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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 


