
THE VISION 
of the Ukrainian Orthodox Church of Canada 

 
The Ukrainian Orthodox Church of Canada, by clearly communicating Her teachings 
and values to us, Her faithful, as individuals and as a community, will foster an 
environment of love and caring that will challenge us to pursue our fundamental human 
calling of deification (obozhennia/theosis) - the process by which human persons grow 
God-like. Thus, together we may become "a chosen generation, a royal priesthood, a holy 
nation, His own special people, that [we] may proclaim the praises of Him who called 
[us] out of the darkness into His marvelous light..."Il Peter 2:91. 
 
 

THE MISSION  
of the Ukrainian Orthodox Church of Canada 

 
Through our stewardship in the Ukrainian Orthodox Church of Canada and through the 
contribution of our individual spiritual gifts, material blessings and personal talents, we 
will individually and collectively assist the Church in its pastoral work in Canada, and 
elsewhere, by witnessing God's grace and love for humanity through our Church's 
heritage and traditions, to ensure that all who seek Christ might find Him. We will 
individually and collectively take part in the efforts of the Ukrainian Orthodox Church of 
Canada to- achieve this goal through: 
 
• the understanding of the Church's clearly articulated principles as they impact the 
spiritual life of the Church through increased instruction in our faith and traditions; 
 
• an increased sense of ownership among clergy and laity regarding the well-being of 
Church-life through both personal and financial stewardship; 
 
• more harmonious and intensive co-participation among the administrative structures of 
the Church (Consistory, diocesan and parish councils, Church committees and 
commissions) and Her functional components (bishops, other clergy, laity) when 
executing the policies and programs of the Church; 
 
• maintaining a leadership -role in the development of closer spiritual ties among all 
Ukrainian Orthodox Churches in the world; and 
 
• developing humanitarian, social and charitable programs in our communities.  



Візія 
Української Православної Церкви в Канаді 

 
Українська Православна Церква в Канаді, чітко передаючи свої навчання та 
цінності нам, віруючим, як окремим особам так і громадам, плекатиме оточення 
любові й піклування, яке заохотить нас до виконання основною людською 
покликання-обоження-процесу, за яким людина уподібнюється Богу. Таким 
чином, разом ми можемо стати "...родом вибраним, священством царським, 
народом святим-людьми Божої власности, щоб звіщати славу Того Хто покликав  
нас із темряви до дивного світла Свого..." [1 Петра 2:9]. 
 

Місія 
Української Православної Церкви в Канаді 

 
Завдяки нашому управлінню в Українській Православній Церкві в Канаді та 
вкладу наших окремих духовних дарів, матеріяльного багатства й особистих 
талантів, ми індивідуально та спільно допомагатимемо Церкві в душпастирській 
роботі в Канаді та поза нею, свідчачи про Боже милосердя і любов до людини, 
через спадщину і традиції нашої Церкви, запевняючи, що всі ті, що шукають 
Христа, знайдуть Його. Ми індивідуально і спільно братимемо участь у зусиллях 
Української Православної Церкви в Канаді досягти цієї мети через: 
 
• розуміння чітко визначених принципів Церкви і як вони впливають на духовне 
життя Церкви, через збільшення навчання про нашу Віру та традиції; 
 
• підвищене відчуття особистої відповідальности поміж духовенством  і мирянами 
відносно добробуту Церковного життя через особисте та фінансове управління; 
 
• більш гармонійну та підсилену співпрацю між адміністративними структурами 
Церкви (Консисторія, єпархіяльні та парафіяльні ради, Церковні комітети та 
комісії) та її службовими частинами (єпископ, духовенство, миряни) під час 
виконання загальних принципів і програм Церкви; 
 
• відіграння відповідної ролі в розвиванні тісніших духовних зв'язків між всіма 
Українськими Православними Церквами в світі; і 
 
• розвиток гуманітарних, соціяльних і добродійних програм у наших громадах. 
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