” церкви. Окрім того, в підпорядкуванні 
унійного митрополита перебували Видубицький і 
Михайлівський Золотоверхий монастирі. Згідно з 
актом введення Іпатія (Потія) у володіння духовними 
маєтностями у Києві від 17 липня 1600 р., в його 
юрисдикції знаходилися катедральний храм 
Премудрості Божої, згодом – Видубицький монастир 
(архимандрія), а також парафіяльні церкви 
Богородиці Пирогощі („Матеребозька церква”), Св. 
Миколая Чудотворця (Десятинна), Св. Симеона 
Стовпника (фігурує також під титулом Воздвиження 
Чесного Хреста), Св. Микити та Св. Василія Великого 
(Трьох Святителів).Катедральний собор Св. Софії 
було передано православним на основі „Пунктів 
заспокоєння грецького релігії” 1632 р., укладених з 
нагоди коронації польського монарха Володислава 
IV. Відповідно до цього документа, храм мав 
„залишитися при неуніатах”. 12 липня 1633 р. за 
наказом православного митрополита Петра (Могили) 
група київських міщан, священиків і ченців захопили 
Св. Софію. З того часу катедра де-факто почала 
виконувати функції резиденції (осідку) й столиці 
Київської православної  митрополії. 17 липня 
1633 р. православні перебрали контроль й над 
іншими унійними храмами в Києві. Наступного 1634 
р. уніати втратили в Києві Видубицький монастир, а 
10 березня 1636 р. намісник київського унійного 
митрополита – Станіслав Корсак, вимушено залишив 
останню підпорядковану йому церкву у Верхньому 
Києві – Св. Миколая (Десятинну)[38]. Попри це, Київ 
разом з храмом Святої Софії аж до офіційної 
ліквідації унії в Російській імперії на Полоцькому 
превдособорі продовжували залишатися 
престольним містом зʼєднаної з Римом Київської 
митрополії, а 1652 р. папа римський Інокентій X 
навіть видав буллу, якою надав „Київській 
митрополичій катедрі” спеціальний відпуст для 
молитов за душі померлих[39]. 
 Ігор Скочиляс,доктор історичних наукпрофесор УКУ,               
              ( Продовження з 1-ої сторінки) 

 
• наш стиль життя дуже часто стає подібним до 

стилю життя цього світу.  

• Якщо людина вирішує усунути Бога зі свого 
життя, Він з повагою ставиться до її вибору й 
свободи, але залишає її саму.  

• В історичному контексті секуляризація не 
становить нічого нового. На початку XII 
століття святий Франциск з’явився у сні папі 
Інокентієві III як той, хто врятує Церкву, що 
перетворювалася на руїну. Це образ 
секуляризації тих часів.  

• Зіткнувшись із виникненням нової європейської 
культури й ідентичності, Церква опинилася 
перед викликом: або уподібнитися до моделі 
світського життя, або піти своїм шляхом, тобто 
за Христом і Євангелієм.  

• Не таємниця, що за тих часів єпископи дуже 
часто були латифундистами, монастирі 
купалися в розкошах, а стиль життя 
духовенства був стилем життя не вбогих учнів 
Христа, а вельмож і князів. Відбулося суспільне 
відділення церковної ієрархії від люду Божого. 
Це породило кризу, але водночас і 
відродження, яке започаткував святий 
Франциск з Асижу.  

• Пізніше настала епоха Ренесансу. Зловживання 
церковною владою, торгівля індульгенціями, 
відсутність глибокого духовного життя й 
занепад спроможності євангелізувати через 
виникнення нової, світської культури, яка 
особливо активно почала розвиватися після 
падіння Константинополя 1453 року, 
замикання на собі й реакційна позиція Церкви 
щодо нової гуманістичної культури – усе це 
спричинило секуляризацію, а потім і кризу, 
наслідком котрої стала реформація.  

• Було скликано Тридентійський Собор, 
унаслідок якого відбулося духовне 
відродження католицизму. Пригадаймо тут 
прекрасну постать святого Карла Борромео, 
який жив як світський володар у Римі, хоча був 
єпископом Мілану. Потім пережив навернення і 
повернувся до своєї єпископської столиці, був 
великим опікуном Тридентійського Собору. 
Після смерті став святим Католицької Церкви.  

• Тепер, на початку нового тисячоліття, ми знову 
живемо за часів секуляризації і так само, як 
наші попередники, мусимо зробити іспит 
сумління.  

•  Наша місія полягає в тому, щоб свідчити про 
Бога в сучасному світі, проголошувати, що Він 
існує, відкриваючись на дію Святого Духа. 
Треба не засуджувати сучасну культуру, а 
наповнювати її євангельським змістом, тобто 
діяти в дусі Другого Ватиканського Собору.  

• Церква мусить виконувати свою місію – бути 
світлом для світу. Якщо Церква світитиме 
світлом цього світу й втратить світло Христа, то 
буде на цьому світі маргіналізована, бо 
промовлятиме тією самою мовою, що й світові 
лобісти різного штибу, і ніхто її не слухатиме.  

•  Ми, як християни, мусимо бути сіллю землі, 
щоб культурі, в якій живемо, надавати смак. 
Отож, нині секуляризація водночас є і 
викликом, і великою місією. 
 Руслана Ткаченко  Департ. УГКЦ 
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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 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 

 

555 Burnhamthorpe Rd., Suite 304, Etobicoke 


	«Якщо людина вирішує усунути Бога, Він з повагою ставиться до її вибору, але тоді вона залишається сама»: думки Глава УГКЦ про секуляризацію

