
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 

Блаженніший Святослав: “Коли ми шкодимо 
довкіллю, то забираємо майбутнє у наших дітей 

та в наступних поколінь” 
 
Важливо передусім не смітити, ніж прибирати. 
Українцям варто збагнути, що потрібно передати 
наступним поколінням значно краще і чистіше 
навколишнє середовище. 
На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший 
Святослав під час зустрічі з молоддю у Зарваниці в суботу, 
13 липня 2019 року, відповідаючи на питання: як УГКЦ може 
краще працювати у сфері екології.“Коли ми говоримо про 
екологію та відповідальність за довкілля, то повинні 
зрозуміти, що ми справді живемо в країні, яка у кожній своїй 
частині є на межі нової екологічної катастрофи. Ми — 
країна, яка пережила Чорнобиль. І ще до кінця наслідки 
цього лиха не подолані, тобто хто як не українці мали б 
відчувати, наскільки є зранена земля, на якій ми живемо. Ми 
несемо відповідальність за землю, на якій живемо, за 
повітря, яким дихаємо, за ті ліси, які дають нам можливість 
вільно і широко дихати”, — зазначив Предстоятель.І згодом 
додав: “До речі, в Катехизмі УГКЦ “Христос — наша Пасха” 
ми говоримо про гріх проти довкілля: хто нищить довкілля — 
грішить, а також повинен сповідатися з того гріха. Ми часом 
не розуміємо, що коли шкодимо довкіллю, то забираємо 
майбутнє у наших дітей та в наступних поколінь. У нашій 
Церкві ми щороку святкуємо особливий день — День Бога-
Творця, який відзначаємо першого вересня за 
григоріанським календарем і 14 вересня — за юліанським. 
Згідно з церковним календарем, це початок нового 
церковного року. Адже не для всіх є очевидним, що світ, у 
якому ми живемо, створений Богом. І коли ми хочемо бути 
християнами і поважати Бога, то мусимо шанувати те, що 
Він створив”.За словами Блаженнішого Святослава, в УГКЦ є 
чимало екологічних ініціатив. Саме тому архиєрей закликав 
усі молодіжні організації рухи і парафіяльні спільноти бодай 
раз на рік робити екологічну акцію, челендж. Деп. УГКЦ 

   

 Ап.  Рим. 15, 1-7. 
 Єв. Мт. 9, 27-35. 

   

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. Кор. 1, 10-18. Мт. 14, 14-22. 
7:00 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – o. O. Лящук 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о.О. Качур 
 6:00в.  – Св. Літургія – не служать 
                                                            

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

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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 Під гаслом “ Минуле-наша гордість, 

майбутнє наша надія” ЛУКЖК святкує 75 
ліття. З нагоди 26-го Крайового Конґресу 
ЛУКЖК, бенкет проходитиме в суботу 5 жовтня 
о год. 6:00 веч. в Holiday Inn Toronto International 
Airport. Kвитки: 416-769-9998 (Oля Гуль). 
Головний доповідач: Mитрополит Лаврентій 
Гуцуляк. 

 Святкуємо 28 річницю незалежності 
України. Конґрес Українців Канади, вiдділ 
Торонто організoвує відзначення Дня 
Незалежності України в суботу 24 серпня  
у Centennial Park. Цілий день: українська кухня, 
ярмарок, дитячий куток, шахи. Безплатне паркування. 
Головна зірка : Оксана Муха. 

             МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним Андреєві Філіпеві Ферейрові і 
Елліні Шапірі бажаємо мирного подружнього 
життя на Многії  і Благії Літа! 
 
             
              Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
 
В пам’ять Катерини Свергун     525. 
Із спадку бл. п. Анни Мартинюк      2000. 
Володимир і Люба Оленич      100. 
о. Александер і добр. Олена Лящук   100. 
Албіна Якубів і Дмитро Дука     100. 
                    (з нагоди вінчання) 
 
   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

 
 
5  VIII 10:00 ранку     бл. п. Івана Бескідного (6р.) 
   

6  VIII  7:00 веч.  бл. п. о. Остапа Гошуляка 
                                                              (15р.) 
21 VIII 6:00 веч.  бл. п. Марію Микитин (14р.) 
23 VIII 9:00 ранку  бл. п. Марію Микитин 
 
 
 
 
 

 
 

 РЕЛІГІЙНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ 
СПІЛЬНО ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАД 

ЗВІЛЬНЕННЯМ УКРАЇНЦІВ З ТЮРЕМ 
РОСІЇ, КРИМУ ТА ДОНБАСУ 

 
Релігійні та громадські діячі, правозахисники і 
родичі заручників і полонених домовилися разом 
співпрацювати задля звільнення громадян України, 
які незаконно утримуються в Росії та в окупованих 
Криму і Донбасі внаслідок російської агресії проти 
України. 

Обговорення і вироблення практичних кроків для 
подальшої взаємодії відбулося під час другого 
засідання Круглого столу з релігійної свободи в 
Україні, який відбувся 25 липня 2019 року в Києві, 
повідомляє Інститут релігійної свободи. 

Цього разу засідання було присвячене темі 
«Об’єднання зусиль громадянського суспільства 
для звільнення громадян України, незаконно 
позбавлених волі в Росії, окупованих Криму та 
Донбасі». Круглий стіл був організований у 
партнерстві Інститутом релігійної свободи та 
Центром громадянських свобод за підтримки Union 
of Councils for Soviet Jews. 

У заході взяли участь біля 80 учасників, серед них: 
представники громадських організацій, які 
захищають інтереси учасників АТО, родичів 
полонених, політв’язнів, рідних зниклих безвісти і 
загиблих, а також релігійні діячі, правозахисники, 
експерти, представники Національної Поліції 
України та офісу Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини, представники посольств і 
міжнародних організацій. 

Результатом обговорення стало затвердження 
«Резолюції щодо незаконно утримуваних громадян 
України на території Російської Федерації, 
окупованих Криму та Донбасу», яка передбачає 
низку практичних рекомендацій, як для 
керівництва Української держави, так і для 
міжнародного співтовариства. Серед них: 

Вимагати від Російської Федерації припинити 
політичні переслідування та негайно звільнити усіх 
громадян України, ув’язнених за політичними 
мотивами в Росії та окупованому Криму, 
військовополонених та цивільних заручників на 
окупованому Донбасі, а також 24 українських 
військовополонених моряків, а до того часу 
вимагати дотримання їх прав та свобод, зокрема, 
свободи від катування, право на ефективний засіб 
правового захисту, право на справедливий суд та 
інших прав людини.      ……(ст. 3) 

 

Повідомляємо, що з днем 22-го червня 
ми перейшли на літній (вакаційний) час, 
який триває до 1-го вересня, 2019 року 
включно. Божественні Літургії  в неділі  
служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку. 
Святої Літургії о год. 6:00 у неділю вечір 
не будуть служити.  Вечірні в суботу не 
будуть служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літній сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 

https://www.irs.in.ua/


                   (Закінчення) 

Аналогічні вимоги учасники Круглого столу 
висунули щодо захисту прав людей, ув’язнених за 
рішеннями судів до окупації та які досі 
залишаються на окупованих територіях, та 
вимагають негайно передати їх Україні. 

Призначити спеціального   представника 
Європейського Союзу з питань  окупованих 
українських територій Криму та Донбасу. Коло 
повноважень і обов'язків представника має 
включати здійснення постійного контролю за 
ситуацією із порушенням прав людини на 
окупованих українських територіях Криму та 
Донбасу, та періодичне публічне звітування Раді 
Європейського Союзу та Європарламенту про стан 
справ. 

Також Резолюція закликає міжнародну спільноту 
поставити вимогу перед Російською Федерацією 
щодо безперешкодного доступу до окупованих 
українських територій Криму та Донбасу та 
утримуваних людей для міжнародних міжурядових 
організацій, зокрема, моніторингової місії ООН з 
прав людини, місії ОБСЄ щодо оцінювання ситуації 
з дотриманням прав людини у Криму, Комісара 
Ради Європи з прав людини, інших конвенційних 
та інституційних механізмів Ради Європи тощо, а 
також для міжнародних гуманітарних організацій, 
зокрема, Міжнародного комітету Червоного 
хреста.                                                       

                        (Закінчення з 21 липня) 
 
      УГКЦ в Римі: нагода не змарнована 

З католицької перспективи, «уніятизм» – це 
невдалий метод досягнення єдності, який, однак, 
не ставить під питання саму єдність (унію). 
Наслідки «уніятизму» яко методу можна і треба 
виправляти, але розривати єдність східних 
католицьких Церков з Римом при цьому немає 
необхідності. Коли кілька тижнів тому Папа 
Франциск, відповідаючи на запитання румунських 
єзуїтів, зазначив, що status quo стосовно східних 
католиків і православних повинен бути 
збережений, він мав на увазі якраз те, що 
ліквідовувати «унії» – це не те саме, що 
поборювати наслідки «уніятизму». Парадокс цієї 
ситуації полягає в тому, що захисниками 
«уніятизму» тут виступають власне православні, 
які не визнають структури східних католиків 
помісними Церквами в рамках Католицької 
Церкви, а продовжують трактувати їх як частину 
Римо-Католицької Церкви. «Нова методологія» – 
це протилежність «уніятизмові». В рамках 
останнього Рим міг просто надіслати відповідний 
циркуляр з інструкціями «до виконання» без будь- 
 
 
 

якої двосторонньої зустрічі. До речі, Московський 
патріархат хотів би бачити якраз таку форму 
стосунків між Папою і УГКЦ і навіть готовий 
допомогти укласти такий циркуляр. 
  
 
  
Наостанок, про «греко-католицькі мрії». Питання 
беатифікації Андрея Шептицького є дещо легшим, 
оскільки, як вже йшлось вище, найскладніша 
частина процесу завершена, залишилось лише 
чудо. Так – чудо. І тут до Ватикану мало б бути 
найменше претензій, якщо ми справді визнаємо 
праведного Андрея як святого, то до його крипти 
в Соборі святого Юра повинна стояти черга. 
  
Щодо патріархату, то з повідомлень преси та 
деяких попередніх виступів глави УГКЦ можна 
зробити висновок, що зараз триває робота над 
докорінною зміною аргументації. Оскільки 
патріарх – це загалом лише титул, як у католиків, 
так і у православних, то довести доцільність і 
необхідність зміни титулу Верховного 
архиєпископа на патріарший є доволі складно. В 
практичному вимірі на життя Церкви ця зміна не 
матиме надзвичайного впливу, він був би радше 
символічним. В 1960-70 роках існувала думка, що 
патріархат зможе юрисдикційно об’єднати всю 
діаспору в одну структуру. Попри всі аргументи 
історичного чи морального характеру, дискусії 
того часу інтуїтивно намацували власне 
пасторальний вимір патріархату. 
  
Вже сам склад учасників делегації УГКЦ на 
зустрічі в Римі натякає нам на нову модель ідеї 
патріархату, яка може навіть стати зразком для 
інших. Оскільки питання патріархатів хоч і було в 
загальному окреслено на ІІ Ватиканському соборі, 
проте без жодної конкретики. 
Нова «формула» УГКЦ полягає в тому, що 
патріархат – це форма існування Церкви 
глобальної у Церкві вселенській. Де глобальна 
Церква – це та, яка переростає межі свого 
звичного, історичного середовища. Присутність 
митрополитів та членів Постійного синоду, які 
представляли Церкву, розпорошену по цілій 
земній кулі, є найкращою ілюстрацією цієї 
глобальності. Без сумніву, що функціонування 
такого організму вимагає інших форм і механізмів 
взаємодії різних складових цієї Церкви, ніж 
ті,  яких потребує Церква, обмежена якоюсь 
конкретною не надто великою територією. 
Переосмислення ідеї патріархату в такому 
пасторальному ключі ще триває. Тому й очікувати, 
що єпископи могли повернутись з Рима з буллою в 
руках, було передчасним. 
Проте це зовсім не означає, що нагода була 
змарнована. Якраз навпаки. 
 

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 

 

https://risu.org.ua/
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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 


	Блаженніший Святослав: “Коли ми шкодимо довкіллю, то забираємо майбутнє у наших дітей та в наступних поколінь”
	РЕЛІГІЙНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ СПІЛЬНО ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАД ЗВІЛЬНЕННЯМ УКРАЇНЦІВ З ТЮРЕМ РОСІЇ, КРИМУ ТА ДОНБАСУ

