
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 

Послання Синоду Єпископів Української Греко-
Католицької Церкви 2020 року до духовенства, 

монашества і мирян 
                    (Закінчення з миунулого тижня) 
багатством, що дає коротке задоволення, проте позбавляє життя 
глибшого сенсу і правдивої краси. Ось — справжня мудрість 
віруючої людини: зробити із багатства майстерний інструмент 
любові до ближнього і засіб власного спасіння. 
Праведний митрополит Андрей, будучи дуже заможною людиною, 
посідав саме таку мудрість, поставивши свої маєтки і ресурси 
на служіння любові та спільному благу. Тому міг зі спокоєм 
і переконанням духу звертатися до вірних Церкви, бідних і багатих: 
«В старанню про багатства перед тим одним лишень Христос 
перестерігає, щоби люди не цінили маєтку вище Бога, над совість, 
над щастя вічне; щоби дарів Божих самі собі не заміняли на шкоду: 
бо було би правдивою шкодою для чоловіка, правдивим злом, 
коли би через маєток один другого кривдив, коли би для гроша 
запропастив свою безсмертну душу… Будьте ощадними, але 
не скупими! Ви, багаті, пам’ятайте, що дóбра, які посідаєте, маєте 
від Бога, а Бог наказав вам давати милостиню. Пам’ятайте, 
що кожний дар, даний убогому, Всевишній приймає на Свій рахунок. 
В годині смерті з усього вашого майна залишиться вам єдине — те, 
що ви дали убогому!» (Перше слово Пастиря, 1899 р.). 
До цієї мудрості святих закликає нас і Боже слово устами мудреця, 
сина Сираха: «Сину, ніколи ні одному вбогому не відмов милостині 
й не відвертай ніколи ока від потребуючого; голодуючого чоловіка 
ніколи не злегковаж і убогому в його потребі не зроби ніколи 
прикрости. Не засмучуй серця потребуючого і не поскупи малого 
дару тому, хто в біді. Не відкидай прохання убогого і не відвертай 
свого лиця від потреби ближнього»   
23. То ж ідеалом християнської спільноти загалом і кожного 
християнина зокрема є служіння. Наша Церква має довгу історію 
солідарності та соціального служіння, які проявилися 
з особливою силою у важкі періоди нашої церковної 
і національної історії. На поселеннях ми спомагали одне одного, 
гуртуючись у церковних громадах і громадсько-культурних 
організаціях, засновуючи з великою жертовністю наукові 
інституції, щоб зберегти нашу ідентичність, передати скарб віри 
нащадкам та поділитися ним із народами, з якими ми творили 
одне суспільство в країнах, що нас приймали….ст. 2………….. 
 

 Ап. Еф. 2, 4-10. 
 Єв.  Лк. 8, 26-39.  

 

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. 2,14-22. Єв. Лк. 8, 41-56. 
 8:00 – Св. Літургія – з участю вірних і 
жива трансляція  
10:00 –  Св. Літургія –  з участю вірних 
12:00 - Св. Літургія –  з участю вірних 
 
             

                         Свята 
7:00р. –  Утреня 
8:00р. – Св. Літургія з участю вірних 
10:00р. –  Св. Літургія  з участю вірних   
                    
 

       Навечір’я свят 
6:00 – Вечірня з Литією 
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                  ОГОЛОШЕННЯ  

П’ятниця - 20  ХІ – Навечір’я Свята 
св. Aрхистратига Михаїла. – Вечірня з Литією  о 
год. 6:00 вечора. 
Субота - 21  ХІ – Свято св. Aрхистратига Михаїла 
й інших безплотних сил. – Святі Літургії  о год. 
8:00 і  10:00 ранку. 

 
      Ми закінчили капітальний ремонт 

головних сходів до нашого Свято-Миколаївського 
храму. Ласкаво просимо тих, хто бажає, зложити 
пожертву на цю ціль. Дякуємо за Ваше зрозуміння. 

 

 
 

 Широсердечна подяка матуральному 
комітетові і усім, які причинилися до 
успішного переведення урочистого 
завершення матури 2020р.. 
Ґратулюємо матурантам за успішне закінчення 
навчання у нашій Свято-Миколаївській суботній 
школі. Бажаюмо дальших успіхів! Нехай Бог 
благословить і провадить!  

 
 
 
 

 20 листопада припадає День Блаженної 
Преподобної Йосафати Гордашевської, 
співзасновниці Сестер Служебниць. Зі сумом 
повідомляємо, що через пандемію COVID День 
Відкритих Дверей-Молитви на 20 листопада в 
Austin Terrace є скасований. АЛЕ сестри горяче 
запрошують вас приєднатися з ними у молитві, в 
себе вдома, через заступництво Бл. Преп. Йосафати 
і молитися за численні всілякі прохання, інтенції і 
потреби ваші і вам дорогих. Моліться разом зі 
сестрами:   О Блаженна Йосафато, що жертовно 
жила своєю посв’ятою як Служебниця 
Непорочної Діви Марії, навчи нас, щоб за твоїм 
прикладом ми уповали тільки на Бога. 
Вислухай нашу молитву і благай Пресвяту 
Тройцю про ласку, яку ми так гаряче просимо 
на прославу Божу. Амінь. Блаженна Йосафато, 
молися за нас.  

 
 Повідомляємо, що вже можна зареєструватися 

на онлайн курси при Інституті Mитрополита 
Андрея Шептицького (University of St. Michael’s 
College in the University of Toronto. 
Просимо зайти на веб сторінку: 
https://sheptytskyinstitute.ca/fall-2020. 
 

                     МНОГАЯ  ЛІТА !  
Нововінчаним Юрієві Броді і Стефанії Стадник 
бажаємо мирного подружнього життя на Многії 
і Благії Літа! 
        
               Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
     Складаємо щиросердечну  подяку. Нехай   
Предобрий Господь  благословить. 
Maрія Пастушак          100. 
               (в пам’ять сина Василя – 3р.) 
Володимир Постоловський       200. 
Ігор Таращук           100. 
Назар і Оксана Гарванко       100. 
Сергій і Іванна Курусенко       300. 
Микола і Галина Гарванко ї      100. 
Марія Біланюк           1000. 
Роман Федина           100. 
Михайло і Галина Кондрацькі      400. 
Роман і Марія Мужилівські       200. 
Олександра Костюк         200. 
 (в пам’ять мужа Ярослава і сина Олега Матвіїшина) 
Александер і Таня Роман       100. 
  (в пам’ять Богдана Перегінеця, Катерини   
Жураківської, Софії Горлач, Rick Klooster) 
Родини Стасишин, Тимчишин, Zacchigna)  300. 
                (в пам’ять Софії Горлач) 
              
 ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
16    ХІ 10:00 ранку   бл. п. Василя Пастушак 
                                                                      (3р.) 
17   ХІ 6:00 веч.    бл. п. Володимира 
                                           Пальчука (32р.) 
20    ХІ 10:00 ранку   бл. п. Андрія  
                                                   Коморовського 
20    ХІ 5:00 поп.    бл. п. Катерину Яців- 
                                              Жураківську (40д.) 

 ДО УВАГИ ПАРАФІЯН!!  
 
У нашому храмі служать три Божественні Літургії 
в неділі– о год. 8:00 ранку, 10:00  і 12:00 пол. із 
присутністю обмеженою кількістю  вірних.  
 
 Утреня о год. 6:30 ранку.  Вечірні в суботу 
служать о год. 6:00 веч. 
  
Просимо прочитати звернення Пароха щодо 
процедури вступу. Вступ на  всі   
богослуження зобов’язує відповідна процедура. 
 
Під час пандемії в неділі Божественна Літургія о 
год. 8:00 ранку транслюється живим ефіром. 
 
 У свята Божественна Літургія о год. 8:00 i 10:00 
ранку.  Божественна Літургія о год. 8:00  
транслюється живим ефіром. Утреня 
 о год. 7:00 ранку. 
 
Повідомляємо, що кожної неділі є можливість 
приступити до св. тайни Сповіді 20 хвилин перед 
Божественною Літургією. 
 
 
 



                                     
    Оновлення Каплиці свв. 
Володимира і Ольги на оселі 
СУМ «Веселка» 
Kаплиця свв. Володимира і Ольги  
на оселі СУМ «Веселка»  біля 
Актону, Онтаріо оновлюється. 
Каплиця є однією з восьмеро 
сумівських каплиць розташовані в 
Північній Америці, Европі й 
Австралії. Вона була споруджена 
волонтерами у  1972 році і 

поблагословлена у 1973 році Блаженішим Патріярхом 
Української Католицької Церкви Йосифом Сліпим, 
єпископом Кир Ізидором Борецьким, отцем-капеляном 
д-р. Мироном Стасівем та мітратом П. Хомином. Від того 
часу у Каплиці служаться святі літургії вже майже пів 
сторіччя.  
Ласкаво звертаємося до парафіян допомогти зберегти 
архітектурну спадщину Спіл ки Української Молоді. 
Дотації можна вислати чеком на «UYA- Charitable 
Trust» на адресу 9 Plastics Avenue, Toronto, ON M8Z 
4B6 або електронно переслати на і-мейл ky-
canada@cym.org  або передати вживаючи кредитну 
картку через вебсторінку https://cym.org/viziia-na-

majbutnie/skladit-vashu-pozhertvu/, за що отримаєте 
посвідку на звільнення із податків. Заздалегідь щиро 
дякуємо за Вашу фінансову підтримку.  
 
             
                         (Закінчення) 
Наші серця у вільному світі відчували з усією 
гостротою біль і утиски, яких зазнавали греко-
католики під владою комуністичного режиму 
на материнських землях. З діаспори підносилися 
до неба неустанні молитви за переслідуваних братів 
і сестер у вірі, а милосердна та щедра рука 
простягалася до них у жесті солідарного служіння, 
що стало особливо цінним і важливим після виходу 
нашої Церкви з катакомб. Вдячність за цю тривалу 
вірну і щедру допомогу ніколи не перестане линути 
з рідної землі до Бога і до вас, дорогі брати і сестри 
на поселеннях! Тепер Україна поспішає 
з необхідною допомогою на поселення, зокрема 
посилаючи працівників у Христовому винограднику, 
священнослужителів, яких виховують наші семінарії 
на Батьківщині і які відтак надають духовну опіку 
та соціальний супровід нашим вірним у різних 
кутках світу. На цьому цінному досвіді взаємної 
підтримки і солідарності маємо будувати наше 
сьогодення і майбутнє, поширюючи і збагачуючи 
цей досвід нашими відповідями на новітні виклики 
та завдання. 
24. Десять років тому, розпочинаючи програму 
парафіяльного оновлення під гаслом «Жива 

парафія — місце зустрічі з живим Христом», 
ми наголошували, що діяльна любов до ближнього 
є покликанням і завданням кожного християнина, 
і закликали поглянути навколо себе, щоб 
зауважити, скільки у світі є нещастя і бідності, 
самотності і смутку, болю і страждання! Усі ці прикрі 
явища нашого земного життя — це для нас 
запрошення до чинної любові, яка є виявом живої 
віри. Господь хоче відкрити наші очі на нужду світу, 
щоб ми навчилися по-справжньому любити 
і виявляли нашим ближнім Божу любов — увагою 
до них, сердечним співчуттям, підтримкою, словом 
потіхи і розради, а головно ділами милосердя. 
За ті роки, які минули від початку цього спільного 
шляху церковного оновлення ми стали свідками 
і співучасниками великого руху солідарності 
і милосердя серед Божого люду нашої Церкви 
і нашого народу, в Україні і на поселеннях сущого. 
Випробування, які падали і падають на нас, 
не ламають, на щастя, нашого духовного хребта, 
а навпаки, мобілізують всі душевні і фізичні сили 
для захисту, підтримки, порятунку. 
Ми дякуємо всім вірним Церкви і людям доброї волі 
в нашому суспільстві, в Україні і за кордоном, 
за вашу доброту, посвяту, щедрість і жертовність, 
що їх ви проявляли як у рамках програми «Жива 
парафія», так і за інших численних нагод і потреб. 
Вашими пожертвами та добрими ділами ви не лише 
підтримуєте сотні тисяч постраждалих від війни, 
катаклізмів, несправедливості та соціальної 
нерівності, — ви даєте перед Божим обличчям ясне 
і смиренне свідчення живої віри, сили любові, яка 
заповідає перемогу життя і воскресіння. 
25. Та лихо поки що не минуло. Убогих завжди 
матимемо поміж нами. Тому сьогодні відновлюємо 
наш заклик продовжувати наполегливо і сумлінно 
служити потребуючим, убогим і знедоленим. «Лише 
тоді зможемо вважатися живими християнами, 
а наші парафії стануть місцем, де піклуються про 
сироту, заступаються за вдову, допомагають 
убогому і розділяють страждання із хворими. Так 
об’являтимемо світові материнське обличчя Церкви 
та станемо живим знаком присутності Бога серед 
людей, згідно зі словами св. Августина: „Якщо 
бачиш любов, бачиш Пресвяту Трійцю“ 
(Блаженніший Святослав, Пастирський лист „Жива 
парафія — місце зустрічі з живим Христом“, 
2011 р.). 
26. Беручи до уваги критичний стан із продуктовим 
та матеріальним забезпеченням чисельно значних 
верств населення в Україні і в різних частинах світу, 
спричинений і загострений світовою пандемією 
коронавірусу, пропонуємо усій нашій церковній 
спільноті цього року започаткувати з нагоди 
Всесвітнього дня вбогих конкретний милосердний 
чин — благодійну акцію «Нагодуй убогого!», 
координацію якої доручаємо нашому Відділу 
соціального служіння. 
Ніхто з-посеред нас не є таким убогим, щоб не міг 
поділитися з іншими. Лише тіснота серця можуть 
перешкодити нам це зробити. Натомість серце, 
що містить у собі бодай крихту Христових думок 
і почуттів (пор. Флп. 2, 5), не зможе не сказати 
перед лицем людського болю і страждання: «Жаль 
мені цих людей» (пор. Мт. 15, 32). А цей жаль серця 
неодмінно породжуватиме щиру молитву, діла 
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милосердя, готовність поділитися, скласти пожертву 
на благодійну мету, щоб рятувати життя і захищати 
знедолену людину, даруючи їй свій час, увагу 
і матеріальні засоби, потрібні для життя. 
Тож закликаємо братів і сестер у вірі по всьому світі 
активно долучитися до цієї ініціативи «Нагодуй 
убогого!», яка надалі діятиме при наших 
парафіяльних спільнотах і церковних організаціях 
на постійній основі. При цьому заохочуємо творити 
щоразу нові підходи та форми, щоб нести своєчасну 
і посильну поміч усім без винятку нужденним, 
близьким і далеким, віруючим і невіруючим, 
бо Божа любов, яка нас надихає, не зводить мурів 
та бар’єрів, а прокладає шляхи і будує мости 
всепрощення та милосердя. 
27. Дорогі в Христі брати і сестри! Бажаємо дедалі 
більше бути Церквою, яка виходить, щоб 
служити, — це наша програма, наша мрія, наш 
дороговказ. Насамперед маємо служити тим, хто 
є найближче до нас і відчуває брак уваги, підтримки 
й розради. Але закон і заповідь любові має 
універсальний вимір і характер. Тож наша Церква — 
в Україні і на поселеннях — повинна вчитися 
виходити дедалі більше за межі своїх парафіяльних, 
конфесійних і етнічних «огорож», щоб відкритися 
у милосердній любові до всіх стражденних 
і знедолених, незважаючи на конфесійну і релігійну 
приналежність, на расу, стать чи вік. Єдине, що має 
нас провадити до зустрічі із ними, — це Христова 
любов, яка нас надихає і спонукає до дії (пор. 
2 Кор. 5, 14). Нема на світі для Божої дитини чужої 
людської долі, чужого горя і нещастя. Усі ми — діти 
єдиного Отця Небесного і члени тієї самої людської 
та Божої родини. Тож маємо завдання і доручення, 
отримане від нашого Спасителя у притчі про 
милосердного самарянина як напуття, як заповіт 
і наказ: «Іди і ти роби так само!» (Лк. 10, 36). 
Благословення Господнє на вас! 
Від імені Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви 
† СВЯТОСЛАВ 
Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового, у день Святого мученика Лонгина 
сотника, 29 жовтня 2020 року Божого 
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ПАСТИРСЬКИЙ ЛИСТ 

З Нагоди Першої Річниці  Мого Призначення Апостольським Адміністратором 

Всечеснішому Духовенству, Преподобному Монашеству, та 
Боголюбивим Вірним Єпархії Торонта й Східної Канади 

Слава Ісусу Христу! 

Минув уже один рік, коли, прокинувшись, я несподівано отримав звістку, що Святіший Отець призначив мене 
Апостольським Адміністратором Єпархії Торонта й Східної Канади. Я прийняв це з певним ваганням, будучи цілком 
щасливим, як Єпарх Саскатуну, та зажурився, що додаткова відповідальність перевищувала мої спосібності. Водночас, це 
призначення викликало в мені нові сподівання про Божі плани для обох Єпархій, враховуючи їхні різні історії, 
досягнення та виклики. 

Покладаючись на Божу благодать, я порадився з Владикою Стефаном, який за сімнадцять років вже чимало зробив, 
незважаючи на слабке здоров’я останнім часом. Я почав знайомитися з канцелярією найбільшої Єпархії Канади, з її 
понад сімдесятьма священнослужителями, з великою кількістю монашества, з відпустовим центром, з чотирма 
резиденціями для людей похилого віку, з чотирма школами для наших дітей, та такими мирянськими організаціями, 
як Ліга Українських Католицьких Жінок Канади (ЛУКЖК) та Братство Українців Католиків Канади (БУКК), Лицарі 
Колумба (ЛК), і все це серед глобальної пандемії. Я вдячний за теплий прийом багатьох людей та спільнот, занадто 
численних, щоб їх тут перелічити, але справді згадую їх з вдячністю. 

За останній рік кількість працівників Єпархіяльної Канцелярії зросла. Грунтуючись на слушних порадах моїх 
консультантів та радників, я призначив кілька людей на ключові посади, серед яких Генеральний Вікарій (отець А. 
Онуферко), Канцлер (отець З. Вальницький), Віце-Канцлер (отець В. Янішевський), Економ (Е. Шавчук), Єпархіяльний 
Архівіст (О. Бих), Єпархіяльний координатор опіки (Добродійка А. Гривна), та Директор департаменту суспільної 
комунікації (М. Кебало). Я зміг розраховувати на плідну роботу таких важливих органів, як Колегія Єпархіяльних 
Радників, Пресвітерська Рада, Фінансова Рада, Кадровий Комітет, та Єпархіяльний Дорадчий Комітет з безпеки 
середовища. Частиною нашого бачення Єпархії є Активне душпастирство молоді (і З’їзд під назвою ЄДНІСТЬ 2021, 
який відбудеться в липні наступного року), катехизація, та Відділ сім’ї та життя. Все це збігається із закінченням нашої 
оренди приміщень при 940 The East Mall у квітні 2021 року, та перенесенням нашої Єпархіяльної Канцелярії до нових 
приміщень при 4 Bellwoods Avenue, біля церкви Св. О. Миколая. 

Разом з працівникам Єпархіяльної Канцелярії, ми готуємо новий веб-сайт та оновлюємо нашу єпархіальну політику. 
Канадська Конференція Католицьких Єпископів (КККЄ) звернулася до всіх дієцезій та єпархій з проханням реалізувати 
політику Безпеки середовища та завіту опіки у відповідь на їхній документ з 2016 року Захист неповнолітніх від 
сексуального насильства -- Заклик до католицьких віруючих у Канаді про зцілення, примирення та трансформацію. 
Ця політика передбачає тренінг у сфері безпеки середовища для всіх священнослужителів, співробітників та 
волонтерів,, які в Єпархії працюють з уразливими особами. Цей онлайн- тренінг незабаром буде доступний. Постійний 
комітет у сфері відповідального служіння при Канадській Конференції Католицьких Єпископів (КККЄ) також 
попросив нас провести зовнішнє стороннє розслідування файлів як частину оперативного аудиту, забезпечуючи наше 
дотримання вказівок документу. 

Ми створили комітет, щоб відповісти на виклики КОВИД-19. Наш Генеральний Вікарій та Канцлер невтомно 
працювали з деканами Єпархії, щоб підготувати та постійно оновлювати протокол літургійного служіння на тліза 
постійно мінливих обмежень, маючи. завжди перед очима безпеку як духовенства, так і вірних. Як ми всі знаємо, 
внаслідок пандемії багатьом парафіям важко з фінансами. Особлива подяка висловлюється тим, хто продовжує 
підтримувати свої парафії та сприяє збору коштів. Ваша щедрість залишається необхідною для служіння у наших 
парафіях та в Єпархії. 

Ми зобов’язуємося дотримуватися фінансової прозорості та фіскальної відповідальності. Комітет у справах церковних 
нерухомостей та майна та Дорадчий комітет з питань страхування звітуватимуть перед Економом, щоб забезпечити чітке 
відстеження та страхування всіх майнових актів та прав власності. Водночас, щоб серед адміністративних турбот наша 
місія не випала з поля зору, буде сформована Єпархіяльна Пасторальна Рада, до якої 
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входитимуть представники духовенства, монашества й мирян, та керівники Єпархіяльні відділи, пов’язані з 
душпастирською діяльністю. А відносно парафій, наш план – перевести їх на загальну систему бухгалтерського обліку за 
допомогою QuickBooks. Ми вживаємо заходів, щоб усі парафії проводили регулярні засідання своїх Пасторальних та 
Фінансових Рад, а також щорічні Загальні Збори. 

У минулому році мені пощастило відвідати з архипастирським візитом 48 парафій з різних нагод: регіональні сесії 
Єпархіяльного Собору, відправлення Божественних Літургій, молебні, вечірні, похорони, неформальні відвідини 
парафіяльного священника або навіть просто зупинки та фотографування церкви та залу. Я вдячний тим, хто зміг мені 
допомогти в цьому. За моїми підрахунками, мені залишається лише відвідати шість парафій, та ще кілька резиденцій та 
шкіл. Я, мабуть, відвідав би їх усіх, якби мені не перешкодили обмеження, встановлені внаслкідок коронавірусу КОВИД-
19. Ми навіть розглядаємо відкриття нової місії в Монктоні, в провінції Нью-Брансвіку. 

Скрізь, де я бував, я мав можливість зустріти багато чудових людей. Наші вірні справді є серцевиною нашої Єпархії. 
Коли наші храми вважалися небезпечними для зібрань через КОВИД-19, вони зрозуміли важливість своїх домів як домашніх 
церков: працюючи разом, щоб власний дім був місцем молитви -- батьки, які благословили великодні кошики та діти, 
які відіграли провідну роль в молитві, збираючись разом на прямі трансляції з рідної парафії. Все це --- прекрасний вираз 
учнівсько-місіонерської діяльності. В даний час наші храми підтримують численні добровольці, щоб було в них безпечно 
молитись.. Дякую усім вірним за співпрацю з нашими священнослужителями, які виявили скільки ревності у цей час 
кризи. Серед позитивів пандемії є те, що через соціальні засоби ми розвинули нові методи співпраці та взаємної 
підтримки. Хоч фізично віддалені, але ми насправді стали ближчими в священичому братерстві. 

Наша Єпархія залишається частиною світової Католицької спільноти та, зокрема, Української Греко-Католицької Церкви 
(УГКЦ). Я представляв нашу Єпархію на зустрічах он-лайн з Патріярхом, зі Синодом УГКЦ Північної Америки, на 
зустрічах Єпископів нашої Канадської Митрополії, на зустрічах з Асамблеєю Католицьких Єпископів Онтаріо (AКЄО) та з 
Канадською Конференцією Католицьких Єпископів (КККЄ). Я бував на зустрічах з провінційним керівництвом оо. 
Василіян, з Фундацією ім. Митрополита Андрея Шептицького (ФМАШ), та брав участь у надзвичайному всесвітному он-
лайн зібранні молоді Вітер На-Дії. Я також брав участь у прилюдних молитвах за Голодомор, у святкуваннях 75-ліття 
Комітету Українок Канади, та у пасторальній праці з катехитами. Я провів щорічні реколекцій в Семінарії Святого Духа в 
м. Едмонтоні та великопосну місію у парафії Пресвятої Євхаристії (Торонто). Бенкет на пошану нашого заслуженого 
Єпископа Пр. Вл. Стефана Хміляра в березні 2020 року став особливим моментом благословення для нашої Єпархії та 
особисто для мене. 

Також ми разом пережили сумні моменти втрати. Ми відправили на вічний спочинок піддиякона Богдана Чухновського, 
всесв. отця мітрата Петра Івахова, всеч. отця Романа Лаголу, всеч. отця Володимира Швеця, преп. Сестру Марію Головату, 
ССНДМ, п. Тараса Цюпку, чоловіка колишньої офіс-менеджерки Марії Цюпки, батьків отця Михайла Гейс, брата отця 
Тараса Лозинського та, нещодавно, маму отця Андрія Онуферка. Нехай вони насолоджуються Божою обіцянкою про 
вічне життя у Христі. Вічна пам’ять! 

Я вдячний усім вам за ваші молитви та за підтримку. Насправді, вашi чутливі спостереження, відверті поради, мудрість 
та духовні вказівки є безцінними для мене та для тих, що відповідають за наші Живі Парафії. Я захоплений потенціалом 
багатьох талановитих вірних в Єпархії Торонта й Східної Канади. З нами Бог! Він закликає усіх нас 
«бути свідками» як Його учні-місіонері. Надалі підтримуймо один одного у цьому священному покликанні. Я поручаю 
усіх вас під покров Пресвятої Богородиці. 

 

Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. З 

молитвою та благословенням, 

+ Пр. Вл. Браєн Й. Байда, ЧНІ 
Апостольський Адміністратор Єпархії Торонта й Східної Канади 
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