
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 

Рани українського суспільства, вибори, реформи, війна, 
екуменізм: Глава УГКЦ провів у Римі круглий стіл про 

сучасну  
Україну 

 
26 лютого в “Резиденції папи Павла VI” біля Ватикану 

Блаженніший Святослав провів круглий стіл на тему “Україна 
сьогодні: роль УГКЦ в трансформації українського суспільства”. 

У своєму аналізі сучасної ситуації в Україні Патріарх Святослав 
запропонував учасникам круглого столу “подивитися на Україну не 
як на проблему, а як на вирішення багатьох проблем, у тому числі 
міжнародного значення”. Глава УГКЦ насамперед наголосив, ”що 
український народ глибоко зранений”. Таких ран на тілі українського 
народу, він вважає, є декілька.  “Передусім, це рани комунізму. Ми є 
країною, котра переживає період переходу від пострадянського 
суспільства до справжньої демократії”, - зазначив Предстоятель 
УГКЦ. У цьому контексті він вказав на проблему корупції, породжену 
олігархічною системою, “саме проти цієї корупції в Україні відбулася 
відома Революція гідності”. 

Блаженніший Святослав звернув увагу присутніх, що в пошуку 
моральних орієнтирів для українського суспільства інституцією 
найбільшої довіри  є саме Церква. Однак, на його думку, сьогодні 
Українським Церквам намагаються накинути дві моделі: з одного 
боку – це посткомуністична модель співіснування між Церквою та 
Державою, а з іншого – ліберальна модель секуляризованої Європи, 
“яку нам намагаються представити як європейські цінності”. Як 
альтернативу до цих двох моделей “УГКЦ пропонує в посланні 
“Наша Свята Софія”, де Церква є взірцем для побудови суспільства, 
а її соціальна доктрина - основою відносин між людьми. 

Блаженніший Святослав також розповів про ініціативу в 
УГКЦ Року молитви за чесні та справедливі вибори в Україні, 
а також про синодальну Пам'ятку для виборця-християнина 
щодо усвідомлення відповідальності за власний 
голос і Декалог для політика-християнина. “Як Церква, ми 
звернулися до наших вірних та кандидатів президентських і 
парламентських виборів, застерігши їх перед небезпекою 
популізму, застосування насилля та купівлі-продажу голосів 
виборців”, - повідомив архиєрей. 

 

(продовження на наступній сторінці) 

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. Рим. 13, 11-14,4 Єв. Мт. 6, 14-21.  
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 9:30 –  Св. Літургія – о. O. Kачур 
 11:30 – Св. Літургія – о. О. Лящук 
 6:00в. – Св. Літургія – о. O. Kачур 
             

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

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 
 

 

 Ап. 1 Кор. 8, 8 – 9,2.  
 Єв. Мт. 25, 31 – 46. 
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http://ugcc.ua/official/official-documents/instruktsiya/pamyatka_vibortsyahristiyanina_shchodo_usv%D1%96domlennya_v%D1%96dpov%D1%96dalnost%D1%96_za_vlasniy_golos_85344.html
http://ugcc.ua/official/official-documents/instruktsiya/pamyatka_vibortsyahristiyanina_shchodo_usv%D1%96domlennya_v%D1%96dpov%D1%96dalnost%D1%96_za_vlasniy_golos_85344.html
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http://ugcc.ua/official/official-documents/instruktsiya/pamyatka_pol%D1%96tikahristiyanina_shchodo_zobovyazannya_dotrimuvatisya_hristiyanskih_ts%D1%96nnostey_u_svoiy_pol%D1%96tichn%D1%96y_d%D1%96yalnost%D1%96_85345.html
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 Повідомляємо, що щорічні Загальні Збори 

ЛУКЖК відбудуться сьогодні, 3-го березня о год. 
11.30 ранку у парохіяльному будинку. Присутність 
членкинь обов’язкова! 

 
   Катехетична наука для батьків i 

зацікавлених відбувається кожної п’ятниці  
о год. 7:30в. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків,  
516 The Kingsway.  Всіх запрошуємо! 
 

 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 5 березня о год. 10:30 ранку у 
парохіяльному будинку. Запрошуємо парохіян, 
прихожан і гостей до численної участи! 
 
 Вшановуймо Наших Героїв!! 

Ліґа Українців Канади, відділ Торонтo та Товариство 
Kолишніх Вояків УПА в Канаді запрошують Вас 
взяти участь у ПОМИНАЛЬНІЙ ПАНАХИДІ у 69-ту 
річницю від трагічної смерти 
головнокомандувача УПА генерал-хорунжого 
РОМАНА ШУХЕВИЧА – ТАРАСА ЧУПРИНКИ та 
всіх Героїв України.  Панахида відбудеться у 
вівторок, 5 березня 2019 року о год. 7:30 веч. у 
церкві св. о.  Миколая на 770 Queen St. W. 
Після панахиди запрошуємо на каву і солодке та 
мистецьку програму за участю хорів «Левада» та 
«Оріон», дириґент Ігор Магега. 
 
 Шкільна Рада Конґресу Українців Канади 

запрошує українську громаду на концерт у пошану 
Тараса Шевченка сьогодні 3 березня о год. 2:30 
поп. у Пластовій Домівці ім. Гуцуляків, 516 The 
Kingsway. Приходьте цілими родинами: 
Пошануймo спільно Великого Сина України! 
 Канадсько-Українська Мистецька Фундація та 

Українська Спілка Образотворчих Мистців Канади 
ласкаво запрошують Вас на відкриття мистецької 
виставки присвяченої 205 - літтю від Дня 

Народження ТАРАСА ШЕВЧЕНКАвщо відбудеться в 
п’ятницю, 8 березня 2019р., в 7 год. веч. в 
приміщенні Ґалерії КУМФ при 145 Evans Ave. 
Виставка триватиме від 8 до 31 березня 2019р. 
 

                        Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
Анастасія Форись          200. 
(в пам’ять 14-ї річниці смерті чоловіка Михайла) 
Петро Вовк             100. 
Марія Біланюк           100. 
Марія Підзамецька         100. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ОГРІВАННЯ 
Катерина Воловець         100. 

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

  08 ІІІ      6:00в.  бл. п. Петра і Марію Шлярп 
09 ІІІ     10:00р.  бл. Андрія (9р.), Стефана(11р.)           
Ґулів 
09 IIІ  7:00в .  бл. п. Ольгу Тарапацьку (7р.) 
                      
                        МНОГАЯ  ЛІТА ! 
Новоoхрещеним Давиду Усину і Феліксу  
Ваґенгаммер і їхнім рідним та хресним батькам 
бажаємо многії і благії літа! 
 

(продовження з попередньої сторінки) 
 Іншою “душевною та фізичною раною 
українського народу” є війна на Сході України. 
Блаженніший Святослав розповів міжнародній 
спільноті про фізичні, духовні та психологічні 
наслідки російської агресії, вказавши на особливу 
роль Церкви у зціленні цих ран: “Християнські 
спільноти у співпраці з державними структурами 
стають справжніми реабілітаційними центрами для 
тих, хто переживає посттравматичний синдром 
війни”. Цитуючи Папу Франциска, Блаженніший 
Святослав охарактеризував УГКЦ як справжній 
польовий шпиталь і зауважив, що “в таких 
обставинах Католицька Церква стає для 
українського суспільства автентичною спільнотою 
віри та солідарності”. 
 Розповідаючи про релігійну та екуменічну 
ситуацію в Україні, Блаженніший Святослав 
розповів про події навколо об’єднання 
українського православ’я: “Дискусія між Москвою 
та Константинополем є внутрішньою справою 
православного світу, ми не є учасниками цього 
процесу, однак я можу з певністю сказати, що 
вірні різних конфесій, в тому числі греко-
католики, сприйняли жест Патріарха Варфоломея 
як батьківську опіку на тими, кого вже 
призначили для пекла як неканонічних”. 
 “Звісно, цей жест не лише дав відповіді на 
запитання духовного життя мільйонів 
православних християн в Україні, а й спровокував 
певну дискусію. Хочу наголосити, що ми, як 
Церква, прагнемо будувати дружні відносини з 
усіма, але не всі хочуть бути нашими друзями”, - 
сказав Блаженніший Святослав. Він наголосив, що 
“існують серйозні спроби спровокувати релігійну 
війну в Україні, але я вас запевняю, що 
український народ не поведеться на цю 
провокацію”. 

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. 
 
 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. 

 
 



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

 
Першим катедральним собором створеної не пізніше 

996/997 р.[1] Київської митрополії (митрополії Русі) 

була мурована церква Пресвятої Богородиці 

(„Десятинна”), що постала в Києві на місці мученицької 

смерті варяга-християнина, вбитого язичниками. Будову 

Десятинного храму завершено в 996 р., а освячено аж 

1039 р.[2] (церкву зруйнували монголо-татарами під час 

штурму міста 6 грудня 1240 р.). Зі зведенням великим 

князем Ярославом Мудрим кам’яної церкви Святої Софії 

(Премудрості Божої) (за найновішими дослідженнями, 

це сталося у 1011-1018 рр.[3], а за традиційними 

уявленнями − після 1037 р.) на місці попереднього 

дерев’яного храму, що згорів у 1017 р., престол глави 

Київської Церкви було перенесено до цього храму (за 

свідченнями Першого Новгородського літопису, „заложи 

Ярославъ город Кыевъ, и церковь святыя София”[4]). 

Софійський собор залишався головним осідком 

предстоятеля Київської Церкви до 1299/1300 р., коли 

митрополит Максим (1283-1305), після чергового 

нападу татар, „залишив митрополію та утік із Києва... зі 

всім своїм житієм”[5] до Владимира-над-Клязьмою. Як 

духовний і релігійний центр митрополії Русі, Київ 

занепав після татарського набігу 1482 р., коли хан 

Менґлі Ґірей сплюндрував місто, у т. ч. пограбувавши 

собор Святої Софії та Києво-Печерську лавру. 

Напередодні проголошення Берестейської унії, за 

свідченнями очевидців (дані 1595 р.), „худоба, шкапи, 

пси і свинарники опоганили” Софійський храм, а 

дощова вода, протікаючи крізь дірявий дах, знищила 

багаті оздоби[6]. 

Із поділом Київської митрополії на українсько-

білоруську та московську частини в 1415 р. та обранням  

 

 

предстоятелем Київської Церкви Григорія (Цамблака, 

1415-1419/20), її фактичною столицею (в межах 

Польсько-Литовської держави) стало місто Новгородок з 

катедральною церквою Святих Бориса і Гліба. А 

невдовзі після 1458 р., коли папа римський Пій II 

номінував київським митрополитом Григорія 

Болгариновича, престольним містом новоутвореної 

українсько-білоруської Церкви почало вважатися Вільно 

– столиця Великого князівства Литовського. Водночас 

канонічною катедрою Київської митрополії й надалі 

залишався Київ. 

Титулатура київських митрополитів 

З другої половини XII ст. первоєрархи Київської Церкви, 

реаґуючи на князівські міжусобиці та спроби розділити 

митрополію, почали титулуватися архипастирями „всієї 

Русі” („τῆς  πάσης Ῥωσίας”)[7]. Натомість привʼязка до 

Києва як престольного міста зʼявилася лише в середині 

XIV ст., коли 1347 р. візантійський імператор Йоан VI 

Кантакузен вперше вжив окреслення „митрополит 

київський і всієї Русі”. Згідно з ухвалою Синоду 

Царгородського патріархату в 1380 р., цей титул мав 

походити від назви головного катедрального міста, і в 

наступні століття він став загальноприйнятим[8]. А після 

фактичного припинення існування окремої Галицької 

митрополії, глава Київської Церкви від початку XV ст. 

(дані 1401 і 1407 рр.) послуговувався титулом 

„митрополит київський, галицький і всієї Русі”, що був 

визнаний і світською владою Королівства Польського та 

Великого князівства Литовського[9]. Пристосовуючись 

до тодішніх політичних та етнічних кордонів, Римський 

Апостольський престол у 1458 р. закріпив цей титул за 

тими київськими митрополитами, котрі перебували в 

сопричасті з Католицькою Церквою[10]. Попри 

фактичну втрату Києва в 30-х рр. XVII ст., предстоятелі 

Унійної Церкви й надалі зберігали титул „митрополита 

київського”, – аж до смерті у 1838 р. Йосафата 

(Булгака). А 21 серпня 2005 року кардинал Любомир 

Гузар, у зв’язку з перенесенням осідку УГКЦ зі Львова 

до Києва, офіційно змінив свій титул на „Верховний 

Архиєпископ Києво-Галицький”, тим самим 

повернувшись до давньої еклезіальної традиції Київської 

Церкви.  
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