
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 

        
Мт. 17, 14-23. «Щодо цього роду бісів, то його виганяють лише 
молитвою і постом»  
Кожна людина завжди, більш чи менш усвідомлено, шукає Бога. Однак 
особливим місцем, де ми зустрічаємося з Богом, є молитва. Молитва – 
це місце будування наших стосунків з Богом. Саме в молитві ми 
змінюємося. Адже недарма в нашому народі кажуть: «З ким 
поведешся, в того й наберешся». Молитва – це те місце, де людина 
наповнюється всім тим, чим володіє Господь: любов’ю, миром, 
радістю, прощенням та іншим. У молитві людина черпає для себе те, 
чого потребує від Господа.  
Чим є піст? Піст – це обмеження себе в тому, що не дозволяє нам бути 
з Богом, що відвертає від Господа, що перериває наші стосунки з Ним. 
Тому Господь каже, що цей рід бісів виганяється молитвою і постом, 
значить, маємо обмежувати себе в певних речах, що віддаляють нас від 
Господа. Водночас маємо плекати в житті молитву, бо саме ці стосунки 
з Богом не тільки змінюють нас особисто, а й змінюють і світ навколо 
нас. Відомо: де з’являлися святі особи, вони освячували те місце і 
людей навколо. Дотепер місця паломництв, святинь є там, де жили 
святі, бо вони своїм життям преобразили місця й обставини.  
Так само й з нашим життям: коли перебуваємо ближче до Господа, то 
змінюємося більше, а тоді свідомо чи несвідомо впливаємо на інших 
людей; коли ми далі від Бога, то теж впливаємо на інших людей, тільки 
негативно. Тому тут доречні слова Господні: «Шукайте найперше 
Царства Небесного, а все інше додасться». Знайшовши Бога, 
пізнавши Бога, перебуваючи з Богом, обов’язково зауважимо, що 
все в нас і навколо нас змінюється. 
Переображення Господнє  
Ісус Христос, якого бачили перед собою учні, притягував їх своєю 
надзвичайністю, але вони не бачили Його Божественного єства, а лише 
людське тіло. Тому часто навіть учні були зосереджені лише на 
людськості Ісуса Христа. Перед своїми стражданнями Господь являє 
своє Божество, щоб зміцнити їх, коли їм буде непросто, коли настане 
Хресна дорога, Він робить це задля самих же учнів. Ісус показує їм, що 
Він справді Бог.  
Коли дивимося самі на себе чи на інших, то також бачимо лише тіло, а 
важливіше побачити за своєю особою чи за особою когось іншого – 
образ Бога, на образ і подобу Якого ми є створені. І як Господь 
переобразився, так і ми маємо переображатися, перемінюватись і 
давати образові Божому, який є в нас, виявлятися щораз більше. 
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Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
 7:00р. -    Утреня – о. Р. Лобай 
 8:00 –   Св. Літургія – o. О. Качур 
 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. після вакаційної перерви 
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія    
                    Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап.1 Кр. 4,9-16 .  
 Єв. Мт.17, 14-23. 
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                Радо вітаємо нових парафіян! 
то бажає стати офіційними 

парафіянами нашої церкви просимо 
виповнити анкету в канцелярії і 
заплатити річну вкладку $25.00. Тоді 
отримаєте зелену виказку для 
паркування, конверти на пожертви - за 
які канцелярія випише Вам посвідку 
для податку (income tax), і церковний 
календар на 2017 рік. 

¾ ПІДНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ З 
НАГОДИ 

26-ОЇ РІЧНИЦІ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Четвер, 24 серпня 2017 року, о год. 12:00 пополудні, 
Queen’s Park, Торонто 
Організатори: Ліґа Українців Канади та Ліґа Українок 
Канади, відділи в Торонто 
За підтримкою Конґресу Українців Канади відділу в 
Торонто та Онтарійської Провінційної Ради 

СВЯТКУЙМО РАЗОМ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ! 
 

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

¾ Клюб Духовних Дискусій (колишній 
клюб сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 
поп. Наступна зустріч  буде після вакаційної 
перерви.     

               Ж Е Р Т В О Д А В І  
      
Складаємо щиросердечну подяку парохіянам.   
Нехай Предобрий Господь  благословить і    
винагородить! 

     Стефан, Андрій, Лідія Лебедь    $300.00 
 Михайло і Марія Гоголь                         $100.00 
 Надя Борис                                           $100.00 
 Віра Микитин (в пам’ять родичів: 
    бл. п. о. Юліяна і Марії Микитин)        $200.00 
    Катерина Гладкий (в пам’ять 
    Ярослава Гладкого – 12р.)       $300.00 
 

ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л И  
   
18    VIII  9:00 ранку  бл. п. Володимира Сахрина 
22    VIII  6:00 веч.     бл. п. Марію Микитин (12 р.) 
24    VIII  7:00 веч.     бл. п. Марію (30р.),  
                                           Теодора (1р.), Стефана Чобіт 
 

В І Н А Я  †  П А М ’ Я Т Ь  
  
Упокоїлися у Бозі: бл. п. Павлина Закалужна (93), бл. 
п. Володимир Мазяр (92). Душі Покійних поручаємо 
молитвам наших вірних. Вічна Їм Пам’ять. 
 

Для Філадельфійської архиєпархії УГКЦ у США 
призначено нового єпископа 

Святіший Отець поблагословив рішення Синоду 
Єпископів УГКЦ про призначення отця Андрія Рабія, 
протосинкела Філадельфійської архиєпархії УКГЦ у США, 
Єпископом-помічником цієї архиєпархії, надаючи йому 
титулярний осідок Германіціяни (Germaniciana). Про це 
повідомили у Ватикані у вівторок, 8 серпня 2017 року. 
Єпископ-номінат Андрій Рабій народився 1 жовтня 1975 
року у Львові (Україна). Навчався в українській семінарії 
святого Йосафата у Вашингтоні. У 1999 році отримав 
ступінь бакалавра з філософії в Католицькому 
університеті Америки, у 2002 році – ступінь магістра 
богослов'я в Домініканському богословському інституті у 
Вашингтоні, а у 2008 році – ліцензіат з канонічного права 
в Католицькому університеті Америки. 

Дияконські свячення отримав 15 листопада 1998 
року, а ієрейські – 19 грудня 2001 року. 

Виконував різні душпастирські служіння у 
Філадельфійській архиєпархії УГКЦ. Тепер о. Андрій Рабій 
виконує служіння протосинкела архиєпархії, був віце-
канцлером, членом Колегії радників архиєпархії, членом 
Адміністративної ради Католицької Єпископської 
Конференції Пенсильванії, членом Ради пресвітерів 
архиєпархії, директором Центру запобігання та захисту 
дітей і молоді. Архиєпископом-Митрополитом 
Філадельфійським УГКЦ є Високопреосвященніший 
владика Стефан (Сорока), а до складу митрополії 
належать Філадельфійська, Чиказька, Стемфордська та 
Пармська єпархії. 
 
(Розважання на та тему євангелій на 
першій сторінці – Кир Венедикта 
Алексійчука – Єпарха ікаґо) 

Повідомляємо, що з днем 12-го червня 
ми перейшли 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. 

 

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



⊕ Святе Преображення Господа Бога і Спаса нашого 
Ісуса Христа ( 19 серпня) 

Тропар, глас 7: Перебразився Ти на горі, Христе Боже,* 
показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки змогли,* 
Нехай засіяє і нам, грішним, світло Твоє повсякчасне,* 
молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі.  

Кондак, глас 7: На горі переобразився Ти* і, скільки змогли, 
ученики Твої славу Твою, Христе Боже, виділи,* щоб, коли 
побачать, як Тебе розпинають,* страждання зрозуміли 
добровільне,* а світові проповідять,* що Ти єси воістину 
Отче сяяння.  

Сьогодні на Божественній літургії священик читає Євангеліє 
від Матея:“По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоана, 
його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився 
перед ними:обличчя Його засяяло, наче сонце, а одежа 
побіліла, наче світло. І ось з’явилися їм Мойсей та Ілля і з 
Ним розмовляли. Озвавсь Петро й каже до Ісуса:«Господи, 
добре нам тут бути! Як хочеш, розташую тут три 
намети:один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі». 
Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх і з хмари 
стало чути голос:«Це – мій улюблений Син, що я Його 
вподобав:Його слухайте». Почувши це, учні впали 
обличчям до землі й злякались вельми. Ісус же підійшов, 
доторкнувся до них і каже:«Устаньте, не страхайтеся!» 
Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса” 
(Мт. 17, 1-8).  

Так розповідає Святе Письмо про цей великий празник. 
Христос преобразився у присутності трьох своїх учнів. 
Спаситель узяв зі собою Петра, бо віра його була глибока і 
він мав стати видимим головою Церкви, заснованій на 
Христовій вірі, і намісником Христа на землі. Взяв Йоана, бо 
той завдяки надзвичайній чистоті своєї душі і тіла та 
невимовній любові до Христа Спасителя став Його 
улюбленим учнем, а крім того, він мав у своєму Євангелії у 
найпіднесеніший спосіб описати Божество Христа 
Спасителя. І взяв Якова, бо той перший з апостолів мав 
постраждати за Христа. Спаситель знав, якою слабкою є 
людина, тому хотів скріпити серця цих трьох учнів, бо 
наближався час Його страстей. Вони мали побачити Його 
розіп’ятого на хресті, немічного і, на перший погляд, 
безсилого. Він хотів, “щоб вони бачили, що Він той самий 
Спаситель Ізраїля, якого провістили пророки” (св. Єфрем). 
Тому Христова Церква співає в кондаку нинішнього 
празника:“Преобразився Ти на горі, Христе Боже, 
показавши ученикам Твоїм славу, скільки змогли.  

Нехай засіяє і нам, грішним, світло Твоє повсякчасне, 
молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі”. Нині, на 
горі Таворі, неначе бачимо Христа Спасителя таким, яким 
Він постане перед нами в небі. І тому наше серце повинно 
вже нині запалати спрагою того неба. “Те, чого око не 

бачило й вухо не чуло, що на думку людині не спало, те 
наготував Бог тим, що Його люблять” (1 Кор. 2, 9). Того 
неба, якого “блаженство можна заслужити, але ніхто не 
зможе описати” (св. Августин), де праведні “насичуються 
ситтю дому Твого, потоком солодощів Твоїх їх напуваєш” 
(Пс. 36(35), 9), там, де “багато жител” (Йо. 14, 2). Той світ 
прекрасний, а “наше теперішнє життя порівняно з 
майбутнім є радше смерть, ніж життя” (св. Григорій 
Великий). Щойно там Спаситель “витре кожну сльозу з 
очей їхніх;і смерти не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні 
болю не буде більше, бо все попереднє минуло” (Од. 21, 
4). “Тепер ми бачимо, як у дзеркалі, неясно;тоді ж – 
обличчям в обличчя” (1 Кор. 13, 12) і будемо споглядати 
Його впродовж усієї вічности. Нехай же спрага того 
невимовного щастя запалить наші серця, а думка наша 
нехай зосередиться на тому, що небо треба заслужити, що 
треба бути Його добрим рабом, благим і вірним, треба 
зберігати чистоту серця, бо “не ввійде до нього ніщо 
нечисте і хто чинить мерзоту і лжу” (Од. 21, 27).  

Празник Преображення Господа нашого Ісуса Христа 
Церква з давніх-давен святкувала урочисто. У четвертому 
столітті свята Олена, мати святого Костянтина Великого, 
побудувала на горі Таворі величаву церкву. ( І. Я. Луцик, 
"Житія святих”) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Архиєпископ Стефан (Сорока), Митрополит 
Філадельфійської архиєпархії УГКЦ, повідомив, що 

архиєрейська хіротонія новопризначеного Єпископа-
помічника цієї архиєпархії о. Андрія Рабія 

відбудеться під час Архиєрейської Божественної 
Літургії з нагоди відкриття Синоду Єпископів УГКЦ у 
неділю, 3 вересня 2017 року, в архикатедральному 

соборі Святого Юра у Львові. Літургія розпочнеться 
о год. 11:00. 

Головним святителем буде Блаженніший 
Святослав, Отець і Глава УГКЦ, а співсвятителями – 
владика Стефан (Сорока), Митрополит Філадельфійської 
архиєпархії, та владика Давид (Мотюк), Єпарх 
Едмонтонської єпархії в Канаді. 
«Наш Патріарх ласкаво погодився на пропозицію 
провести хіротонію в місті та країні, де народився і виріс 
владика-номінант, проживають його батьки, брат і 
родина. Це також відображає подвійне вкорінення 
владики-номінанта в культуру та традицію як України, 
так і Сполучених Штатів Америки, що є особливим даром 
для нашої Української Греко-Католицької Церкви. 
Нововисвячений владика Андрій одразу вперше візьме 
участь у Синоді Єпископів», − повідомляє владика 
Стефан. 

Відтак, у неділю, 24 вересня 2017 року, 
нововисвячений владика Андрій буде офіційно 
представлений у Філадельфійській митрополії під час 
Архиєрейської Божественної Літургії в Українській 
католицькій катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії. 
Літургія розпочнеться о 15:00, а опісля у катедральній 
залі відбудеться святковий обід. 
Митрополит Стефан просить усіх молитися за владику-
номінанта Андрія, «щоб Господь Бог допоміг йому 
виконувати справно його єпископське служіння». 
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Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca  

   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

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 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 

 

 


