
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 

Митрополит Лаврентій Гуцуляк вказав на сучасні труднощі 
УГКЦ у Канаді 

  Архиєпископ і митрополит Вінніпезький Лаврентій Гуцуляк у своїй 
доповіді «Сопричастя в житті й свідченні УГКЦ» на Синоді в Римі 
назвав проблеми Української Греко-Католицької Церкви в Канаді. 
  Порушені проблеми в доповіді базуються на обговоренні 
єпископів Вінніпезької митрополії, що відбулося з 26 по 28 лютого 
2019 року у Вікторії, Британська Колумбія. 
За словами митрополита, Церква сьогодні в Канаді втрачає молоде 
покоління. Однією з причин єпископ називає недоступність УГКЦ до 
світської освіти. Інша причина, яка віддаляє молодь від УГКЦ, за 
словами митрополита, – українська мова, оскільки молодь не дуже 
володіє українською. 
Крім того, на його думку, євангельські цінності суперечать у 
багатьох випадках сьогоднішнім пріоритетам молодих людей, які 
більше дбають про успішну кар’єру та накопичення матеріального 
багатства. 
Владика Лаврентій Гуцуляк відзначив, що часто вірні бачать 
Церкву як знаряддя. «Для багатьох вірних УГКЦ у діаспорі Церква 
вважається захисником політичних сподівань, мрій українського 
народу. Для інших Церква – осередок української культури й мови. 
Для ще інших – вияв мистецького життя: храм як споруда стає 
самоціллю, і зберігання певної церковної будівлі є основою метою 
усіх їхніх зусиль. Їхнє поняття чи розуміння членства в єпархії або 
в вищому рівні Церкви не зрозуміле. Крім того, найімовірніше, що 
ці «члени» не можуть збагнути, що церковний будинок є для того, 
аби послужити поширенню євангельських правд Божому народу. 
Вони вважають, що основний обов’язок вірних-парафіян – це 
збереження та фінансування їхньої церкви як фізичної будівлі», – 
сказав у своїй доповіді митрополит. 
Доповідач відзначив, що часто люди нарікають на тривале 
Богослужіння. «Коли я став єпископом близько 22 років тому, під 
час моїх канонічних відвідин церкви були переповнені. Сьогодні ми 
бачимо драматичну зміну. Часто можна почути, що отець-парох 
просить пробачення в єпископа, що дуже мало людей у церкві. 
Якщо будь-кого з парафіян запитати, чому вони не були в церкві, 
вони відповідають, що не прийшли, бо коли служить єпископ, 
відправа в церкві триває довго», – розповів митрополит. 
«Звідси виникає запитання, як багатства й красу нашого обряду 
використовувати у служінні хворим, немічним, літним особам чи 
дітям. Нам потрібно розглянути питання – чи обряд веде до 
молитви?!» – додав він. 

3 вересня 2019р. 

 Ап.1 Кор. 15, 1-11. 
 Єв. Мт. 19,  16-26. 
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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. 1 Кор. 16, 13-24. Мт. 21, 33-42. 
6:30 – Утреня – о. Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
6:00в.  – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
             

                         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, 
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 подавати недільну каву, смачні канапки і 
печиво в неділю 15 вересня. Просимо зійти до 
церковної залі  на дружню розмову при теплій каві і 
таким чином підтримати харитативну діяльність 
ЛУКЖК!  До зустрічі! 

  Парафіяльний хор запрошує всіх 
парафіян і гостей на каву і солодке сьогодні 8-го 
вересня після кожної літургії. Церковний хор отримав 
запрошення на двa фестивалі коляд - Велика Коляда 
у Львові і Коляда на Майзлях у Івано-Франківську. 
Наш церковний хор, перший хор з Канади, який бере 
участь у цих фестивалях (8-го до 15-го січня 2020) де 
будемо виконувати прем'єри колядoк наших бувших 
дириґентів, Романа Гурка і Адріяна Івахова. Рівнож, 
відвідaємо “наших дітей” при “Джерелі” - установi, яку 
підтримуємо разом з Вами вже понад 10 років щорічно 
своїми Різдвяними концертами. Просимо зайти до 
церковної залі і при дружній розмові, кавi і солодким 
підтримати Ваш церковний хоp! Дякуємо! 
 

 Комітет Українок Канади - Відділ Торонто 
запрошує українську громаду на Свято Лесі 
Українки, яке відбудеться в четвер 12-го вересня 
2019 року  о годині 5:30 вечора біля пам’ятника в Гай 
Парку. Свято розпічнеться соборним молебнем, а 
відтак відбудеться мистецька програма. Просимо 
принести собі крісло 

 
 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 1:00.   

 
 Перші сходини ЛУКЖК після чудового 

літнього відпочинку відбудуться сьогодні 8 вересня 
після літургії в 9:30 ранку.   
 

TOUR 2020 –Georgia /Armenia. o. Тарас 
Лозинський запрошує прилучитися до організованої 
екскурсії (International Heritage Tours) в днях 18 
травня – 1 червня 2020р.). 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! 
 
Володимир і Люба Оленич      100. 
Мирослав і Леся Гоцко        100. 
Марта Горбань          100. 
      (в пам’ять матері Софії з Сенишенів)            
 

«Без Святого Духа нема Синоду», — 
Святіший Отець Франциск до членів 

Синоду Єпископів УГКЦ 
   2 вересня об 11:30 в Апостольському палаці у 
Ватикані Святіший Отець Франциск прийняв 
єпископів Священного Синоду УГКЦ, який цього 
року проходить у Римі під назвою «Сопричастя 
та єдність в житті та свідченні Української 
Греко-Католицької Церкви». 
  Звертаючись до єпископів, Папа Франциск 
пожартував, що не має заздалегідь 
підготовленої промови, бо «під час нашої 
зустрічі у липні я вже сказав все, що мав 
сказати». Тому Святіший Отець віддав перевагу 
тому, щоб особисто привітатися та 
поспілкуватися з кожним єпископом.  
  Посилаючись на слово Блаженнішого 
Святослава на початку аудієнції, Святіший 
Отець зазначив: «Ви підкреслили одну думку, 
яку ми не сміємо втратити: Синод, 
синодальність і Святий Дух». За його словами, 
сьогодні існує небезпека хибно вважати, що 
синодальний шлях — це збирання думок, щоб 
потім зустрітися і досягнути якогось 
порозуміння. «Ні, Синод — це не парламент! 
Потрібно обговорювати справи, дискутувати, як 
це зазвичай відбувається, але це не парламент. 
Синод не означає дійти до якогось порозуміння, 
як у політиці: я тобі це, а ти мені оте. Ні! Синод 
не означає проводити соціологічні опитування, 
як дехто вважає, мовляв, замовимо в мирян 
опитування, щоб дізнатися, що маємо змінити. 
Ви повинні знати, що думають ваші миряни, але 
Синод — це не опитування, а щось інше». 
  Римський Архиєрей наголосив, що «якщо нема 
Святого Духа, нема Синоду. Якщо нема Святого 
Духа, нема синодальності». Як також, «коли 
відсутня ідентичність Церкви». «А що є 
ідентичністю Церкви? — поставив запитання 
Папа. — Святий Павло VI сказав виразно: 
покликанням Церкви є євангелізувати, ба 
більше, євангелізація є її ідентичністю.                  
  Саме з таким духом Святіший отець побажав 
українським єпископам увійти в Синод – «з 
Духом Святим». «Моліться до Святого Духа… Ми 
хочемо перетворитися не на конгрегаційну, а на 
синодальну Церкву. Ідіть цим шляхом», — 
закликав Папа Франциск. 

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. 
Перша Вечірня в суботу 7 вересня о год. 
6 00    



Митрополит Євген Попович: «Ми вистояли як 
Католицька Церква візантійської традиції 
завдяки глибокій любові наших вірних до 

своєї Церкви» 

  Сьогодні Боже Провидіння дало нам 
Блаженнішого Святослава, який є тим, хто 
об’єднує весь Божий народ та цілу нашу ієрархію, 
як справжній Батько і Глава. 
   Пам’ятаю з мого дитинства, коли наші батьки та 
старші священники говорили з піднесенням про 
патріарха Йосифа – ми всі відчували тоді, що є 
хтось, хто про нас знає, пам’ятає, що є нашою 
скелею та підтримкою в усіх наших трудах та 
змаганнях. Про це сказав митрополит 
Перемишльсько-Варшавський Євген Попович у 
своїй доповіді «Сопричастя в житті й свідченні 
УГКЦ» на Синоді Єпископів УГКЦ в Римі. 
  Доповідач відзначив, що коли говоримо про 
єдність УГКЦ, то одним з найбільш вагомих 
елементів, який творить монолітність нашої 
Церкви, є наші вірні, котрі хоч би де були у світі, 
почуваються греко-католиками і шукають 
церковної спільноти неначе рідного дому. 
  «До речі, ми вистояли як Католицька Церква 
візантійської традиції завдяки глибокій вірі та 
глибокій любові наших вірних до своєї Церкви. 
Так було в минулому, так було і 30 років тому в 
Україні, коли Церква вийшла з підпілля. Подібно є 
і зараз, адже видимим є цей феномен організації 
церковного життя серед новітніх емігрантів у 
зовсім чужих нашій традиції країнах поселення», – 
сказав митрополит.                 . 
  Очевидно, вважає член Синоду, що сьогодні є 
інше покоління вірних, «однак попри роки 
атеїзації в Україні та секуляризації в західному 
світі, наші вірні здали іспит з приналежності до 
УГКЦ». «Чому так відбувається? Бо УГКЦ є 
Церквою, яка в собі несе оцей народний елемент і 
яка вміло інкультурувала Євангеліє в нашій 
українській традиції, культурі, мові, звичаях та 
обрядності. Церква увійшла в народ і постійно є з 
народом. Це наша велика цінність і сила, яких не 
можемо в сучасну добу змарнувати», – наголосив 
він. 
  Митрополит Євген Попович висловив 
переконання, що об’єднавчою силою Української 
Греко-Католицької Церкви є Святіший Отець. 

«Свідомий греко-католик, – вважає він, – 
ототожнює свою приналежність до УГКЦ разом із 
визнанням примату Вселенського Архиєрея. Цю 
свідомість у серцях наших вірних слід надалі 
утверджувати. Варто пам’ятати слова, які колись 
сказав наш Блаженніший Святослав, почувши їх 
від своєї бабці: «Правдива Церква є там, де є 
Папа»». 

4 вересня 2019 
 
 

Митрополит Борис Ґудзяк: «Наша мета — 
автентичне проголошення Євангелія, 
використовуючи мову XXI століття» 
Під час Синоду Єпископів УГКЦ, який 1-10 вересня 
відбувається у Римі, архиєпископ і митрополит 
Філадельфійський владика Борис Ґудзяк у своїй 
доповіді «Єдність та сопричастя: голос УГКЦ із США» 
поділився думками про те, що найкраще сприяє 
сопричастю/єдності нашої Церкви в її глобальному 
вимірі. На його думку, передусім варто звертати увагу 
саме на духовний фундамент. Свою доповідь владика 
уклав на підставі консультацій із правлячими 
єпископами. 
«Боже Слово. Спільне глибоке живлення Божим Словом, 
яке слугує джерелом спільної мови і категорій, є 
необхідною умовою єдності. Наша мета — автентичне 
проголошення Євангелія мовою XXI століття», — 
зазначає владика Борис Ґудзяк. 
Архиєрей наголосив на значенні спільної молитви. 
«Естетичне літургійне життя єпархій і парафій та 
особиста молитва і поглиблення духовного життя серед 
духовенства та вірних будує єдність. Потрібно звертати 
увагу на символи, якість церковного співу та музики, а 
також на красу і мистецтво життя з Богом і ближніми», 
— сказав доповідач. 
Він упевнений, що дух Царства Божого, єдність між 
єпископами, духовенством та вірними, увага до потреб 
бідних та місійність є також надзвичайно важливими 
складовими духовного фундаменту. 
«Увага до питань церковної і національної історії та 
ідентичності (Літургія, молитва, духовність) — вірні 
УГКЦ в будь-якій точці світу, переступивши поріг нашої 
Церкви мають отримувати відчуття “я вдома” (це 
передбачає продуктивний баланс між інкультурацією та 
привабливістю для неукраїнців і розумінням своєї 
традиції, походження та ідентичності 
(східнохристиянської, київської духовної традиції, 
“українськості”)», — переконаний владика Борис 
Ґудзяк. Він радить постійно працювати над довірою, 
критично все оцінювати та активно взаємодіяти з 
молоддю. 
«Вживання в Літургії української мови нарівні з 
місцевими мовами повинно об’єднувати, якщо є 
відповідна душпастирська праця. Слід плекати взаємну 
толерантність і єдність різномовних вірних нашої 
Церкви. Спільноти можуть мати різні історії чи виклики, 
але вони разом можуть “заспівати Божественну 
Літургію”, незважаючи на рівень володіння українською 
чи інших місцевих мов. Це питання непросте і вимагає 
особливої уваги», — підкреслив митрополит. 
Ба більше, він також вбачає певні загрози для єдності і 
сопричастя – внутрішні й зовнішні. Зокрема, до 
внутрішніх загроз він відносить такі складові: недовіру, 
нехтування значимістю і потребою єдності, недостатні 
знання одне про одного (навряд чи багато вірних 
знають про китайськомовну парафію в Канаді чи про 
особливості служіння в Дубаї), брак співпраці та 
тенденція дивитися на глобальну Церкву з локальної 
перспективи (зі свого «окопу», без ширшої картини), 
розрив між поколіннями (в Україні і поза нею), поділи 
між священниками щодо календарного питання, 
моральні і матеріальні проблеми тощо. 
Окрім цього, владика Борис закликає звернути увагу та 
працювати над зовнішніми загрозами: війна в Україні, 
питання мігрантів (багато українців, самі будучи 
мігрантами, проявляють нетерпимість до нових 
мігрантів, зокрема з Латинської Америки), скандали в 
Церкві і їх висвітлення у медіа, секуляризація, 
асиміляція та інші. 
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