
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 

 
Глава УГКЦ у 70-річчя акції «Вісла»: «Маємо 

засудити скоєне зло, але водночас зцілити 
нашу пам'ять» 

Вівторок, 13 червня 2017, 13:24 
 
Перед нами сьогодні стоїть завдання не тільки згадати 
невинні жертви та засудити скоєне супроти нашої 
Церкви зло, а й зробити так, щоб це зло вже більше 
нами не володіло, але щоб було повністю подолане 
Христовим Духом прощення, примирення і любові. 
Тому чергова річниця проведення злочинної 
депортації повинна слугувати нам нагодою для 
зцілення пам'яті, щоб, пізнавши правду, ми силою і 
діянням Божого Духа стали вільнішими та 
сильнішими. 
 
Про це мовиться у Посланні Отця і Глави Української Греко-
Католицької Церкви Блаженнішого Святослава до єпископів, 
духовенства, монашества та мирян УГКЦ у сімдесяту річницю 
акції «Вісла».У Посланні наголошується, що вірні УГКЦ та й 
всі українці хочуть пізнати всю правду про акцію «Вісла» не 
для того, щоб зосереджуватися над завданими кривдами чи 
нарікати або дорікати іншим. «Ми хочемо перемогти біль 
прощенням, насильство – лагідністю, зло – добром. Ми 
хочемо оздоровлювати нашу пам'ять, щоб не бути її 
заручниками. Ми хочемо пам'ятати, щоб запобігати і в такий 
спосіб шукати справжнього примирення та порозуміння», – 
наголошується у тексті.«Тож, – переконує Глава УГКЦ у 
Посланні, – пам'ять про акцію «Вісла» та її трагічні наслідки 
має привести нас до міжнаціонального польсько-
українського порозуміння та діалогу. Із вдячністю 
стверджуємо, що в польському церковному і (ст.3) 
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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 –  o. Р. Лобай  
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук  
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00в. – Св. Літургію не служать.   
 
Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 поп. 
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Рим.2, 10 – 16. 
 Єв. Мт. 4, 18 - 23. 
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Повідомляємо, що в понеділок 12 червня розпочався 
піст Верховних Апостолів Петра і Павла 
( Е ІВ А), який триває до 11 липня включнo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¾       ВІ АЄ  сьогодні з Днем Батька всіх татів, 
хресних батьків і духовних отців! Бажаємо незмірних 
Господніх благодатей. Нехай Предобрий Господь 
держить Вас у Своїй опіці на Многії і Благії Літа!  

¾ ленкині Ж  подаватимуть недільну 
каву останній раз в неділю 25 червня. Недільна 
кава продовжуватиметься у вересні. Складаємо щиру 
подяку всім членкиням, які готують каву, солодке, 
смачні канапки і вареники підчас року. Нехай 
Предобрий Господь держить Вас у Своїй опіці на 
Многії і Благії Літа! 

¾ ього року святкуємо 125 ліття 
Згромадження естер лужебниць в країні. З 
цієї нагоди і в пам’ять засновниці Сестри Йосафати 
Гордашевської, була записана вята ітугія естри 

ристини Дудич (SSMI). Сьогодні о год. 11:30р., 
новостворений хор співатиме Святу Літургію Сестри 
Христини Дудич у нашій парохії.  Нехай Предобрий 
Господь благословить і винагородить! 

¾       олитовна Група зустрічається щосереди  
о год. 6:00 вечора.  аступна зустріч буде  
після вакаційної  перерви.  
  

¾ люб Духовних Дискусій (колишній 
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 

поп. аступна зустріч   буде після вакаційної 
перерви. 

¾     ього року Єпархіяльний арійський 
Відпуст   буде проводитися в неділю 25 червня 
на Горі Марії в Анкастер. ема:Maрія, 
Благословенна атір 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. Богородиці- 2:00поп., 
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. росимо їжу приносити з собою. а 
продаж їжі не буде! 

¾ День Відкритих Дверей ансіонів ім. Івана 
ранка проводитиметься сьогодні, 18 червня (День 

Батька)  від год. 1 - 5  поп., 3058 Winston Churchill 
Blvd., Mississauga. В програмі: барбекю i солодощі, 
розваги для дітей і старших, звіринець, розігравка 
лотереї, тихий аукціон, концерт. Будуть висвітлені 
плани розбудови Пансіонів. Вступ за добровільними
 датками.  
 

¾ іґа країнців анади і іґа країнок 
анади, відділи оронто запрошують “НА НУЛЮ” – 

“GROUND ZERO”, включаючи звіт Ігора Козака з 
передових позицій АТО, документальне відео, 
презентацію, дискусію  в четвер 22 червня о год. 6:30 
веч. в Оld Mill, Guild Hall. Вступ за добровільними 
датками, які будуть спрямовані на підтримку фонду 
“Приятелі Збройних Сил України”. 
 

   
 Ж Е В Д А В І  

     кладаємо щиросердечну подяку парохіянам. 
ехай редобрий Господь  благословить і  

винагородить! 
          Марта Тихоліс                                   1500.00 
                     (в пам’ять чоловіка Богдана) 
          Віра Микитин                                      200.00 
                 (в пам’ять родичів о. Юліяна і Марії) 
          Василь і Рома Жила                             100.00 
          Марта Реплянська                                100.00 
          Андрій Дзюбак                                     100.00 
          Мирон Цибульський і Марія Гоголь       200.00 
          Андрій Полянський і Анна Дувалко       200.00 
          о. Богдан Винницький                          350.00 
                      
            И  А Є       †           Е   И  

        
        21     VI   5:00 поп.    бл. п. о. Юліяна Микитина (38р.) 
        28     VI   7:00 веч.    бл. п. Володимира, Марію, 
                                                              Мирославу Кудла 
          1     VII  8:00 ранку  бл. п. Миколу (9р.) і  
                                           Олександру (4р.) Зіняк 
          8     VII  9:00 ранку  бл. п. Володимира і Ліду 
                                           Дилинських 
         14    VII  7:00 веч.    бл. п. Богдана Крамарчука (1р.) 
                                   
                                       

овідомляємо, 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 
дотримуватися цього порядку. 

 

ВАГА! З огляду на це, що від довшого 
часу ми зауважили, що не парохіяни 
ставлять машини на місцях призначених 
для вжитку наших парохіян, щоб навести 
порядок що до цього питання, парохіяльна 
рада вирішила поставити лічники (meters) 
на ставлення машин. Пригадуємо, що 
церква платить місту вже роками за місця 
на ставлення машин. 

аші парохіяни, які є офіційно 
членами і які мають виставлену 
виказку/дозвіл (цього року зеленого 
кольору) є звільнені від оплати 
паркування підчас відвідування 
парохії.  



суспільному середовищі не бракує людей, 
відкритих до цієї спільної мандрівки зцілення, 
взаємного прощення і повного примирення». 
Теперішні часи, відзначається у тексті, спонукають 
особливо молоде покоління вірних Української 
Греко-Католицької Церкви в Польщі йти вперед: 
бути вимогливими до самих себе, ставити собі 
високі цілі й намагатися осягнути їх, крокуючи 
дорогою Божих заповідей, Христової євангельської 
науки. «Серед викликів, які стоять перед Церквою 
в Польщі, є необхідність оживити наше 
парафіяльне життя у світлі програми «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом». Нашим 
великим побажанням до всіх душпастирів і вірних 
є так організовувати парафіяльне життя, щоб наші 
церковні громади дійсно були місцем плекання і 
передавання живої віри, – віри, яка кормиться 
Святими Таїнствами та Божим Словом і яка 
проявляється в діяльному служінні ближньому, 
незалежно від конфесійної чи національної 
приналежності...» – наголошує Предстоятель у 
Посланні.                                Департ.інфор. УГКЦ 
 

Блаженніший Святослав: «УГКЦ у 
Польщі після акції «Вісла» була 40 років 

переслідувана» 
 
Через сорок років переслідувань після акції 

«Вісла» Греко-Католицької 
Церкви в Польщі у 1989 році 
їй було повернуто право на 
існування та свободу. Про це 
йдеться у Посланні Отця і 
Глави Української Греко-

Католицької Церкви Блаженнішого 
Святослава до єпископів, духовенства, 
монашества та мирян УГКЦ у 70-ту річницю 
акції «Вісла». 
Як читаємо у Посланні, зараз наша Церква у 
Польщі переживає своє духовне відродження і 
може успішно розвивати парафіяльне життя, 
проводити катехизацію та плекати свою 
візантійсько-українську ідентичність. 
«Усе це стало можливим великою мірою завдяки 
жертовному служінню і невтомній праці її 
незламних духовних провідників та мирян, які 
любили свою Церкву, присвячували їй усе своє 
життя, свої сили та здібності. Заради неї вони  
 
 
 

терпіли переслідування, страждання і нелюдські 
приниження. Усі вони залишаються в нашій 
пам’яті і в серцях як непохитні та віддані до кінця 
Богові, рідній Церкві-мучениці та прабатьківській 
вірі. За це героїчне свідчення складаємо їм від 
імені всієї Української Греко-Католицької Церкви 
подяку, яка випливає з глибини нашого серця, 
сповненого невимовною вдячністю», – написав 
Блаженніший Святослав до греко-католицького 
духовенства та вірних. 
«Схиляємо наші голови перед бабусями, дідусями 
та батьками, які не боялися і присвячували свій 
час релігійному вихованню своїх дітей та онуків, 
допомагаючи їм залишитися вірними своїй 
Церкві», ‒ з вдячністю зазначив Глава УГКЦ. 
Довідка 
Сімдесят років тому в Польщі було проведено 
акцію «Вісла», яка розпочалася 28 квітня і 
тривала до кінця липня 1947 року. Внаслідок 
військової акції тодішньої комуністичної Державної 
служби безпеки, з рідних земель Лемківщини, 
Перемищини, Ярославщини, Любачівщини, 
Томашівщини, Грубешівщини та Холмщини 
насильно виселено біля 150 тисяч людей на 
північні і західні землі післявоєнної Польщі з 
метою швидкої та повної асиміляції. 
Близько 150 тисяч людей під примусом військових 
протягом двох годин повинні були покинути свої 
хати, забираючи із собою лише найбільш 
необхідні речі та худобу. Їх відсилали до одного із 
кільканадцяти збірних пунктів, з яких найчастіше 
щойно по кількох днях були завантажені у товарні 
вагони разом зі своєю худобою. Частину 
транспорту спрямовано на північні, а іншу на 
західні землі післявоєнної Польщі. 
У збірних пунктах людей «сортували», зважаючи 
на можливу, на думку влади, їхню загрозу для 
тодішнього комуністичного порядку та, у зв’язку з 
підозрою у співпраці з українським підпіллям. 
Таким чином без суду частина виселенців 
опинилася у в’язницях, а більше ніж 3700 осіб, 
зокрема й жінки, 22 греко-католицькі та три 
православні священики потрапили до табору 
праці. Внаслідок тортур, побоїв та знущань 161 
особа у цьому таборі загинула.   Депар. Інфор. УГКЦ 
 
 о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 

о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                         
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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