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◊ Неділя 8-мa після Пасхи. Зіслання Святого Духа.

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

◊ 4-го червня 2017р.

Ап. Діяння 2, 1 – 11.
Єв. Ів. 7, 37 – 52; 8, 12.

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4

ПОМЕР БЛАЖЕННІШИЙ ЛЮБОМИР

tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428

31 травня 2017 року, о 18:30, на 85-му році життя після важкої
недуги відійшов до вічності Блаженніший Любомир (Гузар),
Архиєпископ-емерит УГКЦ.

оffice@saintnicholas.ca
www.saintnicholas.ca

Парафіяльна Канцелярія
Години праці:
Понеділок – П'ятниця
9:00-1:00 і 2:00-4:00

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Наступна неділя

Біографія
Народився 26 лютого 1933 року в м. Львові. Тут закінчив
народну школу та перший клас гімназії.
У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. Спочатку
зупинилися в Австрії. У м. Зальцбурзі хлопець продовжив
навчання в українській гімназії.
У 1949 році родина Гузарів переїхала до США. Середню
освіту майбутній владика здобув у Малій духовній семінарії в

6:30 - Утреня – о. О. Лящук
8:00 – Св. Літургія – o. O. Лящук
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай
11:30 – Св. Літургія – о. О. Качур
6:00в. – Св. Літургія - о. О. Качур
Молитовний День – середа – 6:00в.
Клюб Духовних Дискусій– вівторок –
1:00 поп.

Свята

Стемфорді (штат Коннектикут).
Потім студіював філософію в Колегії святого Василія, де в
1954

році

одержав

ступінь

бакалавра.

Богословські студії відбув у Вашингтонському католицькому
університеті в Америці.

8:00
9:30

березня того ж року владика Амврозій Сенишин висвятив
Любомира

Гузара

на

Стемфордській єпархії.

священика
(ст. 2)

для

служіння

в

Будні

8:00

– Св. Літургія

6:00

– Вечірня з Литією

У 1958 році, як вихованець Великої духовної семінарії
святого Йосафата, одержав ліценціат богослов'я. Тридцятого

– Св. Літургія
– Св. Літургія

Навечір’я свят

ОГОЛО

ЕННЯ

Повідомляємо, що з днем 12-го червня
ми переходимо на літній (вакаційний)
час, який триває до 10 вересня, 2017
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

12
13
21

У

ПО
VI
VI
VI

МИНАЄМО
†
ПОМЕРЛИ
9:00 ранку бл. п. Олександру Тарнавську
7:00 веч.
бл. п. Марійку Пеняк (1р.)
5:00 поп. бл. п. о. Юліяна Микитина (38р.)
(Продовження)

1958-1959

префектом

у

роках

працював

Стемфордській

вчителем

духовній

і

семінарії

святого Василія, а також служив у Кергонксоні
(штат Нью-Йорк) як душпастир оселі "Союзівка"
Українського народного союзу та виховної оселі

Молитовна
Група
зустрічається
щосереди
о год. 6:00 вечора.
Наступна зустріч буде
7 червня.

Спілки української молоді Америки в Елленвілі

Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб
сеньорів) зустрічається щовівтірка о год. 1:00 поп.
Заохочуємо приєднатися до групи і приємно провести
час!

Кергонксоні.

Щиросердечна подяка усім, які причинисися до
успішного
переведення
День
ЛУКЖК.
Нехай
Бог
благословить
діло
Ваших
рук!
Повідомляємо, що у 9-ту річницю відходу
у вічність Митрофорного Архимандрита
Всесвітлішого о. Димитрія Панькова, відслужaть
Св. Літургію і Панахиду у вівторок, 6
червня о год.
6:00 веч. Просимо
до молитовної участи, щоб
спільно виявити нашу пошану до довголітнього
пароха і священика нашої Свято-Миколаївської
парохії.

(штат Нью-Йорк).
З 1965 року - настоятель парафії Пресвятої Трійці в
У

Фордгамському

університеті

Нью-Йорка

продовжував навчання, вивчаючи філософію. У
1967 році здобув ступінь магістра.
В 1969 році переїхав до Рима для продовженим
богословських

студій,

які

завершив

доктором

богослов'я в 1972 році.
У 1972 році вступив до монастиря Святого Теодора
(монахів Студійського уставу)

в Гроттаферрата

(Італія).
У 1973-1984 роках викладав у Папському місійному
університеті "Урбаніана" в Римі, виконував різні
доручення патріарха Йосифа Сліпого.

ЗЕЛЕНОСВЯТО НА
ПАНА ИДА
Братство Колишніх Вояків 1-ої Дивізія УНА
Станиця Торонто і Український Ветеранський
Комітет запрошує всіх до участи в Соборній
Зеленосвяточній Панахиді, яка буде відслужена
сьогодні, 4 червня, 2017р. о год. 3:30 поп. перед
пам’ятником полеглим воїнам 1-ої Української Дивізії
УНА на цвинтарі
cв. Володимира на оселі “Київ” в
Оквіл. Просимо суспільно-громадських організацій
прийти з прапорами. Запрошуємо всіх до молитовної
участи, щоби належно віддати честь нашим героям.
ього року Єпархіяльний Марійський
Відпуст
буде проводитися в неділю 25 червня
на Горі Марії в Анкастер. Тема:Maрія,
Благословенна Матір Божа. Цього року святуємо
125 ліття Згромадження Сестер Служебниць в Україні,
115 ліття перебування Сестер в Канаді і 70 ліття в
Анкастері.
У програмі:
Сповідь- 1:00 поп.,
Молебень
до
Прес.
Богородиці2:00поп.,
Архиєрейська Св. Літургія (Владика Стефан Хміляр і
Владика Браєн Байда) – 3:00 поп. , Суплікація.
Заохочуємо наших вірних до чисельної участи в
Марійському відпусті! Прийдіть на Гору Марії
помолитися і просити допомоги у всіх ваших
потребах. Просимо їжу приносити з собою. На
продаж їжі не буде!

2 квітня 1977 року в монастирі Студійського уставу
в Кастель-Гандольфо поблизу Рима був висвячений
патріархом Йосифом на єпископа.
У 1978 році патріарх Йосиф призначив єпископа
Гузара архимандритом монастиря Святого Теодора,
а також відповідальним за монастирі Студійського
уставу за межами України.
З 1984 до 1991 року - протосинкел Львівської
архиєпархії в Римі.
У

1993

році

разом

зі

всією

спільнотою

з

Гроттаферрата повернувся на рідну землю.
У 1993-1994 роках служив духівником у Львівській
духовній семінарії Святого Духа.
У 1995 році спільнота осіла у своєму монастирі
Святого

Теодора

Студита

в

с.

Колодіївка

на

Тернопільщині.
У

листопаді

призначений

1996

року

владика

Єпископом-помічником

Любомир
Глави

Української Греко-Католицької Церкви.
26 січня 2001 році на Надзвичайному Синоді
Єпископів

УГКЦ

Архиєпископом УГКЦ.

вибраний
(ст.3)

Верховним

(Закінчення)
21 лютого призначений папою Іваном Павлом ІІ
кардиналом Католицької Церкви.
21 серпня 2005 року проголошено перенесення
осідку Глави УГКЦ зі Львова до Києва.
10 лютого 2011 року на прес-конференції в Києві
Блаженніший Любомир повідомив про те, що цього
дня папа Венедикт XVI прийняв його зречення з
уряду Верховного Архиєпископа УГКЦ. Відповідне
прохання до Святішого Отця Глава УГКЦ подав,
коли
йому
виповнилося
75
років.
Займався
активною
громадською
діяльністю.
Зокрема
був
учасником
Ініціативної
групи
"Першого грудня".
Департамент інформації УГК

архиєрейської

хіротонії Блаженнішого Любомира, він звернувся
до

всіх

нас

такими

словами:

«Прошу

вас:

моліться! Моліться за нашу Церкву, щоб вона
розвивалася, щоб вона славила Господа Бога і
служила українському народові». У ці скорботні
дні

виконаймо

цей

духовний

заповіт

нашого

батька. Молімося за вічний спочинок його душі, за
дар Святого Духа для нашої Церкви і нашого
народу за його святими молитвами. Сьогодні від
всіх нас Блаженніший Любомир потребує молитви.
Тому Українська Церква - як в країні, так і на
поселеннях - сьогодні просить у Бога: «Зі святими
упокой, Христе, душу вірного слуги Твого, де
немає

ні

зітхання,

ні

болю,

але

життя

безконечне».
Бог

дарував

мені

можливість

знати

Блаженнішого Любомира давно. Пригадую, як у
1993

році

він

разом

із

монахами

студитами

переїхав із монастиря біля Рима до Львова. Тоді
він був духівником семінарії, а я - молодим, щойно
висвяченим дияконом. У той час я мав одну
духовну
прийшов

дилему:
до

не

нього

знав,
за

щедро його дарував і так само спокійно, у мирі
упокоївся в Бозі.
***
У всіх нас ще бринять його слова, які він сказав
мільйонному людові, зібраному на Майдані. Ми
тоді, справді, усі враз відкрили себе як гідних
людей.

Однак

впевненим

і

боялися.

голосом
Перед

Він

тоді

мирним

до

всіх

нас:

постало

тоді

й

сказав

нами

і

«Не

багато

слова «не бійтеся» були наче світлом. Я думаю,
що мільйони, не боячись, ішли, ідуть і йтимуть
далі

дорогою

Блаженніший

до

гідності,

Любомир.

Він

яку

так

показує

багато

разів

повторював своє кредо - бути людиною. Гадаю,
для всіх нас, віруючих і невіруючих, християн
різних конфесій, він навіки залишиться батьком і
вчителем, мудрість якого супроводжуватиме все
наше життя.
***
Блаженніший Любомир був праведною людиною.
Я мав нагоду співпрацювати з ним у різних
якостях: спершу як його особистий секретар у
Львові, пізніше - як його наступник, ще три роки
прожив із ним у Княжичах. Думаю, усі ті, хто
спілкувався з ним, особливо в останні роки його
життя, бачили, що через нього просто сяє краса
святості…

Ми

відчуваємо,

що

Блаженніший

Любомир є в Бога. А в Царство Небесне не святих
не приймають. Ми сьогодні супроводжуємо його
своїми молитвами,
владика,
предстоїть

відходячи
перед

і

переконані, що покійний
зі

свого

престолом

земного

життя,

Усевишнього

в

Небесному Царстві, тому стає щоразу ближчим до

***
Господь

мирно. Любомир жив у мирі. Він любив мир,

таких обставинах люди завжди бояться. Але його

Ще два місяці тому, 2 квітня, коли ми тут урочисто
ювілей

пояснив мені правду. Мені стало так спокійно,

викликів: Герої Небесної сотні, війна на Сході. У

1 червня в Патріаршому соборі Воскресіння
Христового Блаженніший Святослав, Отець і
Глава УГКЦ, зробив офіційну заяву з приводу
смерті Блаженнішого Любомира (Гузара). Під
час
розмови
із
представниками
ЗМІ
Предстоятель
Церкви
поділився
своїми
спогадами про Блаженнішого Любомира.
Нижче подаємо пряму мову.
сорокалітній

гумором сказав: «Брате, та ви - дурний». І тоді він

бійтеся».

«Любомир любив мир»: спогади
Блаженнішого Святослава

святкували

Любомирпоглянув на мене і з притаманним йому

як

вчинити,

порадою.

тому

Блаженніший

кожного з нас.
***
Я зустрівся з Блаженнішим Любомиром вже після
Виборчого Синоду. Бо перед тим ні він, ні я не
знав, хто буде його наступником. І от після цього
Синоду ми вночі приїхали до Княжич, до його
резиденції.

Блаженніший

Любомир

особисто

в

дверях мене зустрів і по-батьківськи обійняв. Цей
жест сказав усе…

Департ. УГКЦ

