
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 

Глава УГКЦ: «Бути наступником такої 

людини, як владика Андрей, є великою 

благодаттю і водночас викликом» 
 
Митрополит Андрей є тим, кому Господь доручив піти свого 
часу до могутніх світу цього і сказати: «Відпусти мій народ». 
Оцей заклик до свободи і виходу з дому неволі до рідної 
української землі – шлях, який митрополит Андрей 
накреслив для свого народу як біблійний пасхальний шлях 
буття народом. 
Про це сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав в 
ефірі Першого національного каналу в рамках проекту 
«Шептицький: розсекречена історія» 29 липня. 
За словами Глави УГКЦ, в усіх складних ситуаціях 
митрополит Андрей намагався проповідувати моральний 
Божий закон, навіть тоді, коли посилав капеланів у різні 
військові формування: «Він це робив для того, щоб 
священики серед своїх людей були проповідниками Божого 
морального закону». 
На думку Блаженнішого Святослава, послання владики 
Андрея «Не убий» до нацистської верхівки є дуже цікавим. У 
контексті Другої світової війни  цей лист скерований був і до 
українських політиків. Там чітко сказано, що політичні 
мотиви не звільняють від цієї Божої заповіді. «Політичне 
вбивство такий же злочин, як й інші види вбивства. 
Митрополит також це слово звертає і до своїх людей, (ст. 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. T. Kшик 
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Лящук  
  
 
  
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Кор. 4,  9 - 16.  
 Єв. Мт. 17, 14 - 23. 
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                     ОГОЛОШЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Повідомляємо, що в п’ятницю 14 серпня початок 
Спасового Посту. 
  
 Конґрес Українців Канади, вiдділ Торонто 
організoвує відзначення Дня Незалежності 
України в суботу 22 серпня у Centennial Park. 
Цілий день: українська кухня, ярмарок, дитячий 
куток, шахи. Безплатне паркування. 

 В п’ятницю 8 серпня відправили заупокійну 
Святу Літургію і Панахиду за упокій душі Юрія 
Коморовського у другу річницю його відходу у 
вічність. Вічна Йому Пам’ять! 

         
                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку    парохіянам.                      
Нехай Предобрий Господь   благословить і 
винагородить!   
Марія Світа                                                  150.00 
Йозефа Дух                                                  200.00 
                   (в пам’ять Олекси Дух – 4р.) 
Марія Макіщук                                             100.00 
Maрта Реплянська                                        100.00 
                        (в пам’ять батьків) 
Василь і Роксоляна Ганкевич                        350.00 
Юрій і Марла Дашко                                     200.00 
Андрій Дзюбак                                             300.00 
                             
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
        
   10 VIII   6:00 веч.      бл. п. Луку Ружицького 
   22 VIII   9:00 ранку    бл.п. Марію Микитин (10р.) 
   22 VIII  10:00 ранку   бл. п. Івана Бескідного 
    1  ІХ      6:00 веч.     бл. п. Андрія Костіва (2р.) 
    4  ІХ      3:00 поп.     Івана(8р.) і Анастазію (2р.) 
                                                               Бих 
    5 ІХ       9:00 ранку   бл. п. Марію Чобіт 

                        (продовження) 

, бо він, як пастир, був надзвичайно стурбований 
тим, що українці втягнуті у смертельний гріховний 
вир вбивства», - пояснив мовець. Як відомо, 
католицьке богослов’я вчить, що гріх вбивства 
карається малою екскомунікою, тобто відлученням 
від Церкви. 
Тож митрополит Андрей, вів далі Предстоятель 
УГКЦ, під час Другої світової війни збирає 
Львівські архиєпархіальні собори, на яких разом із 
духовенством розмірковує, як вберегти греко-

католиків від спокуси вбивства і як лікувати тих, 
хто потрапив у цей гріх. «Ось тут і простежується 
логіка присутності капеланів в УПА, у дивізії 
«Галичина» чи інша душпастирська присутність 
українського духовенства серед народу», - додав 
він.Верховний Архиєпископ УГКЦ зазначив, що, за 
твердженням євреїв, митрополит Андрей був 
єдиним католицьким ієрархом в Європі, який 
відкрито виступив проти вбивства євреїв. Тож 
Парламент Канади урочисто визнав його геройські 
чесноти, зокрема через урятування євреїв під час 
Голокосту. «Цікаво, коли за це рішення 
одноголосно проголосували, то весь Канадський 
парламент встав і оплесками вітав делегацію 
ВРЦіРО», - пригадав архиєрей. Розмірковуючи про 
постать Великого митрополита, Блаженніший 
Святослав сказав, що історія українських княжих 
родів була дуже складною. Ті княжі роди, що 
попали під вплив Московського царства, 
зрусифікувалися, а котрі потрапили в культурну і 
релігійну орбіту Речі Посполитої, відчужилися від 
свого народу і сполонізувалися. Це був стан 
народу протягом багатьох століть. «Митрополит 
Андрей, як європейський аристократ, походячи із 
древнього українського роду, у певний момент 
відчув голос, який його кликав назад, до свого 
народу. Навіть більше, він збирав скарби культури 
українського народу. Усе те, що свідчило про 
матеріальну високу культуру українців у той час, 
коли науковці заперечували чи не мали сміливості 
говорити про існування українського народу, він 
дарував Україні, - розповів Глава і Отець УГКЦ. - 
Цей акт дарування  колосального скарбу 
українському народові – факт народотворчості. 
Цим він визнавав, що є такий народ, який має 
право на своє існування, і він повертає йому його 
культуру і його гідність».«Бути наступником такої 
людини є велика благодать і одночасно виклик, - 
поділився Блаженніший Святослав. – Адже 
митрополит був людиною світового масштабу. І 
український народ, і УГКЦ вже переживали 
подібний період глобалізації, який зараз знову є. 
Це було наприкінці XIX – початку XX століття. На 
це були різні причини. Найперше, великі хвилі 
української еміграції. Саме тоді він відчув себе 
Главою глобальної Церкви. Своїй екуменічній ідеї 
він посвятив своє життя».  (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) 
 

Тут Предстоятель УГКЦ пригадав, як після 
лютневої революції владика Андрей поїхав до 
Санкт-Петербурга, де мав зустріч із російської 
інтелігенцією. Тоді ж тимчасовий уряд Росії 
фактично визнав УГКЦ в Росії. Відомо, як він 
говорив від імені українського народу під час т. 
зв. зустрічі Ліги націй, яка ділила карту Європи 
після Першої світової війни. «Властиво, не було 
нікого іншого, хто б промовив від імені народу, 
якого позбавили своєї держави, на таких подіях 
світового рівня. Тож, як бачимо, митрополит 
Андрей був велетнем не тільки в інтелектуальному 
плані. Це людина, яка збагнула фундаменти, на 
яких можна консолідувати український народ», - 
зауважив Блаженніший Святослав. 
Наприкінці Глава Церкви запропонував пригадати 
відомий твір владики Андрея «Як будувати рідну 
хату». «Цей твір написаний тоді, коли горіла 
українська хата під час Другої світової війни. У 
ньому автор наголошував на важливості 
внутрішньої єдності. Український народ повинен 
відкрити для себе не лише постать митрополита, а 
й ту дорогу до свободи, яку він нам вказує», - 
завершив він.                  Департамент інформації УГКЦ 
  

Блаженніший Святослав відвідав 
фестиваль лемківської культури та історії 

«Дзвони Лемківщини» 

 

«Преосвященні владики, благословіть добре 
лемківську ватру розпочати…» – такими словами 
на в’їзді до Тернопільської області лемківська 
молодь зустрічала Блаженнішого Святослава, 
Отця і Главу УГКЦ, та владик Володимира 
(Війтишина), Митрополита Івано-Франківського, 
Василя (Семенюка), Митрополита Тернопільсько-
Зборівського, Дмитра (Григорака), Єпарха 
Бучацького, та Йосафата (Мощича), Єпископа-
помічника Івано-Франківської архиєпархії. 

 
Під час зустрічі владика Дмитро подарував 
Блаженнішому Святославу патріарший жезл, який 
виготовили лемківські майстри з парафії о. 
Назарія Бедрія. 
Після зустрічі Глава УГКЦ відвідав шістнадцятий  
всеукраїнський фестиваль лемківської культури  
«Дзвони Лемківщини», який цього року  
присвячений 70-й річниці депортації українців із  
 
 
 
 

території Польщі в 1944-1946, 1951 рр. Там  
владики мали змогу переглянути театралізований, 
літературно-музичний пролог, який демонстрував 
сцени депортації, та урочисто відкрити фестиваль 
запалюванням ватри миру та підняттям 
державного прапора України. 
Далі за програмою фестивалю відбулися 
поминальні богослужіння за жертвами депортації 
та борцями за незалежність і суверенітет нашої 
держави, які очолив Блаженніший Святослав у 
співслужінні з преосвященними владиками та 
соборним духовенством Бучацької єпархії. 
У своєму слові Блаженніший Святослав окреслив 
багатостраждальну історію Лемківщини: «Сімдесят 
років тому на славній Богом благословенній 
лемківській землі півмільйона людей було вигнано 
зі свого дому, із них майже 200 тисяч прийняла 
Тернопільщина, гостинна українська земля... Було 
вбито 70 греко-католицьких священиків, майже 
400 церков було спалено або зруйновано, зникла 
ціла духовна і національна країна». 
Глава УГКЦ пояснив, що християни, коли згадують 
трагічні події, то перетворюють їх на молитву, «бо 
ніхто не може висловити біль людей, яких 
виганяють із хати, біль народу, якого позбавляють 
землі, біль людей, які втрачають могили своїх 
предків і бачать, як палають їхні духовні святині». 
«У нашій церковній молитві цей людський біль 
перетворюється на хліб, - той хліб, який ви 
поклали перед нами, той хліб, який священик 
приносить на Божому престолі і, прикликаючи 
Духа Святого, перетворює на Тіло нашого 
розп’ятого, померлого, але воскреслого 
Спасителя», – сказав Блаженніший Святослав. 
Він зазначив, що сьогодні, коли ми згадуємо ті 
сумні події, ми схиляємо голову перед силою і 
непереборністю славного лемка і лемкині. «Якось 
так особливо Господь Бог веде нашу сучасну 
історію, що саме лемківський плач став гімном 
майдану, сьогодні у цілому світі, коли люди чують 
лемківську пісню «Плине кача», вони встають, 
шануючи героїв сьогодення, які за волю і 
незалежність України готові відати своє життя», – 
зауважив Предстоятель УГКЦ.«Тому, святкуючи на 
цьому фестивалі лемківську пам’ять, історію і 
культуру, ми стаємо сильнішими. Сьогодні вся 
країна, шануючи біль лемківської громади, стає 
здатною до новітньої боротьби, переймаючи біль 
вдруге переселених лемків із Донбасу і Криму, ми 
гуртуємося разом, аби перемогти новітнього 
ворога і не допустити до нових етнічних чисток 
уже в третьому тисячолітті. Ваша Церква є разом з 
вами, ваша Церква є разом з українською 
Лемківщиною, Церква є з народом, і нехай 
всемилостивий Господь благословить усіх нас», – 
сказав на завершення Блаженніший Святослав 

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 
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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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