
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 

Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 2019 року 
 
1-10 вересня 2019 року Божого в м. Римі проходив Синод 
Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, в 
якому брало участь 39 єпископів з України, із країн 
Центральної, Північної та Західної Європи, Пiвнiчної та 
Пiвденної Америки і Австралiї. Публікуємо Постанови 
цього Синоду. 
 

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної 
Тройці, 

Отця, і Сина, і Святого Духа, 
і на добро ввіреного нам Божого люду. Амінь 

БОЖОЮ МИЛІСТЮ 
І В ПОВНОМУ СОПРИЧАСТІ 

З РИМСЬКИМ АПОСТОЛЬСЬКИМ ПРЕСТОЛОМ 
СВЯТОСЛАВ, 

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
Української Греко-Католицької Церкви 

Високопреосвященним і Преосвященним владикам, 
всечесним отцям духовним, преподобним ченцям і черницям 
та мирянам помісної Української Греко-Католицької Церкви 

ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ 
ПОСТАНОВИ 

Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 
Рим, 01-10 вересня  2019 року Божого 

1. Взяти до уваги стан виконання рішень Синоду Єпископів 
УГКЦ 2018 року. 
2. Прийняти Звіт про діяльність Патріаршої курії УГКЦ за 
минулий рік. 
3. Взяти до уваги підсумки звітів комісій і відділів патріаршого 
рівня за минулий рік. 
4. Прийняти Звіт про діяльність Робочої групи з реалізації 
Стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року (від серпня 
2018 року до липня 2019 року). 
5. Завершити мандат Робочої групи з реалізації Стратегії 
розвитку УГКЦ на період до 2020 року.   (ст. 2) 
 

 Ап.1 Кор. 16, 13-24.. 
 Єв. Мт. 21, 33-42. 

   

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. 1 Гал.6, 11-18 Єв. Йо. 3, 13-17. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
6:00в.  – Св. Літургія – о. О. Лящук 
             

                         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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П’ятниця 20 вересня – Навечір’я Свята Різдва 
Пресвятої Богородиці – Вечірня з Литією – о 
год.  6:00 вечора. 
 
Субота 21 вересня – Свято Різдва Пресвятої 
Богородиці. – Святі Літургії о год. 8:00, 10:00 
ранку і 6:00 вечора. 

 
 Під гаслом “ Минуле-наша гордість, 

майбутнє наша надія” ЛУКЖК святкує 75 ліття. З 
нагоди 26-го Крайового Конґресу ЛУКЖК, 
проходитиме бенкет 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. 

 Недільна кава: Після літнього 
відпочинку, ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая  
починає в неділю 15 вересня подавати недільну 
каву, смачні канапки і печиво. Просимо зійти до 
церковної залі  на дружню розмову при теплій каві і 
таким чином підтримати харитативну діяльність 
ЛУКЖК!  До зустрічі! Сьогодні на місце ЛУКЖК, 
БУКК, відділ св. о. Миколая буде подавати каву! 

 ЛУКЖК при нашій парафії організує 
захід збирання харчів для потребуючих під 
час вересня та жовтня. Просимо парафіян доброї 
волі приносити харчі в банках або картонах (риж, 
фрукти, зупи, пасти, макарани, фасоля, оріхове 
масло, дитячі харчі) кожної неділі після служб. 
Спеціяльні картони на харчі знаходяться в 
церковній залі на сцені. Харчі можна приносити до 
20-го жовтня включно. Всі хто користуються цими 
харчами  Вам вдячні. 
 

 Парафіяльний хор складає щиру 
подяку всім парафіянам та гостям, які 
підтримали нас минулої неділі на нашому дижурі. 
Особлива подяка паням ЛУКЖ, котрі віддали нам 
цю неділю щоб зібрати фонди на нашy подорож в 
Україну 8-го до 15-го січня. Глибокий уклін пані 
Леоніді Ґулі, котра нам помогла зварити борщ! 
Повідомляємо заздалегідь, що наш наступний 
дижур - 24-го листопада.  
Ще раз великe спасибі!   

 
 Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії 

запрошують на Ювілейний Чайок  в честь 100-річчя 
від дня переходу у вічне життя Блаженної Йосафати 
Гордашевської на 5 Austin Terrace у неділю 22 
вересня 2019р. о год 11:30-4:00. Офіційний привіт 
о год. 1:00 поп.   

 
TOUR 2020 –Georgia /Armenia. o. Тарас 

Лозинський запрошує прилучитися до організованої 
екскурсії (International Heritage Tours) в днях 18 

травня – 1 червня 2020 р.). Miсця обмежені! 
Зацікавлених просимо заповнити реєстраційну анкету 
за адресою  loz@rogers.com. 

 
             Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну подяку         
парохіянам. Нехай Предобрий Господь  
благословить і винагородить! 
 
Maрта Горбань          100.        
(в пам’ять матері Марії Софії з Сенишинів Горбань) 
                          (1919-2005) 
Володимир і Анна Покрищак     180. 
Катерина Воловець        500. 
Володимир і Люба Оленич      100. 
Марта Реплянська          200 
(в пам’ять Реплянських, Голодів, Дзюбановських)           
   
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  

    16 IX 9:00 ранку  бл. п. Марію Євгенію 
                                            і Дмитра Неґрич 
    17   ІХ 8:00 ранку   бл. п. Теофіля Ґабу 
    28   ІХ 10:00 ранку бл п. Стефанію Нагачівець 
    28   ІХ  5:00 поп.    бл. п. Стефанію Аксенчук (40д.) 

 
                       (Продовження) 

 
6. Висловити вдячність і визнання членам Робочої 
групи з реалізації Стратегії розвитку УГКЦ на період 
до 2020 року за сумлінну працю. 
7. Маючи за взірець першу єрусалимську спільноту 
Христових учнів, про яких сказано: «Громада вірних 
мала одне серце й одну душу, і ні один не називав 
своїм щось з того, що кому належало, але все в них 
було спільне» (Ді. 4, 32) - та виявляючи турботу про 
плекання та зміцнення внутрішньої єдності УГКЦ: 
I. Закликати духовенство, богопосвячених осіб і 
мирян у щоденному церковному житті та служінні 
плекати культуру взаємодопомоги і спілкування між 
собою, зокрема активно використовуючи сучасні 
засоби комунікації. 
II. Створити синодальну групу для опрацювання 
проєкту Душпастирської стратегії розвитку УГКЦ на 
період до 2030 року у такому складі: 
високопреосвященні митрополити Борис Ґудзяк і 
Євген Попович, преосвященні владики Давид Мотюк, 
Кен Новаківський, Теодор Мартинюк, Даниїл 
Козлинський, Богдан Дзюрах. 
III. Розвивати солідарність та обмін дарами між 
парафіями та єпархіями України і поза її межами 
задля взаємного спілкування, служіння та свідчення. 
IV. Підтримувати мирянські рухи, які бажають 
будувати єдність Церкви, її помісність і патріарший 
устрій. 
V. Встановити при нагоді свята Апостола Андрія 
Первозваного, День загальноцерковної молитви в 
наміренні Отця і Глави УГКЦ та особливих ситуацій 
нашої Церкви. 
VI. Просити Отця і Главу Церкви проводити 
конференції з єпископами по митрополіях. 
VII. Просити митрополитів: 1) скріплювати молитовну 
єдність митрополій через пастирські відвідини 
єпископів та єпархій в межах своїх митрополій; 
2) скликáти єпископів митрополії на митрополичі 
синоди чи єпископські конференції; 
3) проводити спільні прощі в митрополіях.  (ст. 3) 

Повідомляємо, що з днем 7-го вересня ми 
закінчуємо літній вакаційний час. 
Божественні Літургії  в неділі  служать   о год. 
8:00, 9:30  11:30 ранку і 6:00 веч. Утреня 
о год. 6:30 ранку.  Вечірні в суботу 
служать о год. 6:00 веч. 



VIII. Просити єпархіальних єпископів: 
1) широко інформувати священнослужителів, 
богопосвячених осіб і мирян єпархії про законодавчі 
акти останнього Синоду Єпископів та 
використовувати відповідні механізми для їх втілення 
в життя у місцевій Церкві; 
2) визначити у розпорядку роботи своїх 
єпархіальних управлінь щомісячний день духовної 
віднови, молитви та чувань задля спільного слухання 
голосу Святого Духа і спільних молінь працівників у 
наміреннях єпископа, ініціатив та душпастирських 
викликів єпархії; 
3) особисто брати участь у єпархіальних 
формаційних з’їздах та зустрічах 
священнослужителів і різних груп вірних задля 
плекання єдності всередині місцевої Церкви під 
проводом єпархіального єпископа; 
4) опрацьовувати і впроваджувати в життя 
пасторальний план єпархії; 
5) сприяти тому, щоб парохи мешкали на території 
парафії; 
6) створити, де ще цього не зроблено, єпархіальну 
душпастирську раду (див. кан. 272-275 ККСЦ) із 
залученням активних і відповідальних мирян; 
7) створити, де ще цього не зроблено, єпархіальну 
раду настоятелів богопосвячених інститутів, які діють 
на території єпархії, задля поглиблення сопричастя зі 
спільнотами богопосвяченого життя; 
8) проводити єпархіальні собори задля поглиблення 
свідомості і практики соборового діяння на 
єпархіальному рівні. 
IX. Доручити священнослужителям: 
1) чувати над внутрішньою єдністю та родинним 
духом парафіяльної спільноти, зокрема через 
щоденне служіння Божественної Літургії, заснування 
спільнот молитовного читання Божого Слова та інших 
братств і молитовних рухів, а також через розвиток 
харитативного служіння в парафіяльній спільноті; 
2) прямувати до того, щоб звершення Таїнств 
християнського втаємничення і Таїнства 
Вінчання відбувалося під час недільної або святкової 
Божественної Літургії за участю парафіяльної 
спільноти, відповідно до приписів літургійних книг; 
3) підтримувати єдність між усіма парафіями і 
священнослужителями єпархії між собою, щоб жодна 
парафіяльна спільнота не виключала себе із 
сопричастя. 
X. Доручити Департаменту інформації Патріаршої 
курії: 
1) подбати про розвиток всецерковних медійних 
ресурсів і засобів комунікації між єпархіями та 
митрополіями різними мовами; 
2) довершити у співпраці з єпархіальними 
єпископами створення багатомовної інформаційної 
агенції УГКЦ. 
XI. Доручити Українському католицькому 
університетові та іншим інтелектуальним осередкам в 
Україні та поза її межами розвивати наукові 
дослідження і богословське осмислення помісності та 
патріаршого устрою нашої Церкви. 
XII. Доручити Інституту історії Церкви Українського 
католицького університету досліджувати, плекати та 
поширювати пам'ять про мучеників та ісповідників 
віри ХХ століття, налагоджуючи співпрацю з 
відповідними науковими інституціями в Україні та 
поза її межами. 

8. Взяти до уваги звіт преосвященного владики 
Діонісія Ляховича про душпастирське і соціальне 
служіння українським мігрантам в Італії. 
9. Взяти до уваги звіт  МБФ «Карітас України» про 
соціальну допомогу для постраждалих від війни в 
Україні. 
10. Прийняти звіт генерального керівника 
управління справедливості про  стан суддівства в 
УГКЦ 
11. Доручити Канонічному відділові Патріаршої курії 
УГКЦ опрацювати Інструкцію про перебування 
священників поза межами своєї єпархії. 
12. Взяти до уваги стан роботи синодальної комісії 
над українським перекладом Служебника 
Божественної Літургії св. Івана Золотоустого. 
13. Затвердити на трирічний випробувальний термін 
із внесеними поправками і доповненнями Місяцеслов 
УГКЦ. 
14. Затвердити Типовий статут єпархіальної 
літургійної комісії УГКЦ. 
15. Надати згоду на призначення преосвященного 
владики Гліба Лончини головою Патріаршої 
літургійної комісії УГКЦ. 
16. Надати згоду на продовження виконання уряду 
голови Комісії у справах духовенства УГКЦ 
преосвященному владиці Богданові Данилу. 
17. Взяти до уваги стан опрацювання Катехизму 
УГКЦ для молоді. 
18. Затвердити Статут VII сесії Патріаршого Собору 
УГКЦ. 
19. Створити Робочу групу для опрацювання проєкту 
Регламенту Патріаршого Собору УГКЦ у такому 
складі: преосвященний владика Ярослав Приріз, 
отець Роман Шафран і отець Олег Каськів. 
20. Звернутися до Святішого Отця з проханням про 
проголошення святого папи Івана Павла II 
покровителем українсько-польського примирення. 
21. Затвердити текст Посинодального послання з 
головної теми. 
22. Прийняти Послання Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 2019 року до 
духовенства, богопосвячених осіб і мирян щодо 
захисту дітей, неповнолітніх і вразливих осіб від 
усякого виду насильства. 
23. Провести наступний Синод Єпископів УГКЦ 30 
серпня - 8 вересня 2020 року у Львові. 
24. Визначити головною темою Синоду Єпископів 
УГКЦ 2020 року тему «Еміграція, поселення і 
глобальна єдність УГКЦ». 
25. Доручити преосвященному владиці Теодорові 
Мартинюку підготувати і представити головну тему 
Синоду Єпископів УГКЦ 2020 року. 
26. Затвердити Комунікат Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 2019 року. 
   

+ СВЯТОСЛАВ, 
Верховний Архиєпископ 

Української Греко-Католицької Церкви 
+ БОГДАН ДЗЮРАХ, 

Секретар Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 

  
Дано у Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
в день усікновення голови св. Йоана Христителя, 

11 вересня 2019 року Божого 



 
Я  

 
 

 

 

 

 

 

  
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 


	Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 2019 року

