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Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. 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 

Папа Франциск: «Наші слова свідчать про те, які 
ми християни» 

На думку Святішого Отця, іспит сумління щодо наших 
слів допоможе зрозуміти, чи ми є християнами світла, 
темряви, а може сірості. Саме так він прокоментував слова 
святого Павла, які прозвучали під час Святої Меси в каплиці 
ватиканської резиденції «Дім святої Марти» у понеділок, 27 
жовтня 2014 року. 

Папа зауважив, що Апостол народів, закликаючи 
християн поводитися як діти світла, а не як діти темряви у 
своєму Посланні до ефесян пропонує повчання про слово. За 
словами проповідника, існують чотири типи слів, які 
допоможуть зрозуміти, чи ми часом не є «дітьми темряви». 
Ними є лицемірство, «щоб бути добрим з усіма», пустослів’я, 
«слова, позбавлені суті», вульгарність, тобто «мова світу», 
та лихослів’я. «Ці чотири слова, – зауважив проповідник, – 
не притаманні дітям світла, вони не походять від Святого 
Духа, не походять від Ісуса, це не євангельські слова». 

Отже, якою є мова святих, тобто дітей світла? Святий 
Павло навчає: «Будьте послідовниками Бога і ходіть у 
любові». А це означає бути милосердним, прощати, любити. 
Саме цими чеснотами наповнені слова дітей світла. «Існують 
сяючі християни, наповнені світлом, які намагаються цим 
світлом служити Господеві», – сказав Святіший Отець, 
додаючи, що існують також християни темряви, які «ведуть 
грішне життя, далеке від Бога» та послуговуються тими 
чотирма словами, які «походять від лихого».За словами 
Папи, існує ще одна група християн, які «не є ні світлими, ні 
темними». «Це, – сказав він, – християни сірості. Одного 
разу вони стоять на одному боці, іншого – на 
протилежному». I щодо таких літеплих осіб завжди ( стор.  2)
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня – о.  Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Качур    
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
11:30 -  Св. Літургія - о. Р. Лобай  
  6:00в. – Св. Літургія – о. Р. Лобай  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 
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          М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новоохрещеному Олександрові Захарієві 
Тейлор, його хресним і рідним батькам 
бажаємо Многії і Благії Літа!!  

                   ЖЕРТВОДАВЦІ  
 Складаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь  благословить і 
винагородить! 
Андрій і Соня Мацько                              200.00 
Борис і Анна Марі Камінські                    500.00 
         (з нагоди вінчання  дочки Адріяни) 
Андрій і Люба Тарапацькі                        250.00 
        (з нагоди вінчання дочки Уляни) 
Роман Дербіш                                         100.00 
Мирон Цибульський і Марія Гоголь          100.00 
Maрія Світа                                             300.00 
  ПО М И Н А Є М О     †          П О М Е Р Л И Х 
 3  ХІ       8:00 ранку   бл. п. о. Івана Сиротинського 
                                                                  (29р.) 
 7  ХІ       8:00 ранку   бл. п. Юлію Лапчинську 
                                                                     (1р.) 
  7  ХІ      7:00 вечора   бл. п. Ірину Дранка 
  9  ХІ      4:30 поп.       бл. п. Мирослава Івасиків  
                                                                   (14р.)   
14  ХІ      6:00 вечора   бл. п. Дмитра Капущак 
15  ХІ      9:00 ранку    бл. п. Миколу Кінащук (25р.) 
15  ХІ     10:00 ранку   бл. п. Ірену Яріш (1р.) 
15  ХІ       5:00 поп.     бл. п.  Івана  і Івана (мол.)          
                                               Болехівських 
         В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
 Упокоїлася у Бозі бл. p. Йозефіна Сенів (89р.).  
Душу Покійної поручаємо молитвам наших вірних. 
                         
                   (Закінчення з 1-ої стор.) 
виникає сумнів, чи вони дійсно з Богом, чи ні. 
Це ті, які кажуть, що є християнами, але без 
фанатизму. І цим приносять багато зла, тому 
що «їхнє християнське свідчення, урешті-решт, 
сіє плутанину».«Було б добре сьогодні, – 
підсумував Святіший Отець, – замислитися над 
своєю мовою, запитуючи себе: чи я є 
християнином світла, чи темряви? А може – 
християнином сірості? А тоді зможемо зробити 
крок вперед назустріч Господеві». 

  Блаженніший Любомир: ”Знову про Мир” 
Компендіум суспільного вчення 
Католицької Церкви, книжка, з якої 
черпаємо думки для написання 
матеріалів про мир, наголошує на 
важливості молитви для  
встановлення миру. Церква не тільки 
заохочує це робити, а й практикує. 

Для прикладу, Свята Літургія, найважливіша з 
усіх молитов, починається словами: "У мирі  
Господеві помолімося. За мир з висот… 
помолімося. За мир всього світу… помолімся". А 
закінчується проханням до Господа: "Мир 
світові даруй, церквам Твоїм, Богом 
береженому народові нашому, правлінню і всім 
людям Твоїм". 
Кілька тижнів тому шановні читачі мали нагоду 
прочитати наші роздуми на згадану тему, в 
яких було звернуто увагу, що мир – це дар від 
Бога, котрий ми можемо прийняти і ним 
втішатися, але за умови, що виконуватимемо 
Божу волю. 
Це значить, що будемо плекати справедливість 
і щиро бажати одне одному добра, любити одне 
одного. Інакше миру не може бути. 
Крім того, у тому матеріалі було сказано, якою 
великою перешкодою для миру між державами, 
народами та людьми взагалі є війна (афоризм: 
війна – поразка миру). 
Тому ніяк не можна називати миротворцями 
агресорів і терористів, які мають на меті 
руйнування. 
Напевно, не можна назвати миротворцями і 
тих, хто, хоч і позитивно ставиться до миру, 
але має хибне переконання, що мир можна 
встановити за допомогою зброї. Таку помилку 
допускають ті, що їх ми популярно називаємо 
анархістами.      В одному з коментарів на наші 
попередні роздуми про мир було поставлено 
запитання: "Чи може бути мир між Христом і 
сатаною?"Відповідь дуже проста, бо Христос 
прийшов принести мир, а диявол – це батько 
брехні і всього того, що поширює серед людей 
зажерливість, замішання, нехіть і ненависть. 
Мир не може існувати там, де його не бажають. 
Бажання війни і всякого іншого лиха нашим 
ближнім, тобто небажання миру, народжується 
в людському серці. (закінчення на 4-ій стор.) 
 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                                         о. Олександер Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9hcnRpY2xlcy9kb195YWtvZ29fbWlydV9tYWllbW9fcHJhZ251dGlfNzE2NzUuaHRtbA==
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Річна оплата цього місця $500 
              тел.: 416-670-4480 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

  
    

ATELIER IVAAN 
 The original art of Ivaan Kotulsky 

 
789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5 

416.593.0811 
atelierivaan.com 

 

           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 



                                                                 (Закінчення) 
Агресивна війна у всіх своїх проявах не є наслідком обставин, навіть дуже прикрих. 
Вона -  ще раз повторюємо - народжується в серці, яке опанував диявол, батько 
всякого зла. 
Ще один коментатор запитував, чи може бути мир там, де не перестають свистіти кулі? 
Безнастанний обстріл – це доказ небажання миру. Глибока зовнішня тиша могла б бути 
ознакою, що в серцях людей народжується бажання миру. 
Якщо між людьми так багато підстав для всякого роду ворожнечі та непорозуміння, чи 
може там запанувати мир? 
Людська неміч у всіх своїх формах ускладнює встановлення справжнього миру, але не є 
для нього нездоланною перешкодою. 
Треба щиро бажати миру: тоді всі нібито нездоланні перешкоди стають тільки 
труднощами, а врешті зникають. 
Послухаймо, чого вчить згаданий на початку Компендіум: "Лише прощення і 
примирення уможливлює справжній мир. Нелегко прощати, спостерігаючи наслідки 
війни і насилля, особливо коли воно сягає "безодні нелюдськості і страждання", 
залишає після себе великий тягар болю. 
Такий біль можна полегшити лише завдяки глибоким, чесним і мужнім роздумам, до 
яких приєднуються всі сторони і які дозволяють зустріти існуючі труднощі в дусі, 
очищеному покаянням. 
Тягар минулого неможливо забути, але його можна прийняти лише тоді, коли є взаємне 
прощення. Це тривалий і складний процес, але можливий" (§ 517). Хто щиро прагне 
миру, мусить себе запитати: що я можу зробити, щоб у моєму серці запанував мир? 
Одну відповідь на це запитання ми вже дали в перших реченнях цієї колонки. З Божою 
допомогою, у світлі Господньої любові, скріплені молитвою - можемо долати всі 
перешкоди, можемо знаходити прості, але дуже ефективні рішення, можемо сповнитися 
наснагою стати на бік добра. 
Живемо в стані війни, навіть якщо воєнні дії відбуваються тільки на якійсь частині нашої 
національної території. Ми маємо право і обов’язок збройно боронитися від агресії. 
Однак далеко важливіше для нас усіх – жити та діяти в мирі всередині нашої 
національної спільноти, бо люди, в серцях яких панує мир, стають непереможними! 
На основі цього можна і треба зробити певні висновки. Наш народ пережив різні тривалі 
окупації. Проте з подивом стверджуємо: нікому з наших недругів - які впродовж 
десятиліть чи навіть століть старалися викоренити з наших умів і сердець бажання 
незалежності й свободи, застосовуючи різні форми фізичного та морального 
переслідування - не вдалося досягти своєї мети і не було корисним. 
Українці знову пробуджувалися, підносили голови. Спроба в ХХ ст. приглушити наше 
сумління за допомогою крайніх заходів, включно з фізичним винищенням мільйонів 
людей, і "виховати" нас безбожницьким та нелюдяним режимом також закінчилася 
невдачею, хоча завдала нам багато ран, які кровили ще протягом останніх двадцяти 
років. 



З одного боку, усе ще залишилося багато бруду, на кшталт корупції, нечесності, 
викривлення правди, знущання над людьми. З другого - дійсністю стала Революція 
гідності, жертовність аж до смерті, готовність допомагати іншим, очищувати суспільство, 
а найголовніше – стремління до народної єдності. 
Чому згадуємо це все, говорячи про мир? Мир – це не тільки відсутність збройної акції 
між народами чи країнами. Мир – це також стан душі, щире бажання шукати для себе і 
для інших справедливості, правди, добра та краси. 
Нашому народові сьогодні необхідна зброя для захисту своїх прав перед чужою 
агресією, але ще важливіше зараз творити атмосферу щирої любові, щирого бажання, 
побудованого на довір’ї, блага для всіх.    
Втілити бажання загального добра - це нелегке завдання. Це не станеться само по собі. 
За це треба боротися. 
Маємо дякувати Богу, що в нашому народі знайшлося стільки позитивного, але було б 
прикрим самообманом думати, що вже все стало на свої місця. І не сміємо забувати, що 
за прийняття Божого дару – миру, відповідальні ми самі. 
Ми часом ображаємося, коли нам кажуть, що доля України в наших руках, що ніхто нам 
не може допомогти збудувати бажаний нами суспільний лад. Але це правда. 
Всенародний мир у повному значенні цього слова може бути тільки результатом 
нашої  жертовної праці, очищення власного серця і беззастережного служіння 
співвітчизникам. 
Власне, на цих двох елементах – чистоті серця та бажанні добра всім іншим – 
побудоване те, що називається любов’ю до Батьківщини. 
Пригадаймо слова нашого поета Володимира Сосюри: "Любіть [Україну] у труді, у 
коханні, в бою, як пісню, що лине зорею… Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми 
будемо з нею!"    
+ Любомир, Архиєпископ-емерит 
 
 

 


