
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 

 
«Ця книжка не відповідає на всі питання, але 

є першим кроком до спільного шляху», — 
Блаженніший Святослав про видання 

«Діалог лікує рани» 
 
У середу, 6 червня, в Любліні відбулася презентація 
книжки-інтерв'ю з Отцем і Главою УГКЦ Блаженнішим 
Святославом «Діалог лікує рани». Розмову для цього 
видання з Предстоятелем УГКЦ провів редактор 
Католицького інформаційного агентства Кшиштоф 
Томасік. 
«Ідея полягала в тому, щоб відкрити можливість для діалогу 
між Греко-Католицькою Церквою в Україні та суспільством у 
Польщі», — промовив Блаженніший Святослав. Він 
зауважив, що на загал поляки мало що знають про Україну, 
українців ы Греко-Католицьку Церкву. «Ця книжка не 
відповідає на всі питання, але є, мабуть, першим кроком до 
спільного шляху братів і сестер, які належать до однієї 
Церкви», — додав Предстоятель.Він також зазначив, що 
зараз чимало українців не знають своєї історії. «Протягом 
століть нам забороняли вивчати власну історію. Крім того, 
українці мало знають про Польщу, поляків та про історію 
Польщі», — сказав Глава УГКЦ.За словами Глави Церкви, 
основний меседж цієї книги — це запрошення слухати 
іншого. «Діалог не означає, що я повинен з іншим 
погодитися в усьому. За допомогою діалогу ми стаємо 
образом Бога. Через діалог ми стаємо собою», — наголосив 
Блаженніший Святослав. Він також зазначив, що жодної 
альтернативи діалогу, окрім війни та ненависті, не було. На 
його думку, якщо діалогу не буде серед політичної та 
церковної верхівки, то люди (тобто українці та поляки) 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 – o. O. Лящук       
 9:30 –  Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 –  Св. Літургія – о. О. Лящук  
 

 
 
                    
                Свята 
8:00р. –  Св. Літургія 
10:00р.–  Св. Літургія    
6:00в.  -   Св. Літургія                     
 

 

       Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Рим. 2, 10-16. 
 Єв. Мт. 4, 18-23. 
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¾ Молодіжний хор збирається, щоб провадити 
спів на ВІДПУСТІ, 24 червня на Горі Марії в 
Анкастері.  Якщо ви віком від 10 до 30 років і 
любите співати, приєднайтеся до нас для репетиції 
- 10 червня з 12:00 до 13:00. в церкві св. Ілії, 
10193 Heritage Rd., Brampton. 
 

¾ Цього року Єпархіяльний Марійський 
Відпуст під гаслом “ Блаженні Вбогі Духом”   
проводитиметься в неділю 24 червня на Горі 
Марії в Анкастер.  Молебень до Божої Матері  
о год 1:00 поп., Панахиди о год. 1:45, 
Архиєрейська Божественна Літургія, Владика Кир 
Стефан Хміляр,  о год. 3:00 поп. Проповідь 
виголосить  о. др. Михайло Квятковський, 
канцлер Вінніпезької Єпархії. Також в програмі: 
Адорація Євхаристійних Дарів, освячення води, 
благословення прочан, можливість до Сповіді. 
Заохочуємо наших вірних до чисельної участи в 
Єпархіяльному Торжестві! Прийдіть на Гору Марії 
помолитися і просити допомоги у всіх ваших 
потребах. Просимо привезти їжу на “пікнік”. 

¾ Поїздка до Святої Землі з  
о. Богданом Винницьким від 29 жовтня до 8 
листопада 2018р. Просимо зацікавлених 
звертатися на чис. тел. 905-238-6683 Полімех і 
просити Анну. Ціна: $3990. 

 
¾ Табір Бандури “Літня Зустріч” 
проводитиметься в днях 19-26 серпня 2018р. на 
оселі УНО Сокіл, Hawkestone, Ontario. Просимо 
зацікавлених заповнити реєстраційні анкети до  
1-го липня. За інформаціями просимо звертатися 
на: zustrichbanduracamp@gmail.com, 416-509-4359 
(Oксана Зелінська-Шевчук), 905-973-6468 
(Олександер Петлюра). 

 
¾ Літні курси в Інситуті Шептицького: За 
інформаціями просимо звертатися на емейл 
brian.butcher@utoronto.ca або на чис. тел. 416-926-
7133. Реєстрація до 15 червня 2018! 

 
МНОГАЯ  ЛІТА !  

 
Новоохрещеним Томасеві Микиті Федорович і 

Таїсі Ірині Ковбель,  їхнім рідним і хресним 
батькам   бажаємо    Многії  і Благії Літа! 

 
 

           Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  
 Складаємо щиросердечну  подяку   
парохіянам.  Нехай Предобрий  Господь                       
благословить і винагородить! 
А н д р і й  Щ у к а          1 4 0 .  
Ю р і й  Д а ш к о  і  М а р л а  В а л т м а н  1 0 0 .  
М и р о н  Ц и б у л ь с ь к и й       1 0 0 .  
Володимир і Наталія Кравчук     100. 

   
    ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ  
07 VI 6:00 веч.    бл. п. Богданну і Івана 
                                                   Стефанюків 
11 VI 6:00 веч. бл. п. Олександра Тарнавська(4р.) 

     16 VI 10:00 ран. бл. п. Катерина і Стефан Бойчук 
  
                           (Закінчення) 
  не зможуть це прийняти. Проте це можливо 
втілити серед молоді.Під час зустрічі Архиєпископ 
Станіслав Будзік, Митрополит Люблінський, 
говорив про дві установи в Любліні, які доклали 
великих зусиль, щоб зміцнити відносини між 
Польщею та Україною.«Першою установою є 
Люблінська митрополича греко-католицька 
духовна семінарія. Ми нещодавно відзначили свій 
50-річний ювілей. Як ми знаємо, у комуністичний 
період Греко-Католицька Церква в Польщі була 
заборонена. Перемишльська духовна семінарія 
була закрита, а українське населення — 
депортували. Незважаючи на те, що 
продовжувалися репресії щодо Церкви, з іншого 
боку, завдяки людям, а також вірності та стійкості 
десятків священиків, але і в турботі про польських 
примасів, Апостольська Столиця доручила 
потурбуватися про греко-католиків, які жили на 
території післявоєнної Польщі», — сказав 
Митрополит Люблінський.За його словами, у 
стінах духовної семінарії в Любліні здобули освіту 
115 випускників українського громадянства. Це 
спонукало греко-католицьке духовенство здобути 
добру освіту та відновити втрачені «кадри».Друга 
установа, яка доклала зусиль, щоб зміцнити 
відносини між Польщею та Україною, — будинок 
Фонду Івана Павла II у Любліні для молоді з країн 
Центральної та Східної Європи. «Він був 
побудований, щоб молодь із цих країн змогла 
навчатися в Люблінському католицькому 
університеті Івана Павла ІІ та інших університетах 
Любліна. Будинок був побудований в 1992-1993 
роках. Я думаю, що це одна з найгарніших 
«живих» пам'яток Івана Павла ІІ. А він такі 
пам'ятки цінував найбільше», — промовив 
Митрополит Люблінський.Католицький священик, 
проф. Антоні Дембінський, ректор Люблінського 
католицького університету Івана Павла II, 
зазначив, що цей університет є ідеальним місцем 
для промоції книжки про діалог, а також спонукає 
долучитися до нього. Адже Люблінський 
католицький університет Івана Павла ІІ в 
минулому згадується як «острів свободи»... 

Нагадаємо, що греко-католицьке співтовариство в 
Любліні має кілька сотень віруючих. Там 
навчаються і працюють дедалі більше українців.                     
 

Повідомляємо, що з днем 17-го червня 
ми переходимо на літній (вакаційний) 
час, який триває до 9-го вересня, 2018 
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. 

 

mailto:zustrichbanduracamp@gmail.com
mailto:brian.butcher@utoronto.ca


Глава УГКЦ у Вроцлаві до українців: «Зробіть 
усе, аби українська мова  

стала для ваших дітей материнською» 
 
Тих з вас, хто вирішив тут залишитися, 
прошу, – передавайте дітям свою тотожність, 
а насамперед – свою віру в Бога. Говоріть до 
своїх дітей рідною мовою. Зробіть усе, аби 
українська мова стала для них 
материнською. І тоді ви виконаєте Боже 
завдання – дивний задум, який Господь Бог 
має для вас. Про це просив під час проповіді 
до вірних Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший Святослав 
у Вроцлаві 3 червня 2018 року. 
Літургію, яку очолив Предстоятель УГК , було 
відслужено в катедральному соборі есного і 
Животворящого реста Вроцлавсько-Гданської 
єпархії УГК  у першу неділю після Зіслання 
Святого Духа, у свято Всіх святих. Співслужили з 
Главою еркви владика Володимир (Ющак), 
Правлячий єпископ Вроцлавсько-Гданської 
єпархії, та владики, члени Постійного Синоду 
УГК .У проповіді Предстоятель відзначив, що, 
можливо, саме святом Всіх святих Мати- ерква 
хоче нам показати, що бути собою, бути людиною 
– означає бути святим.«Минулої неділі, – сказав 
проповідник, – ми тішилися Зісланням Духа 
Святого. А сьогодні ерква нас запрошує 
побачити Його дію між нами, начебто плоди Його 
присутності в нас. Тому сьогоднішнє свято без 
перебільшення можна назвати святом 
божественної благодаті, святом Духа Святого, 
присутнього в нашому особистому житті».Перший 
плід Духа Святого, вважає Глава еркви, який 
можемо сьогодні відчути і побачити, – плід 
єдності. Силою і діянням Святого Духа ерква 
свідчить сьогодні, що вони є таїнством єднання 
людського роду.Перед початком Літургії владика 
Володимир (Ющак) відзначив, що парафія при 
катедральному соборі у Вроцлаві є таїнством 
єднання людей різного походження, з різних 
куточків Польщі, України і світу, різних народів, 
навіть різних конфесій. «Є польськомовні, 
україномовні, російськомовні, але всі ми творимо 
одну громаду, одну спільноту», – сказав єпископ. 
«Відчуваємо, що є щось таке, що робить нас 
одним-єдиним Божим народом. І та сила, яка 
здатна дати єдність людині, не походить від 
людини. Та сила є плодом божественної благодаті. 
Є силою і діянням Святого Духа. Сьогодні ми 
відчуваємо Божий задум про людину. Бо Бог 
сотворив нас для того, аби дати нам усе те, ким 
Він є», – сказав Блаженніший Святослав. 
У цю неділю, продовжив духовний лідер греко-
католиків, Боже Слово нам хоче сказати, що 
Господь Бог сотворив людину, аби поділитися з 
нею своїм вічним життям. Бог сотворив людину, 
аби зробити її причасницею власної божественної 
святості. Бо святкуючи свято Всіх святих, ми 
святкуємо Божу в них присутність, Божу святість, 
яка явно проявилася через їхню життєву місію, 

їхнє мучеництво, ісповідництво, їхнє свідчення 
перед людьми про Бога. 
Тому ристос каже сьогодні до нас: «Якщо ви 
«Мене визнаєте перед людьми, Я вас визнаю 
перед Отцем Моїм Небесним. А як ви відречетеся 
від Мене, своєї еркви, Божого народу, Я зречуся 
вас перед Отцем Моїм Небесним». 
Сьогодні також, відзначив Глава УГК , є велике 
свято церковної єдності Української Греко-
Католицької еркви. Бо Синод – це завжди 
з’єднання, зібрання єпископів з усього світу силою 
і діянням Духа Святого. «Ми приїхали до вас в 
лоні Постійного Синоду, який є найвищим органом 
управління нашої еркви, аби засвідчити усім вам, 
що Господь Бог, наша Мати- ерква про вас дбає, 
вами піклується. Дбає і переживає про вас. Ваша 
Мати- ерква дбає про вас і про ваших дітей, аби 
не розчинилися в тому широкому морі чужини, 
щоб отримати все для того, щоб лишитися собою», 
– звернувся Глава еркви до українців, які живуть 
у Польщі. 
«Наша присутність сьогодні між вами, – зауважив 
Блаженніший Святослав, – є знаком сопричастя 
Вселенської еркви, служителем якої Ісус ристос 
учинив Святійшого Отця Папу Римського. Він є 
служителем вселенської церковної єдності і 
сопричастя».Духовний лідер звернувся із 
закликом до всіх тих, які народилися в польській 
державі, є дітьми Українського народу і нашої 

еркви, є фундаментами наших церковних 
структур. 
« очемо звернутися до вас зі словами вдячності за 
те, що ви визнали Ісуса риста, Духа Святого, 
який живе у вас, – перед людьми, перед місцевою 
владою, що ви не соромитеся скази Богові і 
людям, ким ви є. Яких батьків ви є доньки і сини. 
Дуже прошу вас плекайте своє коріння. 
Сповняйтеся тою благодаттю, яка сходить на вас у 
вашій рідній еркві», – сказав архиєрей. 
З окремим словом Глава еркви звернувся до 
українців, які сьогодні, на жаль, покидають 
Україну. 
«Кількість наших українців у Польщі сьогодні 
нараховується мільйонами. Не забувайте, що тут 
ваша ерква хоче бути разом з вами. У ній ви 
знайдете розраду, підпору, силу і захист вашої 
гідності і вашого права. Ми приїхали сюди, аби 
вам послужити. Але просимо вас, гуртуйтеся 
довкола своєї еркви», – попросив Блаженніший 
Святослав. 
«А для тих, хто ще не вирішив, сумнівається, як 
дальше будувати своє життя, звертаємося до вас, 
вертайте додому. Україна вас потребує. 
Здобувайте освіту, навички, усе те, що може дати 
вам гостинна польська земля, але думайте про 
Україну, яка сьогодні стікає кров’ю, яка вас дуже 
потребує», – закликав Глава еркви. 
Попросив пам’ятати слова українського пророка 
Тараса евченка: «...хто матір забуває, того Бог 
карає. Того люди цураються, у хату не пускають... 
І немає злому на всій землі безконечній веселого 
дому»……………….Департ. УГК  
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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 

 

 


	«Ця книжка не відповідає на всі питання, але є першим кроком до спільного шляху», — Блаженніший Святослав про видання «Діалог лікує рани»

