
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 

«Ми хочемо шукати відповіді на питання: де ми 
є? де є наші вірні? скільки нас є?» – о. Роман 

Шафран про Патріарший Собор УГКЦ'2020 
 
Отець Роман Шафран, секретар VII сесії Патріаршого 
Собору, розповів про процес підготовки до головної 
події у житті Церкви у 2020 році: Патріаршого Собору 
УГКЦ на тему: «Еміграція, поселення і глобальна 
єдність Української Греко-Католицької Церкви». Собор 
відбудеться 26-29 серпня 2020 року у Львові, гасло – 
«Церква є завжди і всюди з тобою». 
 
«Основна праця Соборів на рівні єпархій та екзархатів УГКЦ 
мала б бути сконцентрована  на докладному аналізі та 
обговоренні певних тем. Передусім, ми хочемо шукати 
відповідь на питання: де ми є? де є наші вірні? скільки нас є? 
Динаміка переміщення (зовнішня та внутрішня міграція). 
Прогнози передбачуваних змін. Адже теперішні наші 
структури в Україні і на поселеннях не повністю відповідають 
тому, де перебувають наші вірні», – зазначив у коментарі для 
Департаменту інформації УГКЦ секретар VII сесії Собору о. 
Роман Шафран. 
І згодом додав: «Наступне важливе питання роботи Собору: 
хто ми є? Маємо проаналізувати, які потреби мають наші вірні 
та наскільки наша Церква відповідає на них тепер в Україні, 
на поселеннях та еміграції. Як духовенство і богопосвячені 
особи можуть послужити нашим вірним? Як далі розвивати 
внутрішні єпархіальні і парафіяльні структури, щоб вони 
відповідали потребам вірних у місцях їхнього перебування? 
Які засоби потрібні для того, щоб знаходити вірних? Як не 
загубити себе, переміщуючись?»   (ст. 2) 
 

 Ап. Eф: 5, 9-19. 
 Єв. Лк. 12, 16-21. 

   

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. Еф: 6, 10-17.Єв. Лк. 13, 10-17. 
 
6:30 – Утреня – Р. Лобай 
8:00 –  Св. Літургія – о. О. Kaчур 
9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
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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                    ОГОЛОШЕННЯ 
 

 
Середа 18 грудня навечіря свята св. Миколая, 
архиєп. Мир Ликійських – Вечірня з Литією  
 о год.  6:00 вечора 
Четвер 19 грудня – свято св. Миколая, архиєп. 
Мир Ликійських. Утреня о год. 7:00 ранку, 
Божественні Літургії о год. 8:00, 10:00 ранку і 
6:00 вечора. 
Субота 21 грудня - Навечір'я Свята Зачаття 
Пресвятої Богородиці св. Анною - Вечірня з 
Литією о год. 6:00 вечора. 

 
 
 28 листопада, ми розпочали 
передріздв’яний піст – Пилипівку, який 
триває до навечір’я Різдва Христового. Церковний 
припис наказує у цей час, у середу і п’ятницю 
стримуватися від м’ясних страв. До зустрічі Різдва 
Христового ми приготовляємо наше серце й душу 
молитвою, постом і святими Таїнствами. Через щире 
і ревне духовне  приготування наше серце стане 
достойним того, щоб в ньому народився Ісус Христос 
своєю ласкою, любов’ю і миром. 

 ЛУКЖК, відділ св. о. Миколая дякує 
усім, які причинилися до успішного 
приготування і переведення Рідвяного Базару. 
Нехай Предобрий Господь благословить!  
 
 Джерело в Львові та Друзі Джерела в 

Торонто щиро вітають хори Веснівку і 
чоловічий камерний хор. Діти та молодь 
Джерела дякують за щедрий дар в сумі $6000 
з нагоди св. Миколая, який хор Веснівка зібрав 
з поміж себе та своїх знайомих. Спасибі за 
довголітню підтримку! 

 
 Лицарі Колюмба ім Андрія Шептицького 
запрошують на традиційний Свят-Вечір в 
понеділок 6 січня о год. 6:00 веч. в залі церкви 
св. Димитрія, 135 La Rose Ave. 
Kвитки:Іван Ґула 416-259-8932. 
                 

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

Петро Вовк             200 
Володимир і Люба Оленич       200 
Марія Кузан               100. 
Христина Новаківська                 500. 
           (в пам’ять батька Андрія Небесьо)  
Наталія Гайдук           200. 
Андрій Дзюбак                 2000. 
Павло і Ірина Чумак                1000. 
Роман Вовк                 100. 
Марія Бескідна             110.     

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

  16 ХІІ  5:00 поп.      бл. п. Олега Матвіїшина 
                                                                (23р.) 
16 ХІІ 6:00 веч.      бл. п. Івана Савчука (1р.) 
20 ХІІ  5:00 поп.  бл. п. Стефанію Гурко 
21 ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Андрія Сенціва (8 міс.) 
23 ХІІ  6:00 веч.  бл. п. померших в родині 
                                                             Піцюрів  
24 ХІІ  8:00 ранку  бл. п. Василя (29р.) і 
                                  Анну (22р.) Зінь 
26 ХІІ  9:00 ранку  бл. п. Романа Голода 
26 ХІІ  5:00 поп.  бл. п. Стефанію Шевців 
                
                  ВІЧНАЯ † ПАМ’ЯТЬ 

Упокоїлися у Бозі бл. п. Іван Винницький (87р.) і Лука 
Слюсарчук (100р.). Душу Покійних поручаємо 
молитвам наших вірних. 
                    (Продовження) 
 
  Варто зазначити, що загальна тематика VII сесії 
Собору охоплює також і тих вірних, які 
проживають на територіях, де не існує жодних 
структур УГКЦ. Тому до Статуту VII сесії 
Патріаршого Собору було внесено відповідні 
зміни, згідно з якими до членства в Соборі було 
покликано також по два делегати із зазначених 
територій. 
«Важливою у процесі підготовки до Собору 
стала зустріч Блаженнішого Святослава і 
секретаря VII сесії Собору з очільниками 
Львівської ОДА 25 листопада цього року. Мета 
зустрічі – вироблення стратегічних механізмів 
координації спільних організаційних дій з огляду 
на дотичність тематики Собору 2020 до певних 
державотворчих намагань, які  постійно і 
систематично здійснюються з боку Української 
Держави», – сказав о. Роман Шафран. 
Див. також: Блаженніший Святослав про 
Патріарший Собор 2020 року 
Отець Роман розповів про програму Собору '2020, 
котра має такі складові:   (ст. 3)….. 

Храмовий Празник будемо святкуємо 
сьогодні: Божественна Літургія о год. 11:30 
ранку, Празничний Обід о год. 1:15 поп. у 
церковній залі. Квитки можна придбати  у 
парохіяльній залі в кіоску БУКК.  Просимо  до 
численної участи! 

Повідомляємо, що  у церковній залі 
можна вирівняти членські внески ($40.), 
відібрати конверти на 2020 р. і при цій 
нагоді відібрати напис на шибу (зеленого 
кольору)  – це дозвіл на паркування на 
парафіяльній площі і на вулицях біля парафії. 
Написи будуть видаватися тільки членам 
нашої парохії.   
 

http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_obgovoriv_z_golovoyu_lv%D1%96vskoi_oda_provedennya_u_lvov%D1%96_patr%D1%96arshogo_soboru_88026.html
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_obgovoriv_z_golovoyu_lv%D1%96vskoi_oda_provedennya_u_lvov%D1%96_patr%D1%96arshogo_soboru_88026.html
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_obgovoriv_z_golovoyu_lv%D1%96vskoi_oda_provedennya_u_lvov%D1%96_patr%D1%96arshogo_soboru_88026.html


• Першого дня девізом учасників Собору 
мало би стати слово «Слухаємо»: основне 
навантаження дня лягло б на реалізацію 
інформативної складової із доповідями, 
представленнями тез, історичними 
ретроспективами, аналітичними викладками 
тощо. 
• Другий день пройшов би під гаслом 
«Осмислюємо», оскільки його осердям стало б 
вільне висловлення думок і обмін особистими 
баченнями і пропозиціями з боку всіх його 
учасників в контексті, наприклад, круглих 
столів. 
• Основним мотто третього дня є наголос 
на молитовній дії Церкви (спільний виїзд 
делегатів Собору до Унева, щоб дати 
Секретаріатові Собору'2020 можливість для 
інтенсивної праці над аналізом напрацювань 
попередніх днів та формулюванням у 
загальному Резолюцій Собору). 
• Четвертого дня, який проходитиме під 
кличем «Діємо», власне і мали б бути підбиті 
підсумки усіх соборових засідань із 
представленням та ухваленням остаточного 
тексту резолюцій. 

До слова, до Секретаріату Собору'2020 увійшли 
такі особи: о. Олег Каськів, о. Павло Цьвок, о. 
Павло Дроздяк, д-н Сергій Касянчук та Ірина 
Ключковська. Членами оргкомітету є: о. Ігор 
Бойко, о. Михайло Лесів, о. Михайло Плоцідем, 
о. Іван Дулиба, п. ліц. Андрій Ханас, о. Віталій 
Токар, о. Петро Іськів, о. Юрій Козловський, о. 
Йосафат Бойко та о. Віталій Козак. 
                                Департамент інформації УГКЦ 

 

 
Постійний Синод УГКЦ обговорив стан 
підготовки головної теми Синоду 
Єпископів 2020 року «Еміграція, 
поселення і глобальна єдність УГКЦ» 
 
Постійний Синод Української Греко-
Католицької Церкви на чолі із Отцем і 
Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом 
продовжує свою 10-ту (61-шу) сесію 
засідань. 
 

Впродовж другого дня 10-ї (61-ї) сесії Постійного 
Синоду, яка проходить у Вашингтоні в Духовній 
семінарії святого священномученика Йосафата 
Філадельфійської архиєпархії, синодальні отці 
приділили багато уваги підготовці головної теми 
Синоду Єпископів 2020 року «Еміграція, 
поселення і глобальна єдність УГКЦ». Питання 
представляв преосвященний владика Теодор 
Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-
Зборівський, який ознайомив присутніх 
з тематикою доповідей та кандидатурами 
доповідачів.Відтак Постійний Синод заслухав звіти 
про діяльність Богословського відділу, який 
очолює преосвященний владика Ярослав Приріз, 
єпарх Самбірсько-Дрогобицький, та Відділу 
зовнішніх церковних відносин, головою якого 
є високопреосвященний архиєпископ 
і митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк. 
Канонічні питання єпископам представив голова 
Канонічного відділу високопреосвященний 
архиєпископ і митрополит Перемисько-
Варшавський Євген Попович. Він, зокрема, 
запропонував увазі Постійного Синоду проєкт 
Інструкції про перебування священників поза 
межами своєї єпархії. 
Довідка 
Постійний Синод допомагає Отцю і Главі УГКЦ 
у справах звичайного адміністрування або 
у вирішенні термінових справ відповідно 
до загального законодавства (ККСЦ) та цього 
правильника. Постійний Синод формується 
як «виконавчий комітет» у цих справах. 
Постійний Синод не замінює Священного Синоду 
Єпископів УГКЦ, тому що він не може здійснювати 
законодавчої чи судової діяльності; крім того, 
справи більшої ваги, які вимагають обговорення 
всіх єпископів, застережені за Священним 
Синодом Єпископів. 
Постійний Синод складається з п’яти єпископів, 
включно з Отцем і Главою УГКЦ, який його очолює 
(кан. 115, § 1 ККСЦ). 
Одного з єпископів іменує Отець і Глава УГКЦ, 
а інших трьох обирає таємним голосуванням 
Священний Синод Єпископів на п’ятирічний 
термін. 
Постійний Синод скликається: 

1. принаймні двічі на рік у визначений час; 
2. коли Отець і Глава УГКЦ вважає це за доцільне; 
3. коли загальне право вимагає згоди або поради 

Постійного Синоду (кан. 120 ККСЦ). 
Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ 

 

https://synod.ugcc.ua/data/postiynyy-synod-ugkts-obgovoryv-stan-pidgotovky-golovnoy-temy-synodu-pyskopiv-2020-roku-emigratsiya-poselennya-i-globalna-dnist-ugkts-2074/
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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 
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