
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 

митрополита Андрея Шептицького праведним» 

Папа Франциск підписав декрет, яким усьому світові 
проголосив геройські чесноти митрополита Андрея 
Шептицького. Таким чином напередодні прощі до Зарваниці 
завершився найважливіший етап його прославлення. Від 
сьогодні вся Вселенська Церква називає його праведним. І 
закликає всіх наслідувати його чесноти. 

Про це сьогодні під час проповіді до вірних у Зарваниці 

сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. 

Предстоятель відзначив, що цьогорічна Всеукраїнська проща 

до Зарваниці також була присвячена великій постаті в історії 

нашої Церкви – особі, відомій сучасникам як Велет 

Святоюрської гори. «Ми сьогодні особливо молитовно 

згадуємо Великого митрополита слугу Божого Андрея 

Шептицького. За десять днів ми відзначатимемо 150-ту 

річницю з дня його народження», – сказав архиєрей.Ким був 

і є для нас цей Великий митрополит Андрей? «Гадаю, –  

каже він, – годі одним словом описати всю велич цієї особи. 

Але можна з упевненістю сказати, що весь той зміст, усе те 

значення, яке ми сьогодні вкладаємо в поняття українець і 

греко-католик, наповнені духом і мудрістю митрополита 

Андрея Шептицького».   (  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. Юрик 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур   
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
  
 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. 1Koр. 1,  10 - 18.  
 Єв. Мт. 14, 14 - 22. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Понеділок 27 липня – Навечір’я 
Рівноапостольного Князя Володимира Великого – 
Вечірня з Литією – о год. 6:00 вечора. 
Вівторок 28 липня – Свято Рівноапостольного 
Князя Володимира Великого    – Святі Літургії 
 о год. 8:00, 9:30 ранку.  
 
 Конґрес Українців Канади, вiдділ Торонто 
організує відзначення Дня Незалежності України 
в суботу 22 серпня у Centennial Park. Цілий день: 
українська кухня, ярмарок, дитячий куток, шахи. 
Безплатне паркування. 

 Щиросердечна подяка усім, які численно 
віддали честь нашим героям у  
71-шу річницю бою Під Бродами в середу 22 
липня у нашому Свято Миколаївському храмі.А 
теж дякуємо усім, які причинилися до успішного 
переведення святочної програми, яка преставляла 
героїв Під Бродами як рівнож сучасних героїв нашої 
України. 

 Об’єднання Лемків Канади запрошують на 
30-ту Лемківську Ватру в Канаді, яка відбудеться  
1-3 серпня на Лемківській оселі в Durham ON. Bxід : 
$30.00, діти до 16 років безплатно. За інформаціями: 
www.lemko-olk.com. 

     М Н О Г А Я   Л І Т А  
Новоохрещеній Іванні Гайворонській її хресним і 

рідним батькам бажаємо Многії і Благії Літа! 
         

  ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      

Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   

Роман і Галина Лижник                                 100.00 
Віра Вергановська                                        100.00 
Роман федина                                              100.00 
Анонімно                                                      100.00 
Емілія Янішевська                                         500.00 
Андрій Цибульський і Дарія Троян                 500.00 
Володимир і Ольга Семенюк                          350.00 
 Ева Кекіс                                                     150.00 

        (в пам’ять Павла і Меланії Шкільних) 
   

   В І Ч Н А Я  П А М ’ Я Т Ь  
   Упокоїлася у Бозі бл. п. Розалія Кошиловська    
(83р.) Душу Покійної  поручаємо молитвам  наших
 вірних.    

      
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
   29 VII    6:00 веч.        бл. п. Ярослава Кулявого  
                                                                (2р.) 
   31 VII    6:00 веч.        бл. п. Ореста Гаврилюка 
    1 VIII   9:00  ранку     бл. п. Любу (19р.) і 
                                        Анну (4р.) Шіляк 
    1 VIII  10:00 ранку     бл. п. Івана Стефанюка 
    1 VIII    6:00 веч.       бл.п. Ярослава Келебая (40д.) 
    3 VII     6:00 веч.       бл. п. Олега Пшоняка (13р.) 
    4 VII     7:00 веч.       бл. п. Теклю (4р.), Івана, 
                                     Володимира Семенюк 
    6 VII     9:00 ранку    бл. п. Юстина Лихача 
    5 VIII    5:00 поп.      бл. п. Стефана Бойчука (40д.) 
    7 VIII    5:00 поп.      бл. п. Катерину Черевату (40д.) 
    8 VIII   10:00 ранку   бл. п. Михайла Нагачівця (40д.) 
   10 VIII   6:00 веч.      бл. п. Луку Ружицького 

                        (Продовження)  

Глава УГКЦ вважає, що Папа Франциск, 

підписавши декрет, яким усьому світові 

проголосив геройські чесноти митрополита Андрея 

Шептицького, зробив «особливий подарунок нам, 

греко-католикам, нам, українцям».За словами 

Предстоятеля Церкви, Андрей Шептицький 

перевів свій народ і своїх вірних, як етнарх 

українського народу і батько свої Церкви, через 

дві світові війни. «Уся його молитва, уся його 

праця може бути підсумована в трьох 

найважливіших моментах: єдність, святість і віра в 

Бога. Він усе своє життя працював над єдністю 

всередині українського народу, який тоді був 

поділений кордонами між різними імперіями. 

Працював і молився над єдністю Української 

Церкви, бо був переконаний, щоб без церковної 

єдності годі здобути нам суспільну єдність. Він 

закликав своїх людей до геройських чеснот, які 

сам утілював у своєму житті. Закликав їх бути 

святими, бо лише тоді вони зможуть бути добрими 

громадянами і відповідальними будівниками своєї 

держави. Але найбільше він учив людей вірити в 

Бога», – розповів Блаженніший Святослав. Він 

пригадав, що митрополит Андрей мав особливий 

стосунок до цього святого місця – Зарваниці. 

«Митрополит, – сказав Глава Церкви, – 

розбудовував Зарваницю. Не раз сам сюди 

приїжджав.  (стор. 3) 

Повідомляємо, що з днем 13-го червня ми 
перейшли на літній (вакаційний) час, 
який триває до  6 вересня, 2015 року 
включно. Божественні Літургії  в неділі  
служать   о год. 8:00, 9:30  11:30 ранку. 
Вечірні в суботу не будуть служити! 
Повідомляємо, що балкон закритий на 
літний сезон. Просимо Вас дотримуватися 
цього порядку. 
 

 



                          (Закінчення) 
І залишив нам унікальну пам’ятку від своїх 
паломницьких відвідин Зарваниці. Митрополит 
залишив один твір, який так і називається 
«Пам’ятка із Зарваниці», який сам по собі є 
взірцем іспиту сумління для доброї сповіді, бо 
навчав своїх людей, що основною умовою 
доброї прощі є добра сповідь і святе Причастя. 
Це ті джерела, з яких можна обновитися, 
підсилитися Божою благодаттю. Це ті моменти, 
коли Бог торкає людину, оздоровлює її з 
гріхів».Особливо Блаженніший Святослав 
відзначив любов митрополита Андрея до 
Пречистої Діви Марії. «Під час найглибших 
лихоліть він бачив майбутнє, він мав 
внутрішній зір віри, яким можна було бачити, 
що станеться з рідним народом опісля. Ми 
знаємо, що вже на смертному ложі, коли його 
тілесні очі закривалися, він побачив наше 
майбутнє. І вирік пророцтво: Україна після 
великого руйнування встане зі свого упадку. 
Мир, злагода, висока культура запанують у 
ній, але щоб це сталося, треба молитися, 
треба, щоб Господь Бог і Мати Божа 
заопікувалися українським народом. І про це, 
мабуть, він благає сьогодні перед престолом 
Всевишнього», – сказав на завершення Глава 
Церкви.                   Департамент інформації УГКЦ 

Завдяки монашому подвигові Антонія 
Печерського Київська Русь наповнилася 
Божим світлом», - Глава УГКЦ в Обухові 

23 липня Глава і Отець УГКЦ Блаженніший 
Святослав очолив Архиєрейську Божественну 
Літургію в монастирі Преподобного Антонія 
Печерського монахів Студійського уставу, що в 
Обухові на Київщині, з нагоди свята 
покровителя обителі.Під час проповіді 
Блаженніший Святослав зазначив, що Господь 
сотворив нас на власні образ та подобу: «Він, 
який є Світлом, сотворив людей на образ 
власного Світла. Він хотів, щоб ми були не 
тільки подібними до Нього і до Його вічного 
Світла, а самі стали тим Світлом».«Ми не 
можемо заховати світильник, який запалюємо, 
під посудиною. Його потрібно поставити на 
столі, щоб він просвічував усіх тих, хто 
перебуває в домі. Тому здавна на святих 
подвижників, яких називають преподобними 
отцями, дивляться як на тих, що сяють Божим 
Світлом. Навіть більше, як на тих, що самі є 
дорогою до цього Світла», - пояснив 

проповідник.Він також нагадав, що цього року 
Україна святкує тисячоліття від дня смерті 
святого рівноапостольного князя Володимира. 
«Наступного тижня на державному рівні ми 
відзначимо цю подію», - додав Предстоятель 
УГКЦ.Духовно переносячись до початків 
християнства в Київській Русі, Глава Церкви 
зауважив, що в ті часи «світильником», котрого 
подарував Господь нашій землі, був 
преподобний Антоній Печерський. Як відомо, 
князя Володимира та княгиню Ольгу називають 
рівноапостольними. Бо вони вперше через 
власний приклад поширили християнство на 
нашій землі. Однак, за словами Блаженнішого 
Святослава,  якби християнська віра 
залишилася тільки на рівні князів, то 
християнами була б лише маленька частина 
«просвічених елітарних людей». «Для того щоб 
Божим світлом була пронизана вся земля, 
кожна українська душа, кожна домівка 
древньої Київської Русі, потрібен був особливий 
інструмент, особливий «світильник», яким став 
преподобний Антоній», - сказав архиєрей, 
зазначаючи, що цього преподобного називають 
Печерським, бо він, будучи просвіченим 
Святим Духом і небесним світлом, увійшов у 
темну печеру, проте жив там не в темряві, а у 
світлі, яке виходило від нього. Завдяки 
монашому подвигові Антонія Печерського та 
його учнів уся Київська Русь наповнилася 
Божим світлом: «Без святого подвижницького 
життя нашого чернецтва, зокрема 
східнослов’янського, ми сьогодні не мали б того 
світла, яким тепер втішаємося».Першоієрарх 
УГКЦ зауважив, що ця чернеча обитель в 
Обухові є особливою, як для Київської 
архиєпархії УГКЦ, так і для цієї землі. Бо саме 
студійське чернецтво живе тим монашим 
уставом, в якому освячувався святий Антоній. 
«Він справді є тим світильником, який засвітив 
наш Спаситель, щоб оновити світлом 
Христового Євангелія нашу землю. Нині так 
багато темряви, хаосу та непевності, втрати 
надії та життєвих орієнтирів! Наш український 
народ потребує світлих орієнтирів і 
світильників, які б допомогли йому зрозуміти 
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Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
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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 
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